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OBČINSKI SVET, TU

ZADEVA: AKTUALNA INFORMACIJA - ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV
SLOVENIJE BO OBČINI ŽALEC PODELILA LISTINO »OBČINA PO MERI
INVALIDOV« ZA LETO 2017
Občinski svet je »Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v
Občini Žalec za obdobje 2017-2018« obravnaval in sprejel 22. 12. 2016. Za izvajanje
Akcijskega načrta je skrbel Svet za invalide v sodelovanju z občinsko upravo občine Žalec.
Svet za invalide in občinska uprava so komisiji Zveze delovnih invalidov Slovenije (v
nadaljevanju ZDIS) predstavili analizo stanja, akcijski načrt in aktivnosti ob obisku dne 21. 4.
2017, na osnovi tega so ZDIS, MDI Žalec in Občina Žalec podpisali in sklenili Dogovor o
vključitvi Občine Žalec v izvajanje projekta za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«
za leto 2017, s katerim se je Občina Žalec zavezala da bo Svetu za invalide zagotovila, da bo
stalno spremljal izvajanje akcijskega načrta in obravnavo posameznih vprašanj oz. problemov
v občinskem svetu, službah občine ter pri drugih dejavnikih.
Upravni odbor ZDIS je na svoji 14. seji 5. 10. 2017 sprejel sklep: Občini Žalec se podeli
listina »Občina po meri invalidov« za leto 2017.
Obrazložitev: Projektni svet ZDIS za projekt »Občina po meri invalidov« je na svoji 9. Seji
dne 4. 10. 2017 skladno s pravilnikom ZDIS o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«
obravnaval Poročilo občine o izvajanju akcijskega načrta za leto 2017 in zapisa iz obiskov
občine (21. 4. 2017, 6. 9. 2017) ter na podlagi pregledane dokumentaciji in opravljenih
neposrednih razgovorov in ogledov je projektni svet sprejel naslednje ugotovitve:
1. Da je projekt v Občini Žalec vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh
odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti.
2. Da se je v Občini Žalec okrepila vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in
občinske uprave, tako da so uspeli akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na
lokalnem nivoju.

3. Da je Občina Žalec uspela ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki
podpira aktivnosti za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih
članov.
4. Da je projekt sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh
občanov in ne le invalidov.
5. Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za leto 2017 izraža, da se občina odgovorno
odziva in uresničuje interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih
specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.
Podelitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 2017 bo v mesecu decembru.
Poročilo o izvedenih aktivnosti akcijskega načrta bo skladno s programom dela
Občinskega sveta predstavljeno v decembru 2017.
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