PREDLOG
Na podlagi prvega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela – Uradne objave, št. 6/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na ___ redni seji dne
_________, sprejel

SKLEP
o sprejemu Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v
Občini Polzela

1. člen
Sprejme se Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini
Polzela 2022-2025.
2. člen
Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Polzela 20222025 se objavi na spletni strani občine.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Številka: ____________
Datum: ____________

Jože Kužnik
Župan

Obrazložitev

Projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije ''Občina po meri invalidov'' je primer dobre prakse,
kako naj se načela, pravice in dolžnosti, zapisane v Konvenciji, uresničujejo 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 soočajo s težavami in kjer invalidske organizacije ter invalidi
sami opravijo največ svojega dela«.
Vse moči je potrebno usmeriti v to, da se na lokalni ravni osredotoči na opozarjanje,
spodbujanje in izvajanje aktivnosti. Lokalne oblasti je potrebno povabiti, da vključujejo potrebe
invalidov v mestno in občinsko politiko, vključno z izobraževanjem, zaposlovanjem, bivanjem,
prevozom, zdravstvenimi in socialnimi programi.
Pri tem je potrebno upoštevati raznolikost invalidov, med drugim tudi ostarele, ženske in
migrante. Lokalne oblasti morajo v sodelovanju s predstavniki invalidov pripraviti načrte za
delovanje na invalidskem področju in imenovati lokalne odbore.
V Občini Polzela se zavedamo pomena vključevanja potreb invalidov na najrazličnejših
področjih: zdravstva, sociale, izobraževanja in medgeneracijskega sodelovanja ter pomembnosti
dostopnosti do informacij in infrastrukture.
Navedeno poskušamo izvajati v sodelovanju z društvi, javnimi zavodi kot drugimi institucijami,
ki delujejo na območju lokalne skupnosti.
Občinski svet Občine Polzela je na 17. redni seji dne 22. 6. 2021 sprejel sklep o pristopu k
projektu »Občina po meri invalidov« in s tem je občina Polzela sprejela ta projekt z največjo
odgovornostjo v skladu s programom in željo, da to področje svojega delovanja ohranja in
plemeniti ter postane zgled drugim.

Ravno tako je Občinski svet Občine Polzela imenoval posebno delovno skupino za
pripravo analize o položaju invalidov v občini Polzela in pripravo konkretnega
akcijskega načrta. Ta skupina je pripravila Analizo stanja o položaju invalidov v Občini
Polzela in na njeni podlagi Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih
možnosti invalidov v Občini Polzela za obdobje od leta 2022 do 2025 in s tem pričela z
aktivnostmi za izboljšanje položaja invalidov v občini Polzela.
Na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh invalidskih organizacij, ki delujejo v občini,
gospodarskih subjektov, javnih zavodov in drugih društev ter nevladnih organizacij v občini, se
pričenja aktivni del projekt v skladu s potrebami v okolju.

Pri pripravi akcijskega načrta je delovna skupina izhajala tudi iz 22 standardnih pravil
za izenačevanje možnosti invalidov, ki jih je sprejela Generalna skupščina Združenih
narodov na 48. seji dne 20. decembra 1993 (Resolucija 48/96) ter Agende 22 – navodil
za načrtovanje invalidske politike za lokalne oblasti.
Občina Polzela v akcijskem načrtu sledi naslednjim ciljem:
1. Zagotoviti možnost neodvisnega življenja invalidov v svojem lokalnem okolju z
odpravo arhitektonskih in drugih komunikacijskih ovir.

2. Razvijati podporne službe, okolje in programe, ki bodo omogočali čim bolj neodvisno
življenje invalidov in krepile njihovo svobodno odločanje o vključevanju v socialno
življenje.
3. Krepiti osveščanje družbe o pravicah in potrebah invalidov v lokalnem okolju.
4. Krepiti obstoječe programe in spodbujanje družbe k novim programom za višjo
kakovost življenja invalidov v lokalnem okolju (rehabilitacija, zdravstveno varstvo,
socialno varstvo, kultura, šport …).
5. Spodbujati sodelovanje vseh segmentov družbe in vključevati invalide v aktivnosti in
delovanje lokalne skupnosti še posebej na tistih področjih, ki so pomembna za invalide.
Predlog akcijskega načrta je bil posredovan vsem društvom v občini v elektronski obliki dne 6.
1. 2022 ter JZ in društvom kot tudi delovni skupini in svetu za invalide v Občini Polzela v
elektronski obliki dne 7. 1. 2022, za dodatne predloge in dopolnitve.
Finančne in druge posledice

Sredstva za izvajanje tistih ukrepov akcijskega načrta, za katere je predvideno
financiranje s strani Občine Polzela, so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2022.

Pripravila:
Jasna Gregorc
Koordinator delovne skupine

