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1. UVOD
Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je 650 milijonov ljudi na svetu invalidnih. Trendi
pojavnosti invalidnosti so pri nas podobni kot drugod, in sicer ima v Sloveniji status invalida od 160.000
do 170.000 ljudi, kar je okoli 8,5 % slovenskega prebivalstva. To pomeni, da je vsak 12. slovenski
državljan invalid. Ta številka je še višja, če pogledamo širše in dodamo še vse tiste, ki sicer niso invalidi,
vendar so v nekaterih primerih ali se v nekem življenjskem obdobju znajdejo v položaju, v katerem so
tako ali drugače funkcionalno ovirani. Ocenjuje se, da funkcionalno ovirani ljudje sestavljajo od 15 do
20 % dejavnega prebivalstva Evropske unije oziroma od 20 do 25 % vsega prebivalstva Evropske unije
(Sendi, Bizjak in drugi, 2015, str. 9).
Konvencija o pravicah invalidov, Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov in
Agenda 22 občinam predstavljajo podlago, kako pristopiti k izboljševanju pogojev za invalide ter
oplemenititi že doseženo na tem področju.
Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov je sprejela Generalna skupščina Združenih
narodov na svoji 48. seji 20. decembra 1993 (Resolucija 48/96). Izraz izenačevanje možnosti pomeni
proces, skozi katerega so različni sistemi, družbe in okolja, kot so javne službe, razne družbene
dejavnosti, vse vrste informacij in dokumentacije, dostopni vsem, tudi invalidom. Ker iz enakih pravic
in enakih možnosti izhajajo enake obveznosti, tudi za invalide, imajo v danih okvirih ti enake obveznosti
in odgovornosti kot drugi člani iste družbene skupnosti.
Standardna pravila OZN določajo, da se invalidnim osebam obeh spolov in vseh starosti zagotovi, da
lahko kot državljani uveljavljajo enake pravice in obveznosti kot drugi. Standardna pravila niso
zakonsko zavezujoča, so moralna zaveza na politični podlagi, ki so jo sprejele članice mednarodne
skupnosti. Obstoječe ovire preprečujejo invalidom, da bi uveljavili svoje potrebe in se vključevali v
aktivnosti. Pravila so smernice družbi oz. državam, da sprejmejo odgovornost in s tem ustrezno ukrepajo
tako, da odstranijo ovire ter v praksi uresničijo sprejeto. Pri tem imajo občine kot lokalne skupnosti
pomembno vlogo.
Snovalci Konvencije govorijo o osmih načelih, na katerih temelji: spoštovanje dostojanstva in
individualne avtonomije, nediskriminacija, polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v družbo,
spoštovanje različnosti in sprejemanje invalidnosti kot dela človeške različnosti in človeškosti, enakost
možnosti, dostopnost, enakost med moškimi in ženskami ter spoštovanje razvojnih sposobnosti
invalidnih otrok in spoštovanje pravice invalidnih otrok do ohranjanja njihove identitete. Načela in
pravice ter obveznosti, ki na njih temeljijo, so jasna. Človekove pravice invalidov so s Konvencijo torej
postale prepoznane, so pravno zavezujoče norme in se oz. se bodo uresničevale – upoštevajoč pri tem
različne pravne, ekonomske, politične in druge dejavnike. Odgovornost civilne družbe (invalidov in
njihovih reprezentativnih invalidskih organizacij), stroke in države je, da te pravice in obveznosti
postanejo nekaj samoumevnega, splošnega, običajnega, torej ne razumljeno kot posebno, izjemno,
dodatno.
Projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije »Občina po meri invalidov« je primer dobre prakse, kako
naj bi se načela, pravice in obveznosti, zapisane v Konvenciji, uresničevale v temeljni lokalni
samoupravni skupnosti – občini. Kakšna je odgovornost lokalne skupnosti, je podrobno pojasnjeno v
Madridski deklaraciji iz leta 2003, ki poudarja, da se morajo človekove pravice invalidov v prvi vrsti
uresničevati na lokalni ravni, kjer se državljani spoprijemajo s težavami in kjer invalidske organizacije
ter invalidi sami opravijo največ svojega dela.
V Občini Polzela se zavedamo pomena vključevanja potreb invalidov na najrazličnejših področjih:
zdravstvu, sociali, izobraževanju in medgeneracijskem sodelovanju. Navedeno poskušamo izvajati v
sodelovanju z društvi, javnimi zavodi in drugimi institucijami, ki delujejo na območju lokalne skupnosti.
V nadaljevanju povzemamo osnovni pomen in opredelitev projekta »Občina po meri invalidov«, prav
tako osnovne pravice, ki izhajajo iz Ustave Republike Slovenije.

1.1

Predstavitev projekta »Občina po meri invalidov«

Listino »Občina po meri invalidov« vsako leto ob mednarodnem dnevu invalidov (3. decembra)
podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Prva občina, prejemnica listine, je bila Ajdovščina že leta
2003.
3. maja 2021 je Medobčinsko društvo invalidov Žalec z dopisom županu Občine Polzela Jožetu Kužniku
podalo pobudo za vključitev občine v projekt »Občina po meri invalidov« in za sprejetje odgovornosti
za trajno izvajanje projekta. Župan Občine Polzela je pobudo sprejel in s sklepom imenoval svet za
invalide, v katerega so enakopravno vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na
območju Občine Polzela. Župan je hkrati imenoval tudi delovno skupino, ki je odgovorna za pripravo
analize dejanskega stanja in akcijskega načrta.
Svet za invalide v Občini Polzela sestavljajo:
− Bojan Dolinšek, predstavnik Medobčinskega društva invalidov Žalec – predsednik,
− Mihael Frankovič, podžupan, predstavnik Občine Polzela – podpredsednik,
− Matej Lednik, predstavnik Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske,
− Milan Zupanc, predstavnik Društva oseb z okvaro sluha celjske regije,
− Brane But, predstavnik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje,
− Ivanka Venišnik, predstavnica Medobčinskega društva Sožitje Žalec,
− Sonja Ramšak, poverjenica in predstavnica Medobčinskega društva invalidov Žalec.
Za pripravo analize stanja in akcijskega načrta je župan s sklepom imenoval tudi posebno delovno
skupino v sestavi:
− Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave – vodja,
− Mihael Frankovič, podžupan – namestnik vodje,
− Jasna Gregorc, sodelavka v glavni pisarni – koordinatorica projekta,
− Martina Lipičnik, članica občinskega sveta Občine Polzela – članica,
− Bojan Dolinšek, predstavnik Medobčinskega društva invalidov Žalec – član,
− Magda Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor – članica,
− mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica Osnovne šole Polzela – članica,
− Igor Pungartnik, predsednik Društva upokojencev Polzela – član,
− Eva Lenko, direktorica Doma upokojencev Polzela – članica,
− Marjana Šmajs, predsednica Medgeneracijskega društva Mozaik generacij – članica.
Pri projektu »Občina po meri invalidov« gre za zelo zahteven projekt, ki občino kot lokalno 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 čim bolj kakovostno skupno življenje upošteva različnost
njihovih potreb in možnosti, povezuje dejavnost in odgovornost različnih javnih služb v občini ter daje
civilni družbi možnost, da uveljavi svojo vlogo in aktivira svoje člane, torej tudi invalide.
Glede na potrebe, ki so se izkazale pri pripravi analize stanja, smo pri projektu upoštevali naslednja
področja:
− ozaveščanje javnosti o invalidih, njihovih potrebah, pravicah in zmožnostih,
− zdravstveno varstvo,
− rehabilitacija,
− strokovno-podporne službe,
− dostopnost,
− vzgoja in izobraževanje,
− zaposlovanje,
− finančna pomoč in socialna varnost,
− družinsko življenje in osebna integriteta,
− kultura,

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

rekreacija in šport,
religija,
informiranje in raziskovanje,
oblikovanje in načrtovanje politike ter zakonodaja,
ekonomska politika,
koordinacija dela,
invalidske organizacije in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo tudi s problematiko invalidov,
usposabljanje strokovnega osebja,
tehnično in gospodarsko sodelovanje,
mednarodno sodelovanje.

2. ANALIZA DEJANSKEGA STANJA PO PODROČJIH
2.1 Ozaveščanje javnosti o invalidih, njihovih potrebah, pravicah in zmožnostih
Ozaveščanje in informiranje javnosti o enakopravnosti, pravicah, razpoložljivih programih in potrebah
invalidnih oseb v Občini Polzela poteka predvsem prek društev ter invalidnih organizacij, v katere se
ranljive skupine oseb vključujejo. Medobčinsko društvo invalidov Žalec izda vsako leto Vodnik, ki ga
prejme vsak član društva.
Gradiva invalidskih organizacij, javnih zavodov in drugih izvajalcev so dostopna na njihovih sedežih in
na predstavitvenih dogodkih organizacij ter na dogodkih, podprtih z invalidsko tematiko, v katere se
vključuje tudi občina.

Slika 1: Ozaveščanje javnosti
Vir: https://www.polzela.si/

Javnost, invalidi in njihovi svojci so informirani prek občinskega glasila Polzelan, ki izhaja 11-krat na
leto in je brezplačen za vse občane. Informirani so tudi prek spletne strani Občine Polzela, ki je
prilagojena invalidom.
Letaki društev so nameščeni na vidnem mestu v občinski stavbi. V sredstvih javnega obveščanja so
invalidi opisani na pozitiven način.

2.2 Skrb za zdravje
Zdravstvena postaja Polzela
Zdravje in zdravstveno varstvo sta med temeljnimi človekovimi pravicami, ki morajo biti
zagotovljene vsem, ne glede na zdravstveno, socialno in ekonomsko stanje ali sposobnost
posameznika.
V občini imamo Zdravstveno postajo Polzela, ki zajema pestro ponudbo zdravstvenih storitev, saj v njej
delujejo štiri ambulante splošne medicine, ena pediatrična ambulanta, tri zobozdravstvene ambulante
(ena za otroke in mladino), ena referenčna ambulanta, fizioterapija ter lekarna.
Prav tako deluje v občini tudi zasebna ambulanta v Domu upokojencev Polzela in je namenjena
izključno oskrbovancem doma.
V osnovi Zdravstvena postaja ni imela dvigala, zato se je občina odločila, da želi zagotoviti lažji dostop
za vse uporabnike, in leta 2008 vgradila dvigalo s čimer je občutno izboljšalo dostopnost vsem
uporabnikom.
Občina Polzela
Občina Polzela v proračunu zagotavlja sredstva za plačilo prispevka za zdravstveno varstvo občanov.
Vsak polnoletni občan, ki nima prihodkov in ne more biti zdravstveno zavarovan iz drugih naslovov,
ima pravico do osnovnega zavarovanja po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDejK, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 159/21)
Defibrilatorji
Občina Polzela je poskrbela za nakupe defibrilatorjev, ki so nameščeni na javnih mestih:
− ZP Polzela,
− Dom upokojencev Polzela,
− PGD Andraž nad Polzelo,
− PGD Polzela,
− PGD Ločica ob Savinji,
− Planinski dom na Gori Oljki,
− Nogometno društvo Polzela,
− Dom krajanov Andraž.

Slika 2: Predaja defibrilatorja v uporabo Planinskemu domu na Gori Oljki
Vir: lasten.

Slika 3: Defibrilator v Domu upokojencev Polzela
Vir: arhiv DU Polzela.

Župana občin Polzela in Šmartno ob Paki, Jože Kužnik in Janko Kopušar, sta se odločila, da bosta
namesto prazničnih obdarovanj ob koncu leta 2020 poskrbela, da bo na Planinskem domu na Gori Oljki
nameščen zunanji defibrilator.
Občina Polzela je v začetku marca 2020 pristopila k nakupu dveh novih defibrilatorjev. Namen nakupa
je lokalni skupnosti omogočiti najboljšo oskrbo za pravočasno prepoznavanje in reševanje zdravstvenih
težav ter povečati možnosti preživetja ob zastoju srca.
Vsako življenje šteje in v nekaterih okoliščinah je še posebno pomembno, da je pomoč takojšnja. Zato
omenjeni nakup ni zadnji. V prihodnosti bo občina kupila več defibrilatorjev saj želi ustvariti okolje, v
katerem se občani in obiskovalci počutijo varne.

Društva

Slika 4: Organizirane aktivnosti za krepitev zdravja
Vir: arhiv občine Polzela

Društvo upokojencev Polzela, Rdeči križ Andraž nad Polzelo in Rdeči križ Polzela večkrat na leto
izvajajo brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi.
Društvo upokojencev Andraž skrbi za zdravje starejših, saj večkrat letno organizirajo pohode za člane
društva.
Društvo upokojencev Polzela organizira večkrat letno športna tekmovanja za člane društva. Vsako
izmed društev na svoj način prispeva k zdravju svojih članov ter posledično za krepitev zdravja ranljivih
skupin.

Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela
Društvo tesno sodeluje z ogroženimi skupinami ljudi, saj ima v svojem krogu tako starejše kot tudi
invalidno osebo. Izvajajo različne delavnice in izobraževanja na temo gluhosti in slepote.
Predsednica društva je tudi uradna regijska spremljevalka za gluhe in slepe. Društvo ima zelo visoko
vrednost za ogrožene skupine, saj se med seboj družijo in izmenjujejo izkušnje ter drug drugemu nudijo
podporo.
V Medgeneracijskem društvu Mozaik generacij Polzela se zaveda pomena vseživljenjskega učenja in
kontinuirano skrbi, da se vključujejo v pomembna strokovna izobraževanja.

Slike 5: Delavnice in izobraževanja Medgeneracijskega društva Mozaik generacij Polzela
Vir: arhiv Medgeneracijskega društva Mozaik generacij Polzela

2.3 Rehabilitacija
Rehabilitacija invalidov sestoji iz medicinske rehabilitacije, zdraviliškega zdravljenja, ambulantne
fizioterapije in predpisa medicinsko-tehničnih pripomočkov v skladu s pravili obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
V okrilje rehabilitacije spada tudi poklicna (preko ZPIZ za zaposlene, ki zaradi zdravstvenih omejitev
ne morejo več opravljati istega dela) in zaposlitvena (preko Zavoda za zaposlovanje, za osebe iz ranljivih
ciljnih skupin. Največkrat gre tu za mlajše osebe, ki imajo zaradi različnih primanjkljajev težave pri
iskanju zaposlitve. Zavod takšne osebe napoti v postopek zaposlitvene rehabilitacije. Cilj zaposlitvene
rehabilitacije je poiskati primerno zaposlitev ali katero drugo od oblik vključenosti osebe v različne
programe socialne vključenosti.
Pri rehabilitaciji invalidov na domu invalidom pomaga patronažna služba s svojimi nasveti glede
prilagoditve domačega okolja in z ugotavljanjem potreb po določenih medicinsko-tehničnih
pripomočkih.
V zdravstveni postaji občine deluje zasebna fizioterapija Helena Pekošak, s. p., kjer izvajajo uspešne
programe za paciente:
− izobraževanje, ki izboljša dozdajšnje stanje in prepreči nepotrebne zaplete,
− individualni načrt telesne vadbe, ki se osredotoča na različne težave ter pripomore k izboljšanju
zdravja in delovanja,
− izboljšanje mobilnosti, tehnike varčevanja z energijo z uporabo različnih pripomočkov,
prilagojene opreme (doma, na delovnem mestu, v avtu) ter seznanjanje z resursi, ki so na voljo,
− intervencije, ki se nanašajo specifično na okvare in omejitve mobilnosti.
Uspešne izvedbe programov izvajajo s pomočjo fizioterapije, terapevtske ročne masaže, raztezanja,
elektroterapije z električnimi tokovi (diadinamski in interferenčni tokovi, tens, elektrostimulacija)
termoterapije (termopak, IR-obsevanje), krioterapije (kripak, lokalno ohlajevanje, kineziotaping). Vse
te programe izvajajo za lajšanje bolečin mišičnega skeletnega sistema, za izboljšanje sklepne gibljivosti.
Pacienti so v program napoteni z napotnico ali samoplačniško.
Na območju Spodnje Savinjske doline, kjer koristijo storitve tudi občani Občine Polzela v Javnem
zavodu Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, v sklopu fizioterapije izvajajo storitve za lajšanje
bolečin mišično-skeletnega sistema, na voljo imajo različne oblike električnih tokov (intreferenčni,
diadinamski, tens), ultrazvočno terapijo, biostimulacijo z laserjem, iontoforezo, termopak, lokalno
gretje, kriomasažo, magnetoterapijo ... Za izboljšanje sklepne gibljivosti, mišične moči ter povrnitev
gibalnih spretnosti izvajajo različne kinezioterapevtske postopke, kot so razgibavanje sklepov, aktivne
skupinske ter individualne vaje, učenje hoje, vaje za vzdržljivost, vaje za krepitev mišic in dihalne vaje.
Prav tako opravljajo meritve gibljivosti sklepov in mišične moči ter trakcijo hrbtenice. Na območju
Občine Žalec nudijo storitve fizioterapije tudi zasebne fizioterapije.

V Domu upokojencev Polzela služba fizioterapije skrbi za aktivno in pasivno
razgibavanje stanovalcev, urejanje gibalnih pripomočkov, učenje sedenja in
transferjev, šolo hoje, šolo uporabe invalidskega vozička, protibolečinske
terapije, bownovo terapijo, dihalne vaje, vaje za vzdržljivost in ravnotežje,
terapevtske ročne masaže in elektroterapije z električnimi tokovi. Od 1. 9. 2021
vključujejo tudi fizioterapevta, ki svoje delo opravlja za polovični delovni čas.

Slika 6: Kolo za razgibavanje ter krepitev rok in nog
Vir: arhiv Doma upokojencev Polzela.

2.4 Strokovno-podporne službe
Strokovno-podporne službe morajo zagotavljati razvoj in razpoložljive strokovne storitve, vključno s
pripomočki za invalide, s katerimi si ti povečajo neodvisnost v vsakdanjem življenju. Po Zakonu o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb lahko ljudje z zmerno, težjo ali težko motnjo
uveljavijo pravico do nadomestila za invalidnost na centru za socialno delo (CSD). Ta pravica pripada
osebam, ko postanejo polnoletne.
Storitve, ki jih ponuja CSD, so:
− prva socialna pomoč (pomoč pri prepoznavanju in opredeljevanju stiske);
− osebna pomoč (svetovanje, urejanje, vodenje);
− pomoč družini za dom (pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani);
− institucionalno varstvo (vse oblike pomoči v zavodu);
− vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.
Dom Nine Pokorn Grmovje
Občine imajo na področju socialnega varstva
relativno malo pristojnosti pri organizaciji javnih
služb, odgovorne pa so za organizacijo in
financiranje socialnovarstvene pravice do pomoči
družini na domu, ki jo v Občini Polzela zagotavlja
Dom Nine Pokorn Grmovje. Trenutno imamo šest
varovancev v domu, 37 uporabnikov pomoči na
domu ter enega družinskega pomočnika, ki nudi
posameznikom osnovno oskrbo, dnevno varstvo in
pomoč.
Slika 7: Dom Nine Pokorn Grmovje
Vir: http://www.dnpg.si/si/o-nas

Ob hkratnem spreminjanju vrednosti principov,
načinov dela, sistema in celotnega okolja, danes vse
bolj dobiva osrednje mesto tudi proces
deinstitucionalizacije. Sam proces predstavlja ne
samo dvig kakovosti življenja stanovalcev s
poudarkom na individualizaciji, ampak pomeni tudi
pot v nenehno skupno spreminjanje odnosov. Danes
imajo že šest bivalnih enot in ena izmed njih se
nahaja v Orovi vasi, kjer biva 11 stanovalcev. (dnpg,
2020)
Slika 8: Bivalna enota 7
Vir: http://www.dnpg.si/si/storitve/domsko-varstvo/bivanjski-standard

Dom upokojencev Polzela
Dejavnost zavoda je institucionalno varstvo starejših
ali odraslih s posebnimi potrebami. Izvaja se kot
javna služba, ki nudi socialnovarstvene storitve za
svoje stanovalce. Svojim uporabnikom nudijo tako
celodnevno institucionalno varstvo, kot dnevno
varstvo in tudi začasno varstvo.
Starejšim tako omogoča, da s pomočjo dnevnega
varstva čim dlje ostanejo v domačem okolju in
morda tako lažje premostijo čas do sprejema v
celodnevno institucionalno varstvo. Omogoča jim
druženje z vrstniki in vključitev v organizirane
dejavnosti, kar pripomore h krepitvi telesa in duha
ter razbremenitvi za svojce.
Slika 9: Dom upokojencev Polzela
Vir: http://www.dupolzela.si/galerija/okolica/category/117-okolica

Društva
Društva na območju občine, ki na različne načine skrbijo za šibkejše in se sofinancirajo iz občinskega
proračuna:
− Društvo upokojencev Polzela,
− Društvo upokojencev Andraž,
− Karitas Polzela,
− Karitas Andraž,
− Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela,
− Rdeči križ Žalec – KO Polzela,
− Rdeči križ Žalec – KO Andraž.
Na območju občine za potrebe šibkejših občanov delujejo tudi različne organizacije, ki nimajo sedeža v
občini, a se sofinancirajo iz občinskega proračuna:
− Slovensko društvo za celiakijo,
− Koronarni klub Savinjska dolina,
− Združenje multiple skleroze Slovenije,
− Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija,
− Medobčinsko društvo Sožitje Žalec,
− Medobčinsko društvo invalidov Žalec,
− Klub zdravljenih alkoholikov Žalec.
Vsa ta društva in organizacije za svoje člane (bolnike, invalide) organizirajo številne socialno-podporne
programe, letovanja, izobraževanja, seminarje …
Varstveno-delovni center Muc v Občini Polzela izvaja socialnovarstveno storitev vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji na podlagi koncesijske pogodbe z ministrstvom za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. Storitev se izvaja pet dni v tednu, do osem ur na dan, skozi vse leto,
razen sobot, nedelj in praznikov. V varstveno-delovne centre so na podlagi Zakona o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb vključeni ljudje z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in
telesnem razvoju. V VDC-jih, kot jih krajše imenujemo, se v sklopu storitve vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji izvajajo prilagojene oblike dela, ki so namenjene ljudem, ki so
nezmožni za samostojno življenje in delo ter potrebujejo pomoč pri oskrbi.
Posamezna društva s svojimi programi za ohranjanje zdravja omogočajo rehabilitacijo, izvedbo
rekreacije in skrb za ohranjanje preostankov zdravja. Skrbijo tudi za socialno rehabilitacijo, saj z obiski

na domu oz. obiski pri bolnih zmanjšujejo socialno izključenost. Z občasno finančno podporo tudi
finančno pomagajo invalidom.
V VDC-je so vključeni ljudje, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno
organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje ter lahko funkcionirajo
v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu,
drugi družini ali drugi organizirani obliki. Upravičenci socialnovarstvene storitve so lahko:
− osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne
za samostojno življenje,
− osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
− druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje
večine življenjskih funkcij,
− kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči
druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
− hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem razvoju ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.
Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost njihovega
prebivališča od osnovne šole, če je tako odločeno v odločbi o usmeritvi. Občina Polzela zagotavlja
brezplačne prevoze tudi za učence s posebnimi potrebami, ki se na podlagi odločbe Zavoda RS za
šolstvo o usmeritvi šolajo na II. Osnovni šoli Žalec, Osnovni šoli Glazija v Celju, v ustreznih zavodih v
Ljubljani ter Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (CVIU) Velenje.

2.5 Dostopnost
Eno izmed osmih splošnih načel konvencije je zagotavljanje dostopnosti. Ta namreč omogoča
integracijo invalidov v družinsko, delovno in širše družbeno okolje. Dostopnost ni pomembna le z vidika
vključevanja v družbo, temveč je tudi predpogoj za uveljavljanje političnih in državljanskih pravic
(Sendi, Bizjak in drugi, 2015, str. 9).
Dostopnost do storitev javnega in zasebnega sektorja je temeljna pravica invalidov, pogoji bivanja in
sodelovanja na vseh področjih (izobraževanje, zdravstvo, kulturno udejstvovanje, šport, rekreacija,
odločanje itd.) pa so izenačeni za vse skupine ljudi.
Občina Polzela je vse od odcepitve od Občine Žalec leta 1998 stopila na samostojno pot ter od takrat
dalje skrbi za infrastrukturo, s katero nenehno izboljšuje dostopnost, prehodnost in varnost za vse
občane. Dostopnost za invalide je omogočena v vse javne površine in objekte. S tem so odpravljene
fizične ovire do zgradb in informacij, ki jih nudijo posamezne institucije.
V sklopu obnov objektov ali rekonstrukcij cest in pločnikov ter vseh novogradenj se te izvajajo v skladu
z veljavno zakonodajo, ki zlasti poudarja dostopnost do objektov in odpravo arhitektonskih ovir.
Občinska knjižnica Polzela deluje oz. opravlja svoje storitve v gradu Komenda na Polzeli od leta 2011.
Razkošno opremljeni in urejeni prostori nudijo raznovrstno knjižnično gradivo različnim kategorijam
uporabnikov, od najmlajših do najstarejših. K ponudbi spadajo tudi prireditve v prostorih knjižnice ali
v večnamenski viteški dvorani. Oboje je v drugem oz. najvišjem nadstropju gradu, kamor lahko
uporabniki pridejo le po številnih stopnicah.
Največja pomanjkljivost knjižnice je dostop do prostorov. Rahel vzpon do vhoda v grad in potem še
dvojno stopnišče predstavljata težavo za gibalno ovirane, starejše, nosečnice, mamice z dojenčki in
malimi otroki ter druge, ki jim kakršne koli omejitve predstavljajo težavo pri dostopu v prostore
knjižnice in na prireditve v dvorano.
Knjižnica hrani v knjigi pohval in pritožb številne izjave obiskovalcev različnih starosti, ki prosijo za
razumevanje in olajšanje dostopa do prostorov. Večkrat je bila poslana pobuda na Občino Polzela za
vgradnjo dvigala, a Zavod za spomeniško varstvo Republike Slovenije ne dovoli posegov, potrebnih za
vgradnjo. Pravkar knjižnica prek Občine Polzela pričakuje odgovor na zadnjo pritožbo in prošnjo. Tako
uporabniki kot zaposleni ne razumejo, da se v sodobnem času optimalnih rešitev ne najde takšna rešitev,
ki bo ustrezna tako za uporabnike kot varovalce kulturnih spomenikov.
V nadaljevanju je pripravljena analiza posamezne lokacije v Občini Polzela, kjer je izpostavljena
primernost urejenosti za invalide po merilih:
Stavba občinske uprave
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda (klančina) – DA
− glavni vhod – NE (potreben zvonec za pomoč pri vstopu, saj se vrata težko odpirajo)
− invalidski voziček – NE
− dvigalo – NE (javni uslužbenci se posebej dogovorijo za sestanke v pritličju)
− sanitarije – NE
− urejeni prehodi in pločniki – DA

Zdravstvena postaja Polzela
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda (klančina) – DA
− glavni vhod – DA
− dvigalo – DA
− invalidski voziček – DA
− sanitarije – DA
− urejeni prehodi in pločniki – DA
Lekarna Polzela
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda (klančina) – DA
− glavni vhod – DA
− dvigalo – NE (lekarna v pritličju)
− urejeni prehodi in pločniki – DA
Kompleks Pošta Polzela s trgovinami
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda – DA
− glavni vhod – DA
− dvigalo – NE (pošta in trgovine v pritličju)
− urejeni prehodi in pločniki – DA
Osnovna šola Polzela in Podružnična šola Andraž nad Polzelo
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda – DA
− glavni vhod – DA
− dvigalo – NE, vendar ima šola elevator, ki ga lahko uporabi (tudi na svojih organizacijskih
enotah) v primeru premikanja oseb na invalidskem vozičku v višja nadstropja
− talne oznake za slepe – NE
− sanitarije – DA
− urejeni prehodi in pločniki – DA
− ustrezni pripomočki za delo z invalidnimi otroki (dvižna in prilagojena mizica za delo) –
DA
Enota Vrtec Polzela in enota Vrtec Andraž nad Polzelo
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda – DA
− glavni vhod – DA
− dvigalo – NE, a ga ne potrebuje, ker je stavba grajena v pritličju in je dostopnost omogočena
vsem
− talne oznake za slepe – NE
− sanitarije – DELNO
− urejeni prehodi in pločniki – DA
− ustrezni pripomočki za delo z invalidnimi otroki (mizica za delo, poseben stol za hranjenje)
– DA
Občinska knjižnica Polzela s TIC Polzela in gostinski objekt (grad Komenda)
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda – DA (vzpetina do gradu je zahtevnejša, invalid potrebuje
pomočnika, ki ga pripelje do vhoda)
− glavni vhod – DA (stopnice vodijo v grad Komenda, pri vhodu je zvonec za pomoč pri
vstopu)

−
−
−

dvigalo – NE (uporaba goseničarja za prevoz invalidov v višja nadstropja)
sanitarije – DA
urejeni prehodi in pločniki – DA

Dom upokojencev Polzela
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda – DA
− glavni vhod – DA
− dvigalo – DA
− sanitarije – DA
− urejeni prehodi in pločniki – DA
Kulturni dom Polzela
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda – DA
− glavni vhod – DA
− dvigalo – NE (invalidi ne morejo priti do drugega nadstropja, kjer se občasno pripravljajo
razstave)
− sanitarije – NE
− urejeni prehodi in pločniki – DA
Kulturni dom Andraž nad Polzelo
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda – DA
− glavni vhod – DA
− dvigalo – DA
− sanitarije – DA
− urejeni prehodi in pločniki – DA
Športna dvorana Polzela
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda – DA
− glavni vhod – DA
− dvigalo – NE
− sanitarije – DA
− urejeni prehodi in pločniki – DA
Zunanje javne športne površine
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda – DA
− glavni vhod – DA
− sanitarije – DA
− urejeni prehodi in pločniki – DA
Prostori Medgeneracijskega centra Polzela
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda – NE
− glavni vhod – DA
− dvigalo – NE (prostori so v pritličju)
− sanitarije – DA
− urejeni prehodi in pločniki – NE

Prostori Društva upokojencev Polzela
− parkirna mesta – DA
− dostopna pot do vhoda – DA
− glavni vhod – NE
− dvigalo – NE
− sanitarije – NE
− urejeni prehodi in pločniki – DA
V občinski zgradbi niso nameščene slušne zanke. Zaposleni v javni upravi in drugih javnih zavodih niso
usposobljeni za komunikacijo z gluhonemimi (znakovni jezik). Zaželeno bi bilo zagotoviti tolmače na
različnih predavanjih ali kulturnih prireditvah.
V javnih prostorih ni zagotovljenega informiranja za slepe in slabovidne, ni napisov v Braillovi pisavi,
ni zagotovljenega vodiča, ki bi invalide usmeril.
Občina Polzela je leta 2016 sprejela celostno prometno strategijo Občine Polzela z naslovom
»Zagotovimo življenju prijazno mobilnost«, njeni cilji so bili:
− izboljšana mobilnost vseh skupin prebivalcev (otroci, starejši občani, invalidi),
− izboljšana varnost otrok in vseh prebivalcev, ki se odločajo za aktivno mobilnost
(pešačenje, kolesarjenje),
− upoštevanje pozitivnih učinkov ukrepov na zdravje in okolje,
− prednostno iskanje inovativnih rešitev, zato je nujno sodelovanje vseh občanov in skupin
uporabnikov.
Leta 2017 je Občina Polzela v sodelovanju s podjetjem Sipronika in Zavarovalnico Triglav na nevarnem
cestnem odseku ob državni cesti Velenje–Dobrteša vas na vstopu v Polzelo postavila prikazovalnik
hitrosti »Vi vozite« MHP50.
Tako je omogočena varnejša pot predšolskim in osnovnošolskim otrokom ter drugim udeležencem v
prometu.

2.6 Vzgoja in izobraževanje
V Občini Polzela delujeta Osnovna šola Polzela in podružnica Andraž ter Vrtec Polzela z enoto Andraž.
Tako na Osnovni šoli Polzela kot v njeni enoti Vrtec Polzela se usposabljajo za delo z otroki s posebnimi
potrebami, tako se redno udeležujejo izobraževanj prve pomoči (skladno z zakonodajo imajo ekipo, ki
je strokovno usposobljena za pomoč) ter drugih zdravstvenih področij (za delo z gluhimi in naglušnimi,
slabovidnimi, gibalno oviranimi, s sladkorno boleznijo in drugimi boleznimi). Imajo usposobljeno
učiteljico za poučevanje slovenskega znakovnega jezika za komunikacijo z gluhimi.
Občina Polzela omogoča integracijo otrok s posebnimi potrebami tudi v redni vrtec (OŠ Polzela – enota
Vrtec Polzela), saj zagotavlja sredstva za dodatno strokovno pomoč različnih vrst kadra ter na prošnjo
tudi spremljevalca otroku s posebnimi potrebami. V tem šolskem letu pomaga kar dvema otrokoma z
večjimi zdravstvenimi težavami, saj je podelila soglasje k zaposlitvi spremljevalca in zagotovila sredstva
za to.
Sredstva za pomoč otrokom s posebnimi potrebami v šoli zagotavlja ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Trenutno imajo v osnovno šolo vključenega gluhega dečka s polževim vsadkom, dečka
z ostankom vida, deklico s hudo srčno napako, dečka s cistično fibrozo in dečka s hudo obliko sladkorne
bolezni.
V osnovni šoli izvajajo obvezni izbirni predmet slovenski znakovni jezik za učenke in učence tretjega
triletja, kamor je vključenih kar 30 učencev iz 7. in 8. razreda ter se izvaja štiri ure na teden. Izvajajo
tudi interesno dejavnost za pridobivanje veščin prve pomoči in se udeležujejo tekmovanj s tega področja.
V dneve dejavnosti (naravoslovne, športne, tehniške in kulturne dni) redno vsakoletno večkrat
vključujejo vsebine za pridobivanje znanj sodelovanja in sobivanja z invalidnimi osebami ter jih celo
vabijo medse in k sodelovanju.
Mesečno pripravljajo dogodke za popestritev dogajanja v Domu upokojencev Polzela in z različnimi
načini razveseljujejo starejše: pripravljajo krajše programe nastopov otrok ob praznovanju rojstnih dni,
izdelujejo voščilnice, pletejo pripomočke za dementne …
Tako šola kot vrtec sodelujeta v projektu Simbioza, v sklopu katerega se družijo ter medgeneracijsko
izmenjujejo znanja in spretnosti na najrazličnejših področjih ter jih ob koncu šolskega leta predstavijo
širši publiki.
V šoli deluje tudi skupina prostovoljcev, ki pomaga različnim skupinam na lokalni ravni. Sodelujejo s
številnimi lokalnimi skupinami/društvi v njihovih natečajih (različna društva, Zveza invalidov Slovenije
… ), kjer so njihovi prispevki opaženi, nagrajeni in lepo sprejeti. Takšno sodelovanje je seveda odraz
vsesplošnega udejstvovanja in razumevanja ljudi z drugačnimi potrebami ter sprejemanja njih v vseh
dejavnostih šole in vrtca. Imajo usposobljeno učiteljico za poučevanje slovenskega znakovnega jezika
za komunikacijo z gluhimi.
Občina zagotavlja tudi financiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami v II. OŠ Žalec in OŠ Glazija
Celje, II. OŠ Žalec ter Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (CVIU) Velenje ter sofinancira
prevoz slepemu otroku za dodatna izobraževanja na Zavodu za slepe in slabovidne v Ljubljani.

2.7 Zaposlovanje
Zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami je že od nekdaj pereč problem. Delodajalci se praviloma
neradi odločajo za zaposlitev oseb s posebnimi potrebami, čeprav so pri tem deležni nekaterih bonitet s
strani Sklada RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Pogosto je razlog, da do zaposlitve ne pride ali
pa se z njo odlaša, strošek prilagoditve delovnega mesta. Ob tem delodajalci niso dovolj seznanjeni z
možnostjo sofinanciranja ustrezne prilagoditve iz javnih sredstev ter je prisotna bojazen, da bo invalid
velikokrat odsoten z delovnega mesta.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 1. 1. 2007 vzpostavilo Register
invalidskih podjetij v RS. V register je trenutno vpisanih 194 invalidskih podjetij in 50 zaposlitvenih
centrov.
Število brezposelnih invalidov iz Občine Polzela pokriva Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba
Celje, v Občini Žalec pa ima sedež tudi njihov urad za delo.
V evidenci brezposelnih oseb je bilo 15. 9. 2021 prijavljenih 39 invalidnih oseb iz Občine Polzela, kar
predstavlja 16,6 % vseh brezposelnih oseb v občini. Od 39 brezposelnih invalidov je 48,7 % moških in
51,3 % žensk.
V kratki raziskavi o zaposlovanju invalidov v Občini Polzela se je pokazalo, da podjetja v veliki meri
ne zaposlujejo invalidov iz razloga narave dela, neznanja o ugodnostih, ki jih zaposlitev takšnih oseb
prinese. Slika zaposlovanja invalidov le ni tako slaba, kajti podjetje Bastl, d. o. o., zaposluje tri invalidne
osebe, ki opravljajo lažja dela v proizvodnji.
Sistemske spodbude (nagrade za preseganje kvot, prilagajanje delovnih mest) so vse premalo
izkoriščene. Še dodatna koordinacija med nevladnimi organizacijami, invalidskimi podjetji, delodajalci
in iskalci zaposlitve bi lahko povečala možnosti za zaposlovanje invalidov.
Zavod RS za zaposlovanje nudi vsem brezposelnim osebam informiranje in svetovanje, vključevanje v
programe aktivne politike zaposlovanja, karierno svetovanje, osebam z zdravstvenimi omejitvami pa je
na voljo zdravstveno zaposlitveno svetovanje, rehabilitacijsko svetovanje in zaposlitvena rehabilitacija.
Zaposlitvena rehabilitacija je individualno načrtovana pravica invalida, ki jo lahko uveljavi oseba, če
nima pravice do enakih storitev po drugih predpisih.
Podporne zaposlitve invalidov
Občina Polzela v letu 2021 sofinancira podporno zaposlitev trem osebam iz občine Polzela. In sicer
dvema osebama zaposlenima v Društvu za pomoč in samopomoč Želva – Eureka Žalec ter eni osebi
zaposleni v Varstveno delovnem centru Saša. S sofinanciranjem občina omogoča invalidnim osebam
zaposlitev z usposabljanjem ter redno spremljanje, vključno z mentorstvom.
Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka Žalec je neprofitna, nevladna organizacija, ki že od
leta 2001 deluje na področju socialnovarstvenih dejavnosti. V vseh teh letih so razvili in izvajajo
programe, ki jih narekujejo potrebe na terenu (dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju
Eureka, zavetišče za brezdomce Želva, svetovanje za uporabnike dovoljenih in nedovoljenih drog, javna
kuhinja za socialno ogrožene, pomoč na domu starejšim uporabnikom in uporabnikom psihiatričnih
storitev pri urejanju in mobilnosti ter projekt »Donirana hrana«, sočasno pa se ukvarjajo z zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanjem invalidov, ki bi dejansko zaradi svoje oviranosti zelo težko konkurirali
na trgu delovne sile.
Invalidne osebe se lahko zaposlijo tudi v Domu upokojencev Polzela, kjer zaposlujejo do 10 invalidnih
oseb.

Osnovni cilj v vseh programih je, da posameznike, ki so vključeni, skozi proces psihosocialne
rehabilitacije pripeljejo do čim večje samostojnosti, pri čemer je pomemben dejavnik tudi zaposlitev.
Preglednica: Delovno aktivni invalidi v Občini Polzela po letih
2015
2016

2017

Spol SKUPAJ

Moški

Ženske

Spol SKUPAJ

Moški

Ženske

Spol SKUPAJ

Moški

Ženske

58

11

47

58

12

46

38

10

28

2018

2019

2020

Spol SKUPAJ

Moški

Ženske

Spol SKUPAJ

Moški

Ženske

Spol SKUPAJ

Moški

Ženske

39

14

25

39

16

23

41

16

25

Vir: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0765505S.px/table/tableViewLayout2/

Na OŠ Polzela se dobro zavedajo pomembnosti integracije invalidov, zato imajo zaposlenih šest
delovnih invalidov (pet v skrajšanem delovnem času, enega s prilagoditvami delovnega mesta).

2.8 Finančna pomoč in socialna varnost
Na podlagi 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.
Občina Polzela ima vzpostavljeno delovanje občinske blagajne, s čimer razbremenjuje socialno in
fizično šibke osebe stroškov provizije.
V letu 2020 je vzpostavila brezplačni prevoz za starejše občane in lažje invalide, ki potrebujejo prevoz
do osnovnih materialnih ter socialnih dobrin.
Občina zagotavlja subvencije najemnin socialno šibkejšim osebam in družinam, kamor spadajo tudi
invalidi, ki zaradi svojega stanja ne zmorejo najti zaposlitve in jim strošek najemnine predstavlja veliko
težavo.
Ravno tako Občina Polzela zagotavlja možnost uveljavitve pravice do dodelitve enkratne socialne
pomoči, ki se dodeli na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Polzela
(Ur. l. RS, št. 35/2009) in ugotovljenega dohodkovnega cenzusa vlagatelja. Denarno pomoč za
premostitev trenutne materialne ogroženosti je mogoče dodeliti tudi v primerih, ko vlagatelj presega
cenzus, in sicer v primeru večjih naravnih ali drugih nesreč ter za nakup naprav oz. pripomočkov večje
vrednosti za invalidno osebo.
Župan Občine Polzela Jože Kužnik je leta 2013 ustanovil Ustanovo Dobrodelni županov sklad Polzela,
s katero je želel prispevati svoj delež k programu pomoči otrokom in družinam iz Občine Polzela, ki so
se znašle v socialni stiski ali jih je prizadela bolezen, nadarjenim otrokom, ki nimajo materialnih
možnosti za svoj razvoj in drugim dijakom in študentom pri njihovem šolanju.
Ustanova deluje na principu neposredne pomoči. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz
Ustanove Dobrodelni županov sklad Polzela, sklad podeljuje sredstva v obliki denarne pomoči in
štipendiranja.
Storitev socialne oskrbe je socialnovarstvena 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 zagotoviti. Socialna varnost se omogoča s pomočjo izvajanja pomoči na domu, ki ga izvaja
Dom Nine Pokorn Grmovje, sofinancira pa se s strani Občine Polzela. Trenutno šteje pomoč na domu
49 uporabnikov, s čimer se zagotavlja zastavljeni cilj 3,5% vključenost populacije nad 65 let in več v
pomoč na domu, kot je določeno v Nacionalnem programu socialnega varstva.
Materialno varnost invalidov in socialno vključenost v družbo v Občini Polzela omogočajo naslednje
institucije:
− Občina Polzela s subvencijami stanarin, enkratnimi denarnimi pomočmi, brezplačnimi prevozi
za starejše,
− Ustanova dobrodelni županov sklad Polzela, z denarnimi pomočmi ter štipendijam,
− Rdeči križ – KO Polzela in Andraž ter Karitas Polzela in Andraž, z denarnimi in materialnimi
pomočmi,
− Društvo upokojencev Polzela in Andraž ter Medgeneracijski center Polzela, z obiski in
obdarovanji starejših in invalidnih oseb.

2.9 Družinsko življenje in osebna integriteta
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 diskriminacije (odvzem volilne pravice, omejitev pravice do partnerstva in
zakonske zveze, dostojne plače), nemalokrat tudi zlorabam (izpostavljenost različnim oblikam
nasilja).
Nujno je zagotavljati invalidom najbolj naravno in kakovostno življenje. Treba je spodbujati invalide k
družinskemu življenju in podpirati njihovo pravico do osebne integritete. Potrebno je zagotavljanje
možnosti invalidom, da živijo, kolikor je le mogoče samostojno, vključujoč izbiro, kje, s kom in kako
živeti.
Občina na tem področju podpira invalidska in druga društva, ki invalidom nudijo ustrezno podporo s
sofinanciranjem programov društev, ki delujejo na območju Občine Polzela.

Dom upokojencev Polzela ter Dnevno-varstveni center Žalec izvajata za naše
občane organizirano dnevno varstvo, ki je kot oblika pomoči namenjena
starejšim osebam, bolnim in invalidom, s čimer se osebam zagotovi
kakovostno preživljanje časa ter občutek varnosti za svojce.

Slika: druženje
Vir: https://www.facebook.com/pg/Dom-upokojencev-Polzela-103880851248068/photos/?ref=page_internal

Pojav, ki ga opažamo, je socialna izključenost posameznih invalidnih oseb in starejših oseb, ki živijo na
obrobju v oddaljenih vaseh. Pri tem bi lahko za izboljšanje socialnih stikov prispevali z dejavnostmi
medsosedske pomoči, ki jo že občasno izvajajo RK OK Polzela in Andraž ter Karitas Polzela in Andraž.
Treba bo ponovno pristopiti in spodbuditi posameznike, društva in zaposlene v institucijah, da se
povečajo dejavnosti za stike med invalidi, drugimi ranljivimi skupinami ter upokojenci.
Center za socialno delo v sklopu pomoči na domu spodbuja integriteto posameznika, vpetost v domače
okolje, s čimer se posamezniku ne odvzame moči in se mu tako omogoči bivanje v domačem okolju.
Hkrati posameznik tako lahko ohranja in krepi sposobnosti in hobije, ki jih ima.
Področje invalidov v občini bi lahko bilo bolje urejeno, saj se ne organizirajo srečanja med invalidi,
upokojenci in mladimi. V veliki meri zato, ker se posamezni invalidi ne želijo izpostavljati in ne prosijo
za razne pomoči, ki bi jim pripadale.
Potrebno bi bilo ozaveščanje in spodbujanje pozitivnega stališča do poroke, starševstva in spolnosti oseb
s posebnimi potrebami.

2.10 Kultura
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov v svojem 15. členu navaja, da je invalidom ne glede na njihovo
invalidnost treba omogočati dostop do kulturnih dobrin in jim zagotoviti možnosti za lastno
ustvarjalnost. Treba jim je omogočati dostop do kulturnih dobrin v obliki, pri kateri se upoštevajo
posebne potrebe invalidov, dostopnost do javnih kulturnih prireditev z zagotovitvijo premagovanja
komunikacijskih in grajenih ovir, dostop do kulturne dediščine ali do informacij o njej.
Občina Polzela ter društva ta zakon dosledno izvajajo, kajti vsaka kulturna in športna prireditev na javni
površini je urejena z dostopom za invalide, zato se lahko invalidne osebe udejstvujejo na vseh področjih
kulturnega življenja, če to želijo. Na gradu Komenda predstavlja sodelovanje invalidov na prireditvah
manjšo težavo, ker morajo za vstop v grad prositi za pomoč strokovne osebe, ki jih z goseničarjem za
invalide popelje v zgornja nadstropja.
Trenutno se invalidi aktivno ne vključujejo v kulturno ponudbo v občini, kar lahko izvira iz pomanjkanja
neposrednega vabljenja invalidov na prireditve. Zato je ta projekt »Občina po meri invalidov« ključnega
pomena, saj si vsi zaslužimo možnost enakopravnega sodelovanja in udejstvovanja na področju
kulturnega delovanja.
Knjižnica na gradu Komenda na Polzeli se z izborom raznovrstnega gradiva prilagaja uporabnikom.
Najnovejša je zbirka zvočnih knjig na portalu Audibook, do katerega lahko dostopajo prek spletnih
strani Medobčinske splošne knjižnice Žalec vsi uporabniki, med njimi tudi slepi s pomočjo
spremljevalca oz. osebnega asistenta. Izpostavijo lahko knjige s prilagojeno pisavo in ustreznim tiskom
za dislektike.
Ljudem, ki se družijo v sklopu Sožitja, društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, je
knjižnica do epidemije 2020 nudila udeležbo v projektu prilagojene bralne značke, kjer so enkrat na
mesec v prostorih žalske knjižnice poslušali dve pravljici – ljudsko in avtorsko. Tako so opravili bralno
značko. Sožitje sicer združuje posameznike iz občin, ki jih s svojo dejavnostjo zajema Medobčinska
splošna knjižnica Žalec, tudi iz Občine Polzela. Upamo, da bo čas v prihodnje še omogočil delo z njimi.

2.11 Rekreacija in šport
Šport ne sme biti ekskluzivna pravica določene družbene skupine, temveč priložnost za vse, da se skozi
gibanje ali miselne dejavnosti razvijajo glede na svoje zmožnosti. Predstavljati mora prostor socialne
vključenosti, enakopravnosti in razvoja vsakega člana družbe, če se ta le želi ukvarjati bodisi z
vrhunskim športom bodisi s športno rekreacijo.
Vključenost športnikov invalidov v društva pomaga premagovati predsodke in strahove pred to
populacijo, ki so predvsem posledica nepoznavanja življenja invalidov zaradi njihove socialne
izoliranosti, kar velja tako za otroke kot odrasle. Spodbuja tudi medsebojno druženje in spoznavanje na
društvenih prireditvah, kar pomeni polnopravno socializacijo invalidov. Za društvo oz. ponudnika športa
in rekreacije to v končni fazi pomeni boljšo podobo v njegovem okolju, saj prek raznovrstnosti
programov skrbi za dobrobit celotne populacije.
Zavedamo se, da športno udejstvovanje in rekreacija preprečujeta nastanek številnih bolezni, ki lahko
nastanejo zaradi določene invalidnosti posameznika, hkrati pa mnogim predstavljata eno izmed oblik
rehabilitacije.
Občina Polzela ne organizira posebej športnih dejavnosti za invalide, vendar pa so vse športne površine
dostopne z invalidskim vozičkom. Tako sta šport in rekreacija enakopravno omogočena vsem.

2.12 Religija
Invalidi morajo imeti možnosti za enakopravno udeležbo v verskem življenju. V Sloveniji je izbira vere
svobodna in individualna odločitev posameznika, torej tudi invalida (NSIOS, b. d.).
Prilagojene verske obrede na celotnem območju Slovenije izvaja »Vera in luč – Slovenija«, obrede v
slovenskem znakovnem jeziku pa Verski center gluhih in naglušnih v Ljubljani.
Objekti (cerkev sv. Marjete na Polzeli ter cerkev sv. Andreja v Andražu), v katerih potekajo verski
obredi, so dostopni za vse šibkejše skupine. Cerkev sv. Marjete ima vgrajeno tudi slušno zanko, katera
omogoča osebam z okvaro sluha prisostvovanje na obredih. Cerkev sv. Andreja pa je tudi v postopku
vgradnje slušne zanke, kar predstavlja pozitiven korak k izenačevanju možnosti vseh članov družbe.
Invalidi, ki pripadajo drugim verskim skupnostim, si svoje versko življenje organizirajo s pomočjo
svojcev in drugih članov njihove verske skupnosti.

2.13 Informiranje in raziskovanje položaja invalidov
Občina Polzela pridobi prek sofinanciranja dejavnosti društev, ki delujejo na področju
socialno-humanitarne dejavnosti in drugih dejavnosti, poročila o delovanju društev ter s tem informacije
o izvedenih aktivnostih, članstvu ter problematiki v posameznih društvih in njihovih članov. Poleg tega
imajo podatek o položaju otrok v izobraževalnem procesu. Zbrane imajo podatke o invalidskih
organizacijah in o društvih, ki delujejo na celotnem območju.
Informiranje poteka v obe smeri, saj tudi občani lahko informirajo občino, društva in druge institucije o
svojih problemih, težavah in sistemski ali trenutni potrebi po določeni pomoči ali potrebi po izenačenju
možnosti za enakopravno obravnavo in vključenost v javno življenje.
Občina, invalidska društva in druge institucije prek razpoložljivih in sodelujočih medijev, svojih članov
in predstavnikov, e-pošte in mobilnih telefonskih zvez obveščajo svoje člane o delovanju in aktivnostih
v društvih, koristnih informacijah in novostih ter posebnih dogodkih.

2.14 Oblikovanje in načrtovanje politike ter zakonodaja
Občina Polzela se skladno s svojo odgovornostjo trudi odzivati na potrebe in interese oseb z
invalidnostjo. Tako se trudi ustvarjati pogoje in možnosti za njihovo socialno vključenost in
nediskriminacijo, povezati vse dejavnike v prostoru za usklajeno delovanje ter se tako odzivati in
prispevati k uresničevanju Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov.
V Občini Polzela imajo invalidi možnost vključevanja v oblikovanje politike in načrtovanje
invalidskega varstva skozi javno obravnavo predlogov dokumentov občine (proračuni, odloki, pravilniki
itd.). Svoje želje in interese lahko predstavijo v okviru krajevnih skupnosti kot člani društev in drugih
organizacij.
V oblikovanje invalidske politike spada tudi prilagoditev volišč. Občina Polzela ima sedem volišč, vsa
so dostopna invalidom, kar jim omogoča, da lahko ti sodelujejo pri oblikovanju politike. Volišče je
prilagojeno gibalno oviranim.
Občina Polzela izvaja vse postopke v skladu z zakonodajo in prav tako sledi vsem zakonodajnim
pravilom, ki se nanašajo na invalide.

2.15 Ekonomska politika
V proračunu Občine Polzela so zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov in prireditev, ki jih
izvajajo društva in institucije, ki pomagajo invalidom pri premagovanju vsakodnevnih težav.
V sklopu strokovnih služb lahko posamezniki in društva vedno pridobijo ustrezne informacije in
strokovno ter administrativno pomoč, kakor tudi pomoč pri iskanju in zagotavljanju prostorov za
njihovo delovanje in izvajanje dejavnosti.

2.16 Koordinacija dela
Znotraj lokalne oblasti se lahko ustanovi delovno telo za vprašanja invalidov, v katerem bodo zastopane
tudi invalidske organizacije.
Z zastopanjem invalidov in sodelovanjem z Medobčinskim društvom invalidov Žalec bo omogočena
večja preglednost nad potrebami invalidov. Pripombe in pobude invalidskih organizacij smo upoštevali
tudi pri dozdajšnjih investicijskih posegih, ki so se nanašali na dostopnost do objektov in varnost
udeležencev v prometu.

2.17 Invalidske organizacije in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo tudi s
problematiko invalidov
Občina Polzela spodbuja in podpira oz. sofinancira delovanje naslednjih društev in od leta 2016
sofinancira naslednja društva in organizacije:
1. Medobčinsko društvo invalidov Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec
2. Društvo upokojencev Polzela, Pod gradom 3, 3313 Polzela
3. Društvo upokojencev Andraž, Andraž nad Polzelo 36, 3313 Polzela
4. Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela, Pot v Šenek 7, 3313 Polzela
5. Območno združenje Rdečega Križa Žalec, Hmeljarska 3, 3310 Žalec
6. Območno združenje Rdečega križa Žalec, KO Rdečega križa Andraž
7. Območno združenje Rdečega križa Žalec, KO Rdečega križa Polzela
8. Župnijska karitas Polzela, Trg sv. Marjete 1, 3313 Polzela
9. Župnijska karitas Andraž, Andraž nad Polzelo 153, 3313 Polzela
10. Koronarni klub Savinjska dolina Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec
11. Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana
12. Klub zdravljenih alkoholikov Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec
13. Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije – Vizija, Slomškova ulica 3c, 3210 Slovenske
Konjice
14. Medobčinsko društvo Sožitje, Ulica talcev 6, 3310 Žalec
15. Slovensko društvo za celiakijo, Oblakova 5, 3000 Celje
16. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje, Mariborska 210 c, 3000 Celje
17. Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske Celje, Opekarniška 15/a, 3000 Celje
18. Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje, Oblakova 5, 3000 Celje
19. Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka Žalec, Šlandrov trg 2, 3310 Žalec
20. Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec, Ul. Savinjske čete 4, 3310 Žalec
Društva pridobijo javna sredstva na podlagi podane vloge ter Pravilnika o dodelitvi proračunskih
sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela, Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju
programov kulturnih društev, programov in projektov na področju turizma ter programov in projektov
drugih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela. S pridobljenimi sredstvi izvajajo različne
projekte, s katerimi organizirajo prireditve, delavnice, izobraževanja za vse, ki se želijo udejstvovati.

Društva pridobijo sredstva, tudi če imajo med svojimi člani občanke in občane Občine Polzela, saj imajo
določena društva sedež tudi v drugih občinah.

2.18 Usposabljanje strokovnega osebja za potrebe invalidov
Zaposleni v javni upravi in javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Polzela, do zdaj niso bili
vključeni v posebna usposabljanja za komuniciranje s slepimi osebami ali osebami z okvaro sluha.
Vendar se lahko v primeru potreb zagotovi spremljevalec ali tolmač, s čimer se zagotovi nemotena
komunikacija med vsemi deležniki.
Občina je leta 2020 vzpostavila mrežo prvih posredovalcev in pripravila usposabljanja tako za
udeležence kot tudi za zainteresirano javnost. Namen prvih posredovalcev je pomoč pri življenje
ogrožajočih stanjih, predvsem na lokacijah, kjer je dostopni čas prihoda reševalnega vozila dolg. Študije
namreč kažejo, da je pri srčnem zastoju za preživetje najpomembnejše čimprejšnje izvajanje temeljnih
postopkov oživljanja in uporaba avtomatskega defibrilatorja (AED), česar pa se popolni laiki (svojci,
mimoidoči) premalokrat lotijo, večinoma zaradi strahu in neznanja.
Rdeči križ KO Polzela organizira dneve predstavitev in usposabljanj oživljanja ter prve pomoči na raznih
občinskih prireditvah, kjer je udeležba otrok, mladostnikov in odraslih zelo velika. Takšne predstavitve
pripomorejo k večji ozaveščenosti vseh občanov, ki lahko posledično nekomu rešijo življenje.

2.19 Tehnično in gospodarsko poslovanje – razvoj za izboljšanje življenja
invalidov
Občina naj tako invalidnim osebam, ki živijo v občini, kot vsem drugim invalidnim osebam, ki niso
občani občine, nudi ustrezno možnost vključevanja in podpore. Ob tem naj se poveže z invalidskimi
organizacijami, tako doma kot v tujini, z namenom sprejemanja ukrepov za izboljšanje znanja o
vprašanjih invalidnosti.

2.20 Mednarodno sodelovanje
Občina nima razvitega kakšnega mednarodnega sodelovanja z društvi, organizacijami ali drugimi
občinami v tujini na področju sodelovanja in izmenjave izkušenj glede invalidnosti. Bi pa tako
mednarodno sodelovanje na invalidskem področju gotovo imelo pozitivne učinke, saj bi izmenjava
mnenj, izkušenj in rešitev lahko predstavljala korak več k izboljšanju življenja invalidov in drugih
posebnih skupin. Predvsem bi takšno povezovanje lahko koristilo invalidom, saj bi lahko izmenjali
številne dobre prakse z društvi zunaj meja naše države.

3. UGOTOVITVE SVETA INVALIDOV
Svet invalidov, člani delovne skupine, invalidna društva, ki delujejo na območju Občine Polzela, in
druga zainteresirana društva so se sestali trikrat na različnih lokacijah ter na podlagi pregleda na terenu
pripravili dejansko analizo stanja.

Slika 10: Ogled dejanskega stanja
Vir: lasten

Slika 11: Prvi sestanek
Vir: lasten

Občinska zgradba
−
−
−

klančina je urejena
sanitarije niso prilagojene invalidom
svetloba v prostorih je dovolj močna, predlagajo se senzorji za luči

− parkirišče za invalide je treba razširiti in
postaviti znak, ki prikazuje parkirišče za invalide

− glavna vrata se zelo težko odpirajo, nujno je
namestiti 1 zvonec in tablo za uradne ure postaviti
nižje
− urediti je treba svetlobne oznake na stopnicah

Športni park Polzela z okolico

−
dostop za invalide s klančino je zagotovljen s
stranske strani igrišča

−
od glavnega vhoda na igrišče do vhoda za
invalide se zaradi lažje orientacije uredijo puščice, ki
jasno kažejo, kje so klančine

−
potrebuje se dodatna klančina ob glavnem
vhodu igrišča za lažjo dostopnost na pločnik z
invalidskim vozičkom, kajti edini dostop do glavnega
vhoda za invalide je pri trgovini Tuš

−
označbe na parkiriščih za invalide je treba
osvežiti in postaviti table, ki označujejo parkirišče za
invalide

−
za osnovno šolo in ob slaščičarni se mora
obnoviti dovoz za invalide ter speljati nova klančina,
ki bo omogočala dostop iz parkirišča v dve smeri

−
ni svetlih barvnih oznak na stopnicah pri glavnem in stranskem
vhodu

−
obnoviti je treba klančino iz šolske smeri proti športnemu
parku, ki se poveže s parkiriščem in potjo ob športnem parku.

Medgeneracijski center

−
člani in obiskovalci centra so starejši in invalidni, zato je nujna
namestitev namiznega mikrofona ter ozvočenja prostora
−

nima urejenega dostopa za invalide direktno s ceste na pločnik

Osnovna šola Polzela

− ima stranišče za invalide in goseničarja za dostop do drugega
nadstropja

− glavni vhod v šolo ima dvignjen vhodni del, potrebna
je izravnava oz. mala klančina

−
−
−
−

stopnice nimajo svetlih označb na začetku stopnic, treba je označiti začetek in konec stopnic z vidno
barvo
svetloba v šoli je idealna
prehodi so dovolj široki na vseh lokacijah v šoli
že zelo dobro prilagojena infrastruktura različnim ogroženim skupinam ljudi

Trgovina, pošta in parkirišča

−
parkirišča za invalide so urejena, treba jih bo
osvežiti
−
klančina za dostop je urejena

Lekarna in Zdravstveni dom
−
−
−
−

dostopi so urejeni s klančino in dovolj širokimi vhodi
invalidski voziček je zagotovljen
dvigalo ni potrebno, lekarna je v pritličju
v Lekarni Polzela se predlaga slušna zanka za osebe z okvaro sluha

− obe parkirišči za invalide je treba osvežiti ter
eno parkirišče razširiti

Cestna infrastruktura

− na pločnikih je treba obnoviti klančine, te so
neprimerne za invalidske vozičke (od Tuša do
Zdravstvenega doma)

− prehodi za pešce se slabo vidijo, treba jih bo
pobarvati z modro barvo
− označiti je treba prehod s svetlejšo barvo od
avtobusne postaje do lekarne, za boljšo vidnost

− zvočni semafor je pretih, obvezno ga je treba
zamenjati z močnejšim in daljšim zvočnim
signalom
− prehod za pešce je nevaren zaradi nabiranja
vode, saj ta pozimi zamrzne in predstavlja
tveganje ne le za ogrožene skupine ljudi, temveč
za vse občane (prehod od trgovine Tuš do lekarne
in prehod od šole do kulturnega doma)

Kulturni dom Polzela
−

pričakuje se novi kulturni dom, trenutno pa je treba urediti svetlobne oznake na stopnicah

Grad Komenda Polzela
−
naklon do gradu Komenda je zelo velik,
predlaga se ureditev invalidskega parkirišča direktno
pod gradom
−
dostop s klančino ni urejen, treba je namestiti
zvonec
−
urediti je treba dvigalo do vseh lokacij v
objektu (v načrtu)
−
stopnice nimajo urejenih svetlobnih oznak,
zato se predlaga položitev svetlobnih trakov
−
invalidsko stranišče je urejeno

Dom upokojencev Polzela

− klančine, dvigala in svetloba so zelo dobro urejeni
− parkirišče za invalide je preozko

−

dvigalo je prilagojeno invalidom, slepim in slabovidnim

Prostori Društva upokojencev Polzela
−
−
−
−

dostop za invalide ni urejen
stopnice niso označene, treba bo urediti svetlobne črte
dvigala ni
parikirišče za invalide ni urejeno

Pokopališče Polzela z mrliško vežico
−
−
−
−

dostop za invalide je urejen
svetloba je primerna
sanitarije za invalide niso primerno urejene
predlaga se postavitev štirih klopi, na katerih bodo lahko šibkejši obiskovalci posedeli in se odpočili

Cerkev sv. Marjete Polzela
−
−
−

vhod za invalide je urejen
parkirišče za invalide je urejeno
slušna zanka je pripravljena za uporabo

Dom krajanov Andraž
−
−
−

dostop za invalide je urejen
parkirišče za invalide je urejeno
dvigalo je primerno urejeno

−
−

svetloba je primerna
sanitarije niso prilagojene invalidom

−
vstop v zgradbo in prehodi imajo dvignjen
srednji del, zato se potrebujejo miniaturne premične
klančine

−
slušna zanka bi bila zelo primerna za dvorano
v Domu krajanov, saj se populacija stara in zaradi
slabšega sluha se marsikdo ne udeležuje kulturnih
prireditev

−

svetlobne oznake na stopnicah niso urejene

Prostori Društva upokojencev Andraž
−

dostop za invalide je primeren

−
ob vhodu se dno dvigne, zato bi bila primerna
odstranljiva klančina

Pokopališče Andraž z mrliško vežico

− dostop za invalide urejen v mrliško vežico,
vendar ni urejen na pokopališče, predlaga se žarni
zid čisto ob vhodu
− sanitarije niso primerne za invalide, treba je
stopiti na strmo klančino, ki je nevarna tudi za
druge posameznike
− parkirišče za invalide je urejeno
− svetloba je primerna

Cerkev sv. Andreja v Andražu nad Polzelo

−
vhod v cerkev ni primeren za invalide, stopnica
(10 cm) otežuje vstop, primerna bi bila klančina
−
stopnice pri vhodu niso označene s svetlobno
oznako
−
stopnice z zadnje strani cerkve nimajo talnih
svetlobnih oznak

4. ZAKLJUČEK
Ob mednarodnem dnevu invalidov je Občina Polzela v sodelovanju z Medobčinskim društvom
invalidov Žalec, dne 7. decembra 2021 pripravila okroglo mizo, eno izmed aktivnosti na poti do listine
Invalidom prijazna občina. Udeleženci so se dotaknili vsakdanje problematike invalidov na področjih
vzgoje in izobraževanja, dela, dostopnosti, delovanja invalidov na različnih kulturnih, rekreacijskih in
drugih področjih ter informiranja in osveščanja javnosti.
Do zdaj je na nivoju Slovenije listino Občina po meri invalidov prejelo štirideset občin, med
spodnjesavinjskimi sta to občini Žalec in Prebold. Občina Polzela bo, če bodo aktivnosti potekale
skladno s terminskim načrtom, omenjeni naziv prejela ob mednarodnem dnevu invalidov konec
prihodnjega leta.

Slika 12: Okrogla miza z dne 7. december 2021
Vir: Arhiv občine Polzela
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