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Zadeva: Soglasje za sodelovanje v projektu »Obcina po meri invalidov« 

1. PRAVNI TEMEU 

Pravni temelj predstavlja: 
- Pravilnik 0 pridobitvi listine »Obeina po meri invalidov« (14. seja Upravnega odbora Zveze delovnih 
invalidov Siovenije, z dne 22. 10. 2008, 1. izredni seji dne 10. 11. 2008, 21. seja dne 14. 12. 2009, 
korespondenena seja dne 12.11.2010 in 23. seja dne 7.11.2013), v nadaljevanju: Pravilnik. 

2. OCENA STANJA 

Zupan Mestne obeine Kranj je dne 18. 2. 2019 imenoval Komisijo za osebe s posebnimi potrebami, st. 122-
4/2019-7-47/04 (v nadaljevanju: Komisija). Namen Komisije je bil, da opozarja na tezave, ki se pojavljajo 
v vsakdanjem zivljenju pri osebah 5 posebnimi potrebami. Tezave smo do sedaj resevali z dialogom, ki je 
nujno potreben, da se vzpostavi boljse okolje za zivljenje oseb s posebnimi potrebami v MO Kranj. Komisija 
je pripravila Program dela za leta 2019 in Poroeilo 0 opravljenem delu za leta 2019 ter Program del a za 
leta 2020. Da bi dele na podroeju dela z invalidi v MO Kranj nadgradili pa predlagamo pridobiti Listino 
»Obcina po meri invalidov" (v nadaljevanju: Listina). Listina pomeni priznanje obcini, ki v svojem delovanju 
uposteva razlicnost potreb vseh svojih obeanov; nacrtno razvija, vzpodbuja povezano delovanje razlicnih 
druzbenih dejavnikov in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k vecji kvaliteti osebnega 
zivljenja vseh invalidov in njihovih druzin, ustvarja moznosti za njihovo socialno vkljucenost in za aktivno 
udelezbo v druzbenem zivljenju obcine z namenom udejanjanje pravic cloveka in drzavljana. 
Z namenom prijave na projekt Obeina po meri invalidov in stem pridobitev Listine je, v skladu s 
Pravilnikom, potrebno soglasje Mestnega sveta MO Kranj, da zupan MO Kranj pod a soglasje, da se MO 
Kranj vkljuci v ta projekt in sprejme odgovornost za trajno izvajanje tega projekta ter imenuje Delovno 
skupino, ki bo pripravila predlog Analize polozaja invalidov in predlog Akcijskega nacrta. 

3. RAZLOGI, CIUIIN POGLAVITNE RESITVE 

Medobcinsko drustvo invalidov Kranj je v skladu s Pravilnikom na MO Kranj dne 5. 10. 2020 podalo pobudo 
za vkljucitev v projekt Obcina po meri invalidov. Drustvo je ocenilo, da je MO Kranj ze do sedaj posvecala 
posebno skrb invalidom ter podpirala dejavnost invalidskih organizacij in je pripravljena v bodoce se bolj 
nacrtno delovati na tem podrocju. 

V skladu s Pravilnikom Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Siovenije praviloma vsako leta novembra 
objavi razpis za pridobitev listine "Obcina po meri invalidov" (v nadaljevanju: razpis) za prihodnje leto. Rok 
za prijavo na razpis, ki jo mora v skladu s Pravilnikom po dati Medobcinsko drustvo invalidov Kranj, je 
praviloma tri mesece. Planiramo, da se bo na razpis prijavilo konec leta 2021. V letu 2021 pa se bo 
pripravilo vso potrebno dokumentacijo za kandidaturo, in sicer: 
- to soglasje Mestnega sveta MO Kranj, 
- sklep zupana, da se MO Kranj vkljuci v projekt »Obcina po meri invalidov« in sprejme odgovornost za 
trajno izvajanje tega projekta, 
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• sklep zupana 0 imenovanju Delovne sku pine za pripravo predloga Analize polozaja invalidov in predJoga 
Akcijskega nacrta, 
• Analiza poloiaja invalidovv MO Kranj z vidika uresnicevanja Standard nih pravil za izenacevanje moznosti 
inva lidov, Agende 22 in Konvencije 0 pravicah invalidov, ki ga sprejme Mestni svet MO Kranj (analiza bo 
pokazala stanje, razmere, moinosti in specificne dejavnike, ki opredeljujejo polozaj invalidov v MO Kranj), 
• Akcijski nacrt, v katerem bodo opredeljene posamezne akcijske naloge, odgovorni izvajalci, rok in vir 
financiranja po Standardnih pravilih za izenacevanje moinosti invalidov), 
• sklep 0 imenovanju Koordinacije invalidskih organizaeij, ki jo mora ustanoviti Medobcinsko drustvo 
invalidov Kranj z namenom dajanja pobud, nasvetov ter sodelovanja pri pripravi predloga Analize stanja 
invalidov ter predloga Akeijskega nacrta, 
- izvedba okrogle mize, na temo polozaja invalidov v MO Kranj in potreb po ukrepih vseh dejavnikov v MO 
Kranj, v sodelovanju MO Kranj in MedobCinskega drustva invalidov Kranj, 
- obravnava in sprejem Analize pololaja invalidov in Akeijskega nacrta na Mestnem svetu MO Kranj in 
hkrati stem imenovati tudi Svet inval idov (plan: novembrska seja 2021). 

4. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE 

MO Kranj do sedaj ni bila vkl jucena v projekt Oblina po meri invalidov. Smo pa v MO Kranj ie do sedaj 
izvajaii aktivnosti, ki pomenijo izboljsanje kvalitete iivljenja invalidov in smo za ta namen tudlzagotavljali 
v proracunu MO Kranj financna sredstva, in sieer na razlicnih postavkah celotnega proracuna MO Kranj v 
visini eea 1.300.000€, ka r bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Za leto 2021 smo predlagali se posebno 
postavko v proracunu za projekt Dbeina po meri invalidov v visini 50.000 €. Financnih posledic, ki pa jih 
bo prinesel Akcijski nacrt in bo osnovan na Analizi poloiaja invalidov pa zaenkrat se ni mogoce predvideti. 

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem naslednja 

SKlEPA: 

1. Mestni svet MO Kranj soglasa, da zupan MD Kranj : 
• poda soglasje, da se MO Kranj vkljuCi v projekt »Obcina po meri invalidov« in sprejme odgovornost za 
trajno izvajanje tega projekta, 
- imenuje Delovno skupino, ki pripravi predlog Analize polozaja invalidov in predlog Akcljskega nacrta . 
2. Sklep zacne veljati naslednji dan po sprejetju na seji Mestnega sveta MO Kranj. 
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