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MERI INVALIDOV« TER O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE
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Predlog sklepa:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 18. člena Statuta občine
Lendava (Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ) in 3. člena Pravilnika o
pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« je občinski svet Občine
Lendava na svoji ____________seji dne _______________, na predlog
Medobčinskega društva invalidov Lendava, sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet soglaša s predlogom Medobčinskega društva invalidov
Lendava o vključitvi Občine Lendava v projekt »Občina po meri
invalidov«, ki ga je oblikovala Zveza delovnih invalidov Slovenije.
2.
Občinski svet se zaveda, da občina vstopa v ta projekt z dodatno
odgovornostjo, saj Občina Lendava želi postati uspešen in učinkovit
zgled lokalne skupnosti, ki daje prednost koristim invalidom in
njihovemu neposrednemu in aktivnemu vključevanju v življenje. S tem
občinski svet sprejema vso odgovornost za izvedbo projekta.
3.
Z izobraževanjem, širjenjem informacij in prostovoljstva občina želi
vzpodbuditi posluh tudi za probleme invalidov in njihovih družin ter
spodbujati globalno solidarnost.
4.
Občinski svet predlaga, da se k uresničevanju invalidom prijazne
občine pritegne čim večje število občank in občanov, invalidov,
strokovnjakov vladnih in nevladnih organizacij in gospodarstvenikov.

5.
Občinski svet imenuje posebno delovno skupino za izvedbo projekta in
pridobitev listine »Občina po meri invalidov«, ki deluje na območju
Občine Lendava in ima naslednje naloge:
 pripravi Analizo o položaju invalidov v Občini Lendava za
obravnavo na občinskem svetu Občine Lendava
 pripravi konkreten Akcijski načrt za izenačevanje in
uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Lendava za
obdobje 2020 do 2024, z jasno opredeljenimi cilji in nalogami,
roki in odgovornimi nosilci, ki ga bo obravnaval in sprejel
občinski svet Občine Lendava.
6.
Delovno skupino sestavljajo vodja, namestnik vodje, koordinatorka
projekta ter članice in člani. V delovno skupino se s tem sklepom
imenujejo:
- za vodjo:
 dr. Mihael Kasaš, podžupan Občine Lendava
- za namestnika vodje:
 Gjerek Jožef, predsednik Medobčinskega društva invalidov
Lendava
- za koordinatorko projekta:
 Tatjana Litrop Györköš, strokovna sodelavka s področja
upravnih in skupnih zadev Občine Lendava
 za članice in člane:
 Marija Magdič, predstavnica Društva paraplegikov Prekmurja in
Prlekije
 Branko Gornjec, predstavnik Društva gluhih in naglušnih
Pomurja
 Vojko Prosen, predstavnik Medobčinskega društva slepih in
slabovidnih Murska Sobota
 Ivan Recek, predstavnik Društva revmatikov Murska Sobota
 Janko Rešeta, predstavnik Pomursko društvo za cerebralno
paralizo – Sonček
 Jožef Gerenčer, direktor Eko-parka d.o.o. Lendava
 Bojan Sekereš, univ.dipl.inž.grad.
 Renata Torhač, vodja Oddelka za upravne in skupne zadeve
Občine Lendava
 Urška Lobnikar, strokovna sodelavka s področja družbenih zadev
Občine Lendava
 mag. Tibor Hebar, vodja Oddelka za prostor, infrastrukturo in
gospodarske javne službe Občine Lendava
 Jožef Berden, strokovni sodelavec s področja prostora,
infrastrukture in gospodarskih javnih služb Občine Lendava
 Sebastjan Soós, strokovni sodelavec s področja prostora,
infrastrukture in gospodarskih javnih služb Občine Lendava.

7.
Sklep velja z dnem sprejema. Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha
veljati sklep št. 024-0032/2018-5, 0350-0015/2018-30 sprejet na 23.
seji občinskega sveta dne 7. 11. 02018.
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Občinski svet je že v prejšnjem mandatu na svoji 23. seji dne 7. 11.
2018 sprejel sklep o vključitvi Občine Lendava v projekt »Občina po
meri invalidov«, vendar je s postopkovnega vidika ta sklep bil sprejet
preuranjeno.
Smernice Zveze delovnih invalidov Slovenije za priprave na vključitev
v projekt in Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«
narekujeta, da mora biti pred sprejetjem sklepa o vključitvi Občine
Lendava v projekt »Občina po meri invalidov« izvedena okrogla miza
v organizaciji društva invalidov in občine z odgovornimi predstavniki
javnosti, ki se srečujejo s problematiko invalidov in invalidskimi
organizacijami, ki delujejo na območju občine. Na okrogli mizi, ki jo je
sklicalo Medobčinsko društvo invalidov Lendava v sodelovanju z
Občino Lendava, dne 13. 5. 2019, je župan Občine Lendava sprejel
pobudo Medobčinskega društva invalidov Lendava o vključitvi Občine
Lendava v projekt »Občina po meri invalidov«. Udeleženci okrogle
mize so nadalje sprejeli sklep, da društva invalidov, ki delujejo na
območju občine Lendava oziroma so v njih vključeni invalidi iz občine
Lendava, soglašajo z vključitvijo v projekt »Občina po meri
invalidov«.
Zato se občinskemu svetu predlaga, da o predlogu sklepa o pričetku
projekta »Občina po meri invalidov« ter o imenovanju delovne skupine
za izvedbo projekta in pridobitev listine »Občina po meri invalidov«
ponovno odloči.
Občina želi z navedenim projektom doseči:
- večje osveščanje skupnosti o invalidih, njihovih posebnih
potrebah, pravicah in zmožnostih;
- večjo skrb za zdravje, kar pomeni preprečevanje, zmanjšanje in
odpravljanje posledic bolezni, okvar in invalidnosti;
- rehabilitacijske programe, ki omogočajo invalidom, da dosežejo
in ohranjajo največjo možno samostojnost in kvaliteto življenja;
- strokovno – podporne storitve, to je mrežo servisnih služb za
samostojnejše življenje invalidov;
- lažjo dostopnost stavb ter odpravo gradbenih in
komunikacijskih ovir;
- večje zaposlitvene možnosti in zagotavljanje materialne
varnosti;

-

večje vzpodbude za družinsko življenje in spoštovanje osebne
integritete invalidov;
udejstvovanje invalidov na vseh področjih družbenega življenja,
več možnosti sodelovanja invalidov pri delu in življenju v
lokalni skupnosti in oblikovanju njenih politik.

Občina se s postavljenimi cilji zavzema za čim ugodnejše življenjske
razmere in neodvisno življenje invalidov.
Navedeni projekt je zelo obsežen, zahteva precejšnjo dokumentacijo in
izvedbo aktivnosti, vse v skladu s Pravilnikom o pridobitvi listine
»Občina po meri invalidov«.
Zaradi navedenega je potrebno z aktivnostmi iz predmetnega projekta
pričeti čim prej, zato se občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep o
pričetku projekta »Občina po meri invalidov« ter o imenovanju delovne
skupine za izvedbo projekta in pridobitev listine »Občina po meri
invalidov«, in tako pravočasno omogoči pripravo celotne
dokumentacije in aktivnosti, ki so potrebne za prijavo na ta projekt.
Presoja posledic:

V primeru uspešnega kandidiranja in uspešne prijave ter realizacije
projekta bo Občina Lendava postala invalidom prijazna občina na vseh
področjih dela in življenja invalidov v občini. S tem pa bo omogočeno
enakopravno vključevanje invalidov v vsakodnevno življenje v naši
lokalni skupnosti ter olajšanje njihovih osnovnih življenjskih potreb.
Z realizacijo projekta bo občina pridobila še dodano vrednost, saj bo
izboljšala kakovost življenja vseh občanov, zlasti starejših, ki so zaradi
raznih bolezni gibalno ovirani in ostalih, ki izkazujejo potrebo po
tovrstnih odpravah ovir (na primer mamice z dojenčki, bolni itd.)

Dodatna
obrazložitev:

Listina »Občina po meri invalidov« je priznanje občini, ki v svojem
delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih občanov, načrtno
razvija, vzpodbuja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov
in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji
kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja
možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v
družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in
državljana.

Prilogi:
- sklep št. 024-0032/2018-5, 0350-0015/2018-30 sprejet na 23. seji občinskega sveta dne 7. 11. 2018

