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NASLOV:

SKLEP O DOLOČITVI IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO AKCIJSKEGA
NAČRTA ZA IZBOLJŠANJE IN URESNIČEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI
INVALIDOV V OBČINI RENČE-VOGRSKO ZA OBDOBJE 2019-2023
PRAVNA PODLAGA:
•

18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15 in 14/18)

PREDLAGATELJ:
Tarik Žigon, Župan

PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Občina Renče-Vogrsko je kot prejemnica listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV«, podeljene
v letu 2015, zavezana k nadgrajevanju okolja, v katerem živijo in delajo invalidi. Na tej podlagi
je Občinski svet na predlog Sveta za invalide dolžan sprejeti akcijski načrt za izboljšanje in
uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Renče-Vogrsko za novo štiriletno obdobje.
Navedeni akcijski načrt razvijamo z namenom, da bi v občini dosegli čim višjo kvaliteto
skupnega življenja in socialne vključenosti vseh občanov v lokalno skupnost, tako da bi bilo
presežena miselnost, da gre le za interes invalidov; višjo kvaliteto življenja v lokalni skupnosti
in enakovredno invalidov vključenost v življenje naše lokalne skupnosti naj se torej doseže z
določeno strategijo upoštevanja različnosti in posebnih potreb posameznih skupin
prebivalstva.
Zato skladno z navedenim v novem akcijskem načrtu na področju podpornih storitev
načrtujemo nadgraditev sodelovanja med nevladnimi organizacijami in inštitucijami,
tako s področja sociale kakor zdravstva. Ravno tako bo opredeljena strategija
nadgrajevanja lokalnih programov celostne oskrbe starejših in ranljivih preko krepitev socialnih
mrež laičnega in institucionalnega delovanja.
RAZLOGI ZA SPREJETJE SKLEPA:
Za potrebe ustreznega predloga akcijskega načrta je potrebno predhodno določiti ustrezna
izhodišča

OCENA STANJA:
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Svet za invalide bo predlog Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti
invalidov v Občini Renče-Vogrsko za obdobje 2019-2023 pripravil na podlagi izhodišč, ki jih bo
s sklepom določil Občinski svet.
CILJI IN NAČELA:
Na podlagi izhodišč se bo najprej izvedla analiza arhitekturnih ovir na javnih površinah (cesta,
pločniki, trgi, parki, smetnjaki, parkirišča), v in ob javnih in upravnih stavbah (občina, krajevne
skupnosti, šole, vrtci, cerkve, prostori društev, zdravstveni dom, lekarna, trgovine, pošte,
pokopališča, restavracije, gostilne, itd). Na osnovi rezultatov analiz bomo nato določili prioritete
na nivoju lokalne skupnosti in jih umestili v akcijski načrt.
Tako bo navedeni akcijski načrt skladen z občinskimi izhodišči strategije izboljšanja življenja
in uresničevanja enakih možnosti invalidov. Skladno s pogoji ohranitve Listine »Občina po meri
invalidov«, kot jih določa Zveza delovnih invalidov Slovenije, ki je naši občini podelila navedeno
listino, bo Občina za nadaljnje štiriletno obdobje izpolnjevala pogoje za ohranitev te listine.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Finančnih posledic v primeru določitve izhodišč ni.
Pripravila:
Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I, in mag. Valter Adamič, predsednik Sveta za invalide
Predlog akta:

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na ___. redni
seji, dne ______ sprejel

SKLEP
1.
Svet za invalide Občine Renče-Vogrsko naj Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje
enakih možnosti invalidov v Občini Renče-Vogrsko za obdobje 2019-2023 pripravi na podlagi
naslednjih izhodišč:
1. Povezovanje odgovornih nosilcev v sistemsko delovanje oz. proces na nivoju lokalne
skupnosti s ciljem sprejemanja in izvajanja vseh ukrepov s ciljem izboljšanja delovanja
in sodelovanja vseh nosilcev, ki lahko pripomorejo k izboljšanju kvalitete življenja in
dela invalidov v lokalnem okolju.
2. Vzpostavitev koordinacije med nevladnimi organizacijami (invalidske in humanitarne
organizacije, športna/kulturna društva, društva upokojencev, zavodi…).
3. Za vsa pomembna življenjska področja je potrebno celovito prepoznati interese in
potrebe občanov invalidov, bolnikov in starejših občanov, (glede na specifičnost in
značilnosti lokalne skupnosti).
4. V okviru nadgradnje akcijskega načrta je potrebno skupaj s krajevnimi skupnostmi in
ostalimi združenji, ki delujejo na lokalnem okolju, zbrati predloge odpravljanja
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5.

6.

7.

8.

arhitektonskih ovir oz. izboljšanja dostopnosti do objektov javnega značaja (trgovine,
banka, pošta, kulturne dvorane, ceste, pločniki, šole, športni objekti, sakralni objekti).
V okvirjih nadgradnje delovanja informacijske pisarne »Vodnik po pravicah invalidov«
se naj vsebinsko razširi storitve (vključi se naj nudenje informacij iz naslova
zdravstvenega in pokojninskega invalidskega zavarovanja invalidom in drugim, ki
potrebujejo take informacije.
Priprava ukrepov pri ohranjanju in izboljšanju zaposlitvenih možnosti invalidov
(osveščanje in nudenje strokovne pomoči delodajalcem, vključevanje invalidov v
program aktivne politike zaposlovanja, osveščanje invalidov, usmerjanje v postopke
poklicne in zaposlitvene rehabilitacije,…).
Pri izvajanju ukrepov na področju sociale in zdravstva sodelovanje pri skupnih
programih s sosednjimi občinami (Občina Miren-Kostanjevica, Občina ŠempeterVrtojba,…)
Okrepiti informacijsko dostopnost do informacij za pomoč in oporo družinam z invalidi
in težkimi bolniki (napovednik, občinsko glasilo, spletni portal občine).
2.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po sprejemu.
Številka: ______________________
Bukovica, _____________________
Tarik Žigon
Župan

.

