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Medobčinsko društvo invalidov Žalec (MDI Žalec) je 3. 5. 2021 z dopisom podalo županu
občine Polzela gospodu Jožetu Kužniku, pobudo da se občina vključi v projekt »OBČINA PO
MERI INVALIDOV SLOVENIJE« ter sprejme odgovornost za trajno izvajanje projekta.
Občinski svet Občine Polzela je na 20. redni seji dne 23. 12. 2021 sprejel pobudo in s sklepom
imenoval Svet za invalide, v katerega so enakopravno vključeni predstavniki invalidskih
organizacij, ki delujejo na območju Občine Polzela. Svet za invalide je strokovno in
posvetovalno telo za župana, občinski svet in druge organe občine. Svet za invalide povezuje in
usklajuje delo in aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z invalidi na območju Občine Polzela. S svojim
delom zagotavlja celovit pristop obravnavanja in urejanja področja invalidov v občini.
Občinski svet Občine Polzela je v letu 2021 s sklepom imenoval tudi 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.
K izdelavi Akcijskega načrta so bile pritegnjene vse zainteresirane javnosti v lokalni skupnosti
in širše, da se izpostavi kar največ informacij in indikatorjev, ki so osnova za pripravo
celovitega načrta v skladu s potrebami in možnostmi za financiranje le-teh. Na osnovi podanih
pripomb in dopolnitev iz okrogle mize z dne 7. 12. 2021, smo smiselno vključili v akcijski
načrt, določene predlagane aktivnosti pa se bodo upoštevale in vključile v akcijski načrt do leta
2025.
Akcijski načrt je bil pripravljen ob upoštevanju izhodišč in načel pomembnejših mednarodnih in
državnih dokumentov s priporočili za doseganje polne vključenosti invalidnih oseb v družbo, v
skladu s temeljno zakonodajo s področij, na katera se nanašajo posamezni ukrepi ter zakonodajo
s področja delovanja lokalnih skupnosti:
- Konvencija združenih narodov o pravicah invalidov (ratifikacija 2. 4 2008; MKPI,
Uradni list RS MP, št. 10/08),
- Standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov (Resolucija 48/96, 20. 12.
1993),Akcijski program za invalide 2007-2013 (sprejela Vlada RS; dne 30. 11. 2006),
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, -UPB2, 23/07 pop., 41/07 popr.,
122/07 Odl.US),-Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti gradbenega okolja,
informacij in komunikacij za invalide (Uradni list RS, št. 113/05),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 –UPB1),
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07–
UPB2),
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list RS, št.
41/1983),
- Zakon o uporabi znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02),
- Zakon o gradnji objektov (Uradni list RS, 1010/02),
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/2010),
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov
v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03),
- Pisni in posamezni predlogi invalidskih organizacij in društev ter članov delovne
skupine za pripravo analize in akcijskega načrta,
- Smernice OZN (Standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov),
- Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«,
- Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v
Sloveniji), ZDIS, 2009,
- Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov,

-

-

Zakonodaja RS, ki se vsebinsko navezuje na pravice invalidov (stanovanjski zakon,
zakon o socialnem varstvu, zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov, zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, itd.)
Statut Občine Polzela,
Analiza stanja o položaju invalidov v Občini Polzela.

Akcijski načrt se nanaša na obdobje do leta 2025 in predvideva raznovrstne ukrepe, k
izvedbi katerih se lahko zaveže občina, ob upoštevanju zakonskih pristojnosti ter finančnih
in drugih možnosti v danem obdobju.
V predloženem akcijskem načrtu so vsi ukrepi vsebinsko opredeljeni, navedeni so odgovorni
nosilci za izvedbo ukrepov, določeni so viri financiranja in časovni okvir za izvedbo ukrepov.
Ukrepi so razdeljeni na 16 vsebinskih sklopov, in sicer:
1. Osveščanje in informiranje javnosti o invalidski problematiki;
2. Zdravstveno varstvo in rehabilitacijski programi;
3. Rehabilitacija;
4. Strokovno – podporne službe;
5. Dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov;
6. Vzgoja in izobraževanje;
7. Delo, zaposlitev, materialna in socialna varnost;
8. Družinsko življenje in spoštovanje osebne integritete;
9. Kultura;
10. Rekreacija in šport;
11. Religija;
12. Vključenost invalidov v oblikovanje in načrtovanje politike ter zakonodaja;
13. Ekonomska politika, koordinacija dela ter invalidske organizacije in NVO, ki se ukvarjajo s
problematiko invalidov;
14. Usposabljanje strokovnega kadra za komuniciranje in neposredno delo z osebami s
posebnimi potrebami;
15. Spremljanje in ugotavljanje učinkov sprejetih ukrepov za osebe s posebnimi potrebami;
16. Mednarodno sodelovanje.

1. OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI O INVALIDSKI PROBLEMATIKI
Št.

1.1.

1.2.

Viri financiranja

Časovni
okvir

Izvedba do

Občina Polzela in Svet za
invalide, MDI Žalec

Občina Polzela

Trajna
naloga s
pričetkom v
letu 2022

December 2022

Osveščanje in informiranje javnosti o
invalidski problematiki – društva na svojih spletnih
straneh predstavijo aktivnosti, ki se izvajajo v Občini
Polzela s poudarkom na aktivnostih za invalide.

Vsa društva invalidov in
MDI Žalec

Društva invalidov

Trajna
naloga

Se izvaja

Omogočanje najave prireditev, akcij, delavnic v
poročevalcu Občine Polzela - Polzelanu in mesečnem
koledarju prireditev Občine Polzela.

Občina Polzela

Občina Polzela,
društva invalidov

Trajna
naloga

Se izvaja

Ukrep

Opredelitev ukrepa

Odgovorni nosilec
naloge

Spletna stran občine

Na spletni strani občine Polzela se celovito informira
o delovanju invalidskih društev s povezavami na
institucije in društva, ki izvajajo storitve za invalide

Informiranje in
osveščanje
javnosti o
invalidski
problematiki

1.3.

Obeležitev dneva
invalidov

3.12. ob svetovnem dnevu invalidov organizirati
skupno obeležitev svetovnega dneva invalidov.

Vsa društva invalidov in
MDI Žalec, Svet za
invalide, Občina Polzela

Občina Polzela, MDI
Žalec, društva
invalidov

2022

December 2022

1.4.

Izoblikovanje
turističnih ponudb
za invalide

Podati pobudo turističnim organizacijam in TIC-u v
občini, da v okviru svoje dejavnosti organizirajo
turistično ponudbo za invalide

Turistično društvo
Polzela, TIC Polzela in
ostala zainteresirana
društva

Občina Polzela, TIC
Polzela in ostala
društva

2022-2025

2022-2025

2. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN REHABILITACIJSKI PROGRAMI
Št.

2.1.

Ukrep

Zdravstveno varstvo

Opredelitev ukrepa

Odgovorni nosilec
naloge

Viri financiranja

Časovni okvir

Izvedba do

Zagotoviti 24 urno javno dostopnost defibrilatorjev

Občina Polzela

Občina Polzela

Trajna naloga

Se izvaja
(trenutno 8)

Občina Polzela, javne
institucije, nevladni
sektor
ZD Polzela, društva
invalidov, društva
upokojencev

Državni proračun,
Občina Polzela,
nevladni sektor

Trajna naloga

Se izvaja

Trajna naloga

Se izvaja

Se izvaja

Državni proračun

Trajna naloga

Se izvaja

Izvajanje zakonskih ter dopolnilnih aktivnosti na
področju zdravstvenega varstva.
Prilagoditev dostopnosti javnozdravstvenih programov
invalidom in starostnikom.

2.2.

Zaposlitvena
rehabilitacija

Razvoj primernih delovnih programov za specifične
ciljne skupine invalidov v času zaposlitvene
rehabilitacije, iskanje primernih delovnih mest in
spodbujanje prekvalifikacije v okviru lokalnih,
nacionalnih in mednarodnih razvojnih projektov.

ZRSZ Žalec, invalidska
podjetja, izvajalci
zaposlitvene
rehabilitacije

2.3.

Predavanja in
delavnice s področja
zdravstvenega
varstva

Izvajanje tematskih predavanj ali delavnic s področja
zdravstva za invalide, upokojence in njihove svojce.

Občina Polzela,
invalidske organizacije,
Občina Polzela
Medgeneracijsko društvo
Polzela, DU Polzela

Trajna naloga

Se izvaja

2.4.

Dan zdravja;
sladkorna bolezen,
pritisk…

Skrb za zdravje - Izvajanje predavanj s področja
zdravstvene vzgoje s ciljem zmanjševanja števila hujših
bolezni.

Različna društva, Občina
Polzela, invalidske
organizacije

Razni

Trajna naloga

Se izvaja

2.5.

Osnovni in dodatni
program
zdravstvenega
varstva

Izvajanje zakonskih ter dopolnilnih aktivnosti na
področju zdravstvenega varstva.

Občina Polzela, javne
institucije, nevladni
sektor

Državni proračun,
Občina Polzela,
nevladni sektor

Trajna naloga

Se izvaja

3. REHABILITACIJA
Št.

3.1.

Ukrep

Vključevanje
invalidov in ostalih
ogroženih skupin v
obnovitveno
rehabilitacijo

Opredelitev ukrepa

Odgovorni nosilec
naloge

Viri financiranja

Časovni okvir

Izvedba do

Na temelju javnih razpisov za izbor izvajalcev
obnovitvene rehabilitacije ZZZS, invalidske organizacije
izvedejo postopek zbiranja prijav in izvajajo napotitev na
obnovitveno rehabilitacij.

Invalidske organizacije

Sredstva ZZZS,
sredstva invalidskih
organizacij

2022-2025

Se izvaja

Izvajanje rehabilitacije starejših in ostalih ogroženih
skupin.

Dom upokojencev
Polzela

Dom upokojencev
Polzela

Trajna naloga

Se izvaja

Časovni okvir

Izvedba do

4. STROKOVNO – PODPORNE SLUŽBE, STORITVE IN PROGRAMI
Št.

4.1.

Ukrep

Izvajanje programov
in ukrepov s področja
socialnega varstva

Opredelitev ukrepa
Spodbujanje in vzpostavitev dopolnilnih, novih
programov v lokalni skupnosti, po katerih se izkazuje
potreba.
Izvajanje programov CSD v okviru sistema veljavnega
socialnega varstva z namenom omogočanja in povečanja
socialne vključenosti, krepitve moči uporabnikom
sistema socialnega varstva in razvijanja sposobnosti za
njihovo vsakdanje življenje ter zagotavljanja materialne
varnosti v obdobjih izpada drugih virov za življenje.
Strokovno podporne storitve, ki jih izvajajo nevladne
organizacije (MDI Žalec, Rdeči križ KO Polzela in KO

Odgovorni nosilec
naloge

Viri financiranja

Občina Polzela,
javne institucije,
nevladni sektor

Občina Polzela,
državni proračun,
razpisi

Trajna naloga

Se izvaja
(Podmornica,
Laična
pomoč,
Planet
generacij
UPI,
Medgeneraci
jski center
Polzela)

Občina Polzela,
javne institucije,

Občina Polzela,
državni proračun,

Trajna naloga

Se izvaja

4.2.

Spodbujanje razvoja
mreže
programov podpore in
pomoči osebam z
oviranostmi in
njihovim svojcem, ki
jih izvajajo nevladne
organizacije

Andraž, Karitas Polzela in Andraž, Društvo
upokojencev ter druga društva v Občini Polzela...),

nevladni sektor

razpisi

Plačevanje in doplačevanje bivanja v bivalnih enotah in
institucionalnem varstvu.

Občina Polzela

Občina Polzela

Trajna naloga

Se izvaja

Financiranje pravice do družinskega pomočnika.

Občina Polzela

Občina Polzela

Trajna naloga

Se izvaja

Zagotavljanje izvajanja in subvencioniranja storitve
pomoč družini na domu.

Dom Nine Pokorn
Grmovje

Občina Polzela,
državni proračun,
uporabniki

Trajna naloga

Se izvaja

Zagotavljanje dnevnega varstva starejšim in ogroženim
skupinam oseb.

Dom upokojencev
Polzela

Uporabniki

Trajna naloga

Se izvaja

Zagotavljanje varstveno-delovnega centra za izvajanje
storitve vodenja, varstva in zaposlitve namenjenega
ljudem, ki so nezmožni za samostojno življenje in delo
ter potrebujejo pomoč pri oskrbi.

VDC Muc

VDC Muc, Občina
Polzela

Trajna naloga

Se izvaja

Sofinanciranje programov s področja socialnega varstva
v skladu z občinskim pravilnikom in javnim razpisom.

Občina Polzela, RK
Polzela in Andraž,
Karitas Polzela in
Andraž, ostala društva

Občina Polzela,
ostala društva

Trajna naloga

Se izvaja po
potrebi

4.3.

Podporne zaposlitve
invalidov

Sofinanciranje podporne zaposlitve trem osebam.
Zaposlitev se bo za dve osebi izvajala preko Društva za
pomoč in samopomoč Želva – Eureka Žalec ter za eno
osebo preko Varstveno delovnega centra Saša. Tako
občina omogoča invalidnim osebam zaposlitev z
usposabljanjem ter rednim spremljanjem, vključeno z
mentorstvom.

Želva Eureka,
Varstveno delovni
center Saša, Občina
Polzela,

Državni proračun,
Občina Polzela (3
osebam),

Zaposlovanje invalidnih oseb v Domu upokojencev
Polzela
Zaposlovanje invalidnih oseb v OŠ Polzela.

Dom upokojencev
Polzela,
OŠ Polzela

Trajna naloga

Se izvaja

Dom upokojencev
Polzela (10 oseb), OŠ
Polzela (6 oseb)

Trajna naloga

Se izvaja

4.4.

Brezplačni prevozi
šoloobveznih otrok s
posebnimi potrebami

Zagotoviti brezplačne prevoze za učence s posebnimi
potrebami, ki so na podlagi odločbe Zavoda RS za
šolstvo o usmeritvi šolajo na ustreznih šolah in zavodih.

Občina Polzela

Občina Polzela

Trajna naloga

Se izvaja

4.5.

Prevoz in spremstvo
ranljivih skupin

Zagotoviti prevoz in spremstvo ranljivim skupinam
ljudi.

Občina Polzela

Občina Polzela

Trajna naloga

Se izvaja

4.6.

Projekt starih ljudi za
samopomoč

Izvajanje projekta starih ljudi za samopomoč,
svetovanje, skrb ter pomoč

Medgeneracijsko
društvo Mozaik
generacij Polzela

Občina Polzela,
Medgeneracijsko
društvo Mozaik
generacij Polzela

Trajna naloga

Se izvaja

5. DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA, INFORMACIJ IN PREVOZOV
Št.

Ukrep

Opredelitev ukrepa

Odgovorni nosilec
naloge

Prireditve

Zagotavljanje neoviranega dostopa do prireditvenih
prostorov za osebe s posebnimi potrebami ter ostale
ogrožene skupine ljudi.

Občina Polzela, TIC
Polzela, izvajalci
prireditev

5.2.

Umestitev
slušne zanke

S slušno zanko se opremi Dom krajanov Andraž,
Cerkev sv. Andreja v Andražu nad Polzelo.
Cerkev sv. Marjete na Polzeli
Kulturni dom Polzela
Grad Komenda – muzej hmeljarstva (predavanja)

Občina Polzela
Župnija Polzela
Župnija Polzela
Občina Polzela
Občina Polzela

5.3.

Namestitev zvonca

Namestitev zvonca ob vhodu v občinsko zgradbo ter
ob vhodu v grad Komenda.

Občina Polzela
TIC Polzela

5.4

Ureditev klančin –
zunanja infrastruktura

Umestiti klančine:
- Športni park Polzela (parkirišče, glavni vhod v park)
- Med OŠ Polzela in športnim parkom
- Medgeneracijski center
- na pločnikih (Tuš Polzela do ZP Polzela)
- Na parkirišču za občinsko stavbo

5.5.

Umestitev klančin
- OŠ Polzela pri glavnem vhodu
Ureditev klančin –
notranja infrastruktura - klančin v Domu krajanov Andraž
- DU Andraž
- Cerkev sv. Andreja v Andražu pri vhodu

5.1.

Viri financiranja

Časovni
okvir

Izvedba do

Trajna
naloga

Se izvaja

2022-2025

Do decembra
2025

Občina Polzela

2022
2021

Do decembra
2022
Izveden

Občina Polzela

Občina Polzela

2023-2025

Do decembra
2025

Občina Polzela
Župnija Polzela

Občina Polzela

2022-2025

Do decembra
2025

Občina Polzela

Občina Polzela
Župnija Polzela

Občina Polzela,
Medgeneracijsko
društvo Polzela

5.6.

Nakup slušnega
ozvočenja

Nabaviti malo ozvočenje za medgeneracijski center
Polzela za osebe z okvaro sluha

5.7.

Izvedba kontrastnih
barvnih obeležij na
prehodih za pešce

Izvedba na prehodih:
- Na glavni cesti Pred Občino in OŠ (2x), Tušu do ZP
(3x), na Bregu pri avtobusni postaji (1x) ter v
Andražu pri domu krajanov (1x).
- Ostali stranski prehodi.

Občina Polzela
Svet za invalide

-

Ureditev močnejših zvočnih signalov na prehodih za
pešce pri Občini in Šoli.

Občina Polzela,

Občina Polzela

2023

Do decembra
2023

-

Na pokopališču Polzela, ob športnem igrišču
Polzela.

Občina Polzela

Občina Polzela

2022

Do decembra
2022

-

V OŠ Polzela (notranje stopnice).
Občina Polzela (zadnji in sprednji vhod).
Grad Komenda (pri vhodu).
Dom krajanov Andraž (zunaj in znotraj).
Društvo upokojencev Andraž (vhod).
Cerkev sv. Andraža (vhod).
Cerkev Polzela (stari vhod).
Športno igrišče (glavni in stranski).

Občina Polzela v
sodelovanju z ostalimi
zainteresiranimi akterji,
svet za invalide, delovna
skupina

Občina Polzela

2022-2023

Do decembra
2023

-

Občinska stavba (širitev ter tabla).
Na parkirišču pri športnem igrišču (osvežitev ter
tabla 2x).
Pobuda podjetju Tuš za osvežitev parkirišč ter
postavitev tabel
Na parkiriščih ob ZP Polzela (širitev, osvežitev ter

Občina Polzela

2022-2025

Do decembra
2025

5.8.

Zvočni signali na
prehodih za pešce

5.9.

Postavitev klopi na
lokacije kjer se zbirajo
starejši in ogroženi

5.10.

5.12.

Umestitev svetlobnih
trakov na prvo in
zadnjo stopnico

Javna parkirna mesta
za invalidne osebe

-

Občina Polzela

2022

2022-2025

Do decembra
2023

Občina Polzela
2023-2025

Občina Polzela, Svet za
invalide, ZŠAM

Do decembra
2022

Do decembra
2025

-

postavitev table).
Parkirišča med bloki (dodati eno invalidsko
parkirišče).

5.13.

Talne označbe, ki
vodijo od klančine do
vhoda za invalide

Športno igrišče Polzela.

Občina Polzela

Občina Polzela

2023

Do decembra
2023

5.14.

Vgraditev dvigala na
gradu Komenda

Vgraditev dvigala za lažjo dostopnost do storitev (TIC,
knjižnica, kulturni programi) na gradu Komenda

Občina Polzela, TIC
Polzela

Občina Polzela

2025

Do decembra
2025

6. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Št.

Ukrep

Opredelitev ukrepa

Odgovorni nosilec
naloge

Viri financiranja

Časovni okvir

Izvedba do

6.1.

Osveščanje otrok
in mladine o
invalidski
problematiki

Osveščanje otrok in mladine o invalidski
problematiki preko delavnic, predavanj, zloženk,
dodatnih vzgojnih in izobraževalnih vsebin.

Občina Polzela, društva
invalidov, Vzgojno
izobraževalni zavod

Občina Polzela

Trajna naloga

2022-2025

6.2.

Učna pomoč
invalidom v času
izobraževanja

Zagotavljanje individualne učne pomoči na
vseh nivojih izobraževanja, zagotavljanje
spremljevalca slepemu otroku, sofinanciranje
prevoza na dodatna usposabljanja na Zavodu za
slepe in slabovidne v Ljubljani.

Vzgojno varstveni in
izobraževalni zavodi v
Občini Polzela,
udeleženci posebnega
programa

Občina Polzela,
državni proračun

Trajna naloga

Se izvaja

6.3.

Aktivnosti za
integracijo otrok,
mladostnikov in
mladostnic z
oviranostmi v sistem
redne vzgoje in

Zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva v vrtcih
ter delovanje osnovnošolskega izobraževanja, ki
zagotavlja otrokom in mladostnikom z oviranostmi
prilagojeno izvajanje programov in dodatno
strokovno pomoč (v skladu z Zakonom o

Vzgojno izobraževalni
zavodi

Občina Polzela,
Ministrstvo za
izobraževanje,
znanost in šport

Trajna naloga

Se izvaja

Izobraževanja

6.4.

6.5.

Usposabljanje kadra
za delo z otroki s
posebnimi potrebami

Psihološka obravnava
otrok in mladostnikov

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami) ter
aktivnosti, ki niso zakonske obveznosti.
Omogočanje integracije otrok s posebnimi
potrebami, zagotavljanje strokovnega in
usposobljenega kadra, zagotoviti spremljevalca
otroku s posebnimi potrebami, ozaveščanje in
izobraževanje otrok o sprejemanju in spoštovanju
različnosti ter sprejemanje otrok s posebnimi
potrebami v normalno učno okolje.
Zagotavljanje usposobljenega kadra za delo z
otroki s posebnimi potrebami (izobraževanja prve
pomoči, usposabljanje za delo z gluhimi in
naglušnimi, slabovidnimi, gibalno oviranimi, s
sladkorno boleznijo ter drugimi boleznimi).
Sofinanciranje zaposlitve psihologa na II. osnovni
šoli Žalec, ki v okviru Strokovnega centra VSI
izvaja specialno pedagoško in psihološko
diagnostiko in obravnave, svetovanje in strokovno
podporo otrokom s posebnimi potrebami, njihovim
družinam in strokovnim delavcem, itd.

Vzgojno izobraževalni
zavod

II. OŠ Žalec

Občina Polzela,
Vzgojno
izobraževalni
zavod

Občina Polzela in
Občine SSD

Trajna naloga

Se izvaja

Se izvaja

Trajno

7. DELO, ZAPOSLITEV, MATERIALNA IN SOCIALNA VARNOST
Št.

Odgovorni nosilec
naloge
Zavod RS za
zaposlovanje,
izvajalci zaposlitvene
rehabilitacije, Občina
Polzela
Zavod RS za
zaposlovanje,
izvajalci zaposlitvene
rehabilitacije,
invalidske organizacije

Ukrep

Opredelitev ukrepa

7.1.

Osveščanje
delodajalcev o
zaposlovanju invalidov

Na občinski spletni strani »Občina po meri
invalidov« pripraviti in podati vse relevantne
podatke v zvezi z zaposlovanjem invalidov
(strokovni podpori, finančni spodbudi…)

7.2.

Razvoj lokalnih
Programov aktivne
politike zaposlovanja
in vključevanje
invalidov v te
programe

Oblikovanje lokalnih programov aktivne politike
zaposlovanja primernih za invalide (javna dela,
programi usposabljanja, učne delavnice, učna
podjetja, invalidska podjetja, zaposlitveni center).

7.3.

Opozarjanje
pristojnih služb na
ovire pri zaposlovanju

Spremljanje aktualne problematike na področju
zaposlovanja in opozarjanje na ovire (npr.
neusklajenost finančnih spodbud ZRSZ in Sklada
za spodbujanje zaposlovanja invalidov).

Občina Polzela, Svet za
invalide

7.4.

Zaposlovanje oseb
z oviranostmi v
občinski upravi in
javnih zavodih,
katerih ustanoviteljica
je občina Polzela

Uresničevanje obveznosti kvotnega zaposlovanja
oseb z oviranostmi, ki jo delodajalcem nalaga
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov.

Občina Polzela, pravne
osebe, katerih
so/ustanoviteljica je
Občina Polzela

7.5.

Podporne zaposlitve
invalidov

Sofinanciranje podporne zaposlitve trem osebam.
Zaposlitev se bo za dve osebi izvajala preko
Društva za pomoč in samopomoč Želva – Eureka
Žalec ter za eno osebo preko Varstveno delovnega

Želva Eureka,
Varstveno delovni
center Saša, Občina

Viri financiranja

Časovni okvir

Izvedba do

/

2022 dalje
Trajna naloga

Trajna naloga

Razni

Trajno

Se izvaja

Zavod RS za
zaposlovanje

2022-2025

Se izvaja

Občina Polzela,
državni proračun,
EU sredstva

Trajno

Se izvaja (Dom
upokojencev
Polzela (10
oseb), OŠ
Polzela (6
oseb))

Državni proračun,
Občina Polzela (3
osebam),

Trajna naloga

Se izvaja

centra Saša. Tako občina omogoča invalidnim
osebam zaposlitev z usposabljanjem ter rednim
spremljanjem, vključeno z mentorstvom.
Zaposlovanje invalidnih oseb v Domu
upokojencev Polzela
Zaposlovanje invalidnih oseb v OŠ Polzela.

Polzela

8. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN SPOŠTOVANJE OSEBNE INTEGRITETE
Št.

Ukrep

Opredelitev ukrepa

8.1.

Osveščanje
javnosti o
družinskem
življenju
invalidov

Spodbujanje pozitivnega stališča do poroke,
starševstva in sposobnosti oseb s posebnimi
potrebami.

8.2.

Spodbujanje
osebne asistence in
medsoseske pomoči

Spodbujanje prostovoljstva, javnih del in
angažiranosti javnega ter zasebnega sektorja za
organizirano asistenco pri storitvah (npr. nakupi,
iskanje knjižničnega gradiva…) ter spodbujanje
pomoči sosed – sosedu.

Odgovorni nosilec
naloge
Občina Polzela, Svet za
invalide,
invalidske organizacije,
društva,
mediji
Občina Polzela - Svet za
invalide,
invalidske organizacije,
javni in zasebni sektor,
Polzelan

Viri financiranja

Časovni okvir

Izvedba do

Razni

2022 dalje

trajno

Razni

2022 dalje

trajno

9. KULTURA
Št.

Ukrep

Opredelitev ukrepa

Odgovorni nosilec
naloge

Viri financiranja

Časovni okvir

Izvedba do

9.1.

Arhitekturna
dostopnost

Zagotavljanje ustreznih arhitekturnih
rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali
rekonstrukcij kulturnih objektov, katerih
so/ustanoviteljica je Občina Polzela.

Občina Polzela,
izvajalci kulturnih
dejavnosti, TIC Polzela

Občina Polzela,
razni

Se izvaja

Se izvaja

9.2.

Osveščanje kadra
in prilagoditve
kulturnih vsebin –
splošno

Osveščanje kulturnih izvajalcev o potrebah oseb s
posebnimi potrebami in o možnih prilagoditvah
kulturnih in vsebin.

Občina Polzela, Svet za
invalide

Občina Polzela

Od 2022 2025

Do decembra
2025

Organizatorji kulturnih prireditev (koncerti,
gledališke predstave, proslave) zagotavljajo pogoje
za udeležbo ogledov teh dogodkov za invalide.

Organizatorji prireditev

Organizatorji
prireditev

Se izvaja

Se izvaja

Odda se pobuda na vse izvajalce prireditev, da
ponudijo dodaten popust za osebe z statusom
invalida.

Občina Polzela

/

2022

Do decembra
2022

Braillova pisava ter
posnetki za osebe z
okvaro sluha v
kulturnih in turističnih
okoljih

Zagotovitev obrazložitve turističnih in kulturnih
besedil na gradu Komenda in ostalih turističnih
znamenitostih v občini Polzela, v Braillovi pisavi
ter zagotovitev video posnetkov s podnapisi ali z
znakovnim jezikom za gluhe in naglušne.

Občina Polzela, TIC
Polzela

Občina Polzela

2023

Do decembra
2023

Vključevanje
invalidnih
ustvarjalcev v

Vzpostavili in izboljšali bomo pogoje za aktivno
vključevanje invalidov v kulturno dogajanje v
vlogi kulturnih in umetniških ustvarjalcev, ter za

Društva invalidov,
kulturne ustanove in
organizacije

Občina Polzela,

2022-2025

Do decembra
2025

9.3.

9.4.

9.5.

Dostopnost do
kulturnih
prireditev za
invalide

9.6.

kulturno
dogajanje v občini

predstavitev njihovih stvaritev tudi izven okvira
invalidskih društev.

Integracija invalidov v
kulturna in ostala
društva v občini

Pomoč kulturnim in ostalim društvom pri
zagotovitvi orodij in infrastrukture za omogočanje
integraciji večjega števila oseb s posebnimi
potrebami v njihova društva in njihove aktivnosti.

Občina Polzela, športna
društva v občini

Občina Polzela

Od 2022 dalje
Januarja 2022
poslan poziv
društvom

Trajno, po
potrebi

10. REKREACIJA IN ŠPORT
Ukrep

Opredelitev ukrepa

Odgovorni nosilec
naloge

Viri financiranja

Časovni okvir

Izvedba do

10.1.

Arhitekturna
dostopnost

Zagotavljanje ustreznih arhitekturnih rešitev v
okviru prihodnjih sanacij in/ali rekonstrukcij
športnih objektov, katerih so/ustanoviteljica je
Občina Polzela.

Občina Polzela,
izvajalci športnih
aktivnosti

Občina Polzela,
razni

Trajno

Se izvaja

10.2.

Izobraževanje
strokovnega
kadra

Izobraževanje ali usposabljanje vaditeljev,
trenerjev in animatorjev za potrebe invalidskega
rekreativnega športa.

Občina Polzela, Zveza
za šport invalidov
Slovenije, športna
društva v občini

Razni

Trajno

Se izvaja

10.3.

Prilagoditve
športnih vsebin

Osveščanje športnih delavcev o potrebah oseb s
posebnimi potrebami in o možnih prilagoditvah ter
spodbujanje športnega udejstvovanja invalidov
(posebni termini, popusti…).

Občina Polzela, Društva
invalidov, Zveza
športnih društev Občine
Polzela

Razni

Trajno

Se izvaja

10.4.

Upravitelji športnih
objektov zagotavljajo
zadostno število

Preko izkazanih potreb posameznega društva se z
upravitelji športnih objektov dogovori za določene

Posamezne invalidske
organizacije in društva,
upravitelji športnih

/

Od 2022 dalje

Trajno

Št.

terminov za izvedbo
športnih programov za
invalidne osebe

termine.

objektov

10.5.

Integracija invalidov v
športna društva v
občini

Pomoč športnim društvom pri zagotovitvi orodij in
infrastrukture za omogočanje integraciji večjega
števila oseb s posebnimi potrebami v njihova
društva in njihove aktivnosti.

Občina Polzela, športna
društva v občini

10.6.

Zagotavljanje dostopa
do športnih objektov

Zagotovitev športnih objektov, da bodo dostopni
vsem osebam.

Ukrep

Občina Polzela

Od 2022 dalje
Januarja 2022
poslan poziv
društvom

Trajno, po
potrebi

Občina Polzela, športna
društva, ki upravljajo z
objekti

Občina Polzela

Trajno

Se izvaja

Opredelitev ukrepa

Odgovorni nosilec
naloge

Viri financiranja

Časovni okvir

Izvedba do

11.1.

Dostopnost
duhovne oskrbe

Zagotavljanje dostopnosti do duhovne oskrbe in
spodbujanje enakih pravic do veroizpovedi ne
glede na vrsto invalidnosti.

Verske ustanove,
invalidske organizacije

Verske ustanove,
donatorji

Se izvaja

Trajno

11.2.

Dostopnost do
Cerkvenih objektov

Ureditev primerne dostopnosti do cerkvenih
objektov.
Cerkev sv. Marjete na Polzeli.
Cerkev sv. Andreja v Andražu nad Polzelo.

Verske ustanove,
invalidske organizacije
Občina Polzela, župnija
Polzela

Verske ustanove,
donatorji
Občina Polzela

Že izvedeno
2022-2025

Že izvedeno
Do decembra
2025

11. RELIGIJA
Št.

12. VKLJUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE IN NAČRTOVANJE POLITIKE TER ZAKONODAJA
Ukrep

Opredelitev ukrepa

Odgovorni nosilec
naloge

Viri financiranja

Časovni okvir

Izvedba do

12.1.

Zagotavljanje
možnosti svobodne
oddaje volilnega glasu

Ohranjanje prilagojenih volišč in tehnik za oddajo
volilnega glasu za gibalno ovirane osebe,
pravočasno obveščanje o dostopnih voliščih.

Republika Slovenija,
Občina Polzela

Državni proračun,
Občina Polzela

Trajno

Se izvaja

12.2.

Spodbujanje in
Zagotavljanje
sodelovanja pri
pripravi občinskih
dokumentov, ki se
tičejo tudi področja
invalidov

Zagotavljanje možnosti sodelovanja oz.
posredovanja mnenj, predlogov pri oblikovanju
dokumentov, ki se tičejo področja invalidov.

Občina Polzela, Svet za
invalide, invalidske
organizacije

Občina Polzela

Trajno

Se izvaja

12.3.

Obravnava
odlokov – osnova
javnih razpisov

Obravnava in dajanje predlogov za dopolnitve
odlokov s področja športa, kulture, zdravstva in
sociale.

Svet za invalide,
Občina Polzela

Občina Polzela

Trajno

Se izvaja

12.4.

Obravnava letnih
načrtov investicij na
področju invalidov in
proračuna občine

Svet za invalide oz. od njega pooblaščena delovna
skupina daje mnenja o predlaganih investicijah
(dogovor o prioritetah, adaptacijah rekonstrukcij in
novih objektih) ter daje pobude in predloge v
obdobju priprav proračuna občine.

Svet za invalide, občina
Polzela

Občina Polzela

Od 2022 dalje

Letno-trajno

Št.

13. EKONOMSKA POLITIKA, KOORDINACIJA DELA TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE IN NVO, KI SE UKVARJAJO S
PROBLEMATIKO INVALIDOV
Ukrep

Opredelitev ukrepa

Odgovorni nosilec
naloge

Viri financiranja

Časovni okvir

Izvedba do

13.1.

Brezplačna
uporaba prostorov za
namen prireditev,
okroglih miz,
predavanj s področja
invalidnosti

Zagotavljanje brezplačne uporabe prostorov za
potrebe prireditev, predstav, razstav ipd. v
organizaciji invalidskih organizacij.

Občina Polzela,
invalidske organizacije
organizatorke

Občina Polzela,
invalidske
organizacije

2022 - 2025

Je omogočeno

13.2.

Sofinanciranje
programov in
projektov s področja
invalidskega varstva

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti lokalne
skupnosti ter spodbujanje in podpora dodatnim
programom s področja invalidskega varstva (javni
razpis za sofinanciranje socialno – humanitarna
društva).

Občina Polzela

Občina Polzela

2022-2025

Se izvaja

13.3.

Sofinanciranje
programov in
projektov s področja
aktivnosti invalidskih
društev

Sofinanciranje izvajanja invalidskih programov v
občini ter izven občine preko razpisa za
pokroviteljstvo

Občina Polzela,
invalidska društva

Občina Polzela

2022-2025

Se izvaja

Št.

14. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA ZA KOMUNICIRANJE IN NEPOSREDNO DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI
POTREBAMI
Št.

14.1.

Ukrep

Opredelitev ukrepa

Osveščanje in
usposabljanje
strokovnega kadra po
posameznih področjih

Osveščanje in usposabljanje kadra s
posameznih področij npr. kulturnih delavcev,
športnih delavcev, javnih zavodov in ustanov…

Odgovorni nosilec
naloge
Državne in lokalne
ustanove, zavodi,
občina Polzela za
vzpodbudo

Viri financiranja

Razni

Časovni okvir

Trajno

Izvedba do

Se izvaja

15. SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE UČINKOV SPREJETIH UKREPOV ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
Št.

15.1.

Ukrep

Opredelitev ukrepa

Odgovorni nosilec
naloge

Viri financiranja

Časovni okvir

Izvedba do

Spremljanje učinkov
sprejetih ukrepov pri
projektu »občina po
meri invalidov«

Spremljanje izvajanja projekta in redna priprava
poročil. Po potrebi ukrepanje – obveščanje Sveta
za invalide Občine Polzela, strokovnih služb
občine, poročanje Občinskemu svetu Občine
Polzela.

Državne in lokalne
ustanove, zavodi,
Občina Polzela

/

2023-2025

Trajna

16. MEDNARODNO SODELOVANJE
Št.

16.1.

Ukrep

Opredelitev ukrepa

Odgovorni nosilec
naloge

Viri financiranja

Časovni okvir

Izvedba do

Spodbujanje
Mednarodnega
sodelovanja

izmenjave dobrih praks z različnih področij
življenja in sodelovanje z invalidskimi
organizacijami v drugih državah.

Občina Polzela

/

2022-2025

Trajno

Splošne usmeritve:
- Zagotovitev sredstev za izvajanje akcijskega načrta v proračunu Občine Polzela na
različnih proračunskih postavkah v letih od 2022 do 2025
- Aktivna pomoč Občine Polzela društvom in organizacijam pri prijavi na različne
razpise, ki omogočajo oziroma spodbujajo izvajanje nalog iz Akcijskega načrta,
- Enkrat letno pregled realizacije nalog iz Akcijskega načrta ter pregled predlogov za
dopolnitev Akcijskega načrta,
- spodbujanje invalidov k aktivnemu vključevanju v dogajanje v občini (k uporabi
kulturnih, športnih, izobraževalnih itd., možnosti in sploh k sodelovanju po točkah
Akcijskega načrta),
- spodbujanje invalidov k predstavitvi svojih težav in k sodelovanju pri iskanju rešitev in
izboljšav,
- podpora Občine Polzela in drugih javnih ustanov projektom in iniciativam, ki jih
izvajajo posamezna invalidska društva (organizacijska podpora, finančna, ... odvisno od
posameznega projekta, možnosti za sodelovanje ipd.).

Občina Polzela v sodelovanju z vsemi invalidskimi društvi ter ostalimi društvi in zavodi v
občini, sodeluje pri pripravi in izvedbi aktivnosti, ki bodo pripomogle k izboljšanju in
uresničevanju enakih možnosti invalidov ter ostalih ogroženih skupin v občini Polzela.
Aktivnosti, ki so navedene v akcijskem načrtu se bodo nenehno razvijale in dopolnjevale,
zato se bo tudi akcijski načrt s časoma dopolnjeval ter zajemal še več področij delovanja.
Trenutno je akcijski načrt pripravljen od leta 2022 do leta 2025, vendar pa so nekatere
aktivnosti že v izvajanju, nekatere aktivnosti pa se bodo dolgoročno izvajale še naprej.
Ocenjeni finančni plan izvedbe aktivnosti za izboljšanja položaja invalidov v občini
Polzela za leto 2022 znaša 6.300 eur. Občina Polzela bo letno usklajevala finančni plan za
projekt »Občina po meri invalidov«, saj se bodo pojavile nove potrebe, ki jih trenutno še
ne beležimo.

