Zapisnik 2. seje Sveta za invalide v občini Renče - Vogrsko
dne 2.7.2014, ob 16. uri
Prisotni: Radovan Jejčič, Alenka Gregorič, Marko Štanta, mag. Valter Adamič, mag.
Katarina Tischer Gregorič, Vlad ka Gal Janeš
Opravičeno odsotni: Ivo Mahne, Marko Prošt, Danijela Krkoč

Dnevni red:
1. Poročanje o vključevanju občine Renče-Vogrsko v projekt Občina po meri
invalidov (Poročevalec Valter Adamič - koordinator projekta)
2. Izvajanje akcijskega programa na projektu Občina po meri invalidov v letu
2014 (Poročevalec ga. mag. Katarina Tischer Gregorič)
3. Dogovor o nadaljnjem delu

Dnevni red je bil sprejet.
K11
Valter Adamič predstavi obrazložitev UO ZDIS o neuvrščanju občine Renče Vogrsko kot kandidatke v projekt »Občina po meri invalidov«.

K21
Po posameznih področjih je bi! opravljen pregled izvajanja akcijskega programa na
projektu »Občina po meri invalidov« , za leto 2014.
Za posamezna področja se sprejmejo sklepi:
Kultura:
Izdelava tnontežne klenčine

za

dostop do kulturne dvorane in

Sklep: Pozove se občinski svet, da čim prej pristopi k izdelavi montažne klančlne za
dostop do dvorane Zorana Mušiča in dostop do odra kulturne dvorane v Renčah.
Dostopnost graienega okolja:
Ureditev javnih površin za s/epe in slabo vidne ter gibalno ovitene osebe (kJančine,
nižanje robnikov, parkirna mesta za osebe z oviranostjo, zvočna in svetlobna
signalizacija na prehodih za pešce).
Urejanje pločnikov v KS Renče, KS \Iogrsko in KS Bukovica - Volčja Draga.
Sklep: Pozove se občinski svet, da se uredijo Javne površine za slepe in slabovidne
ter gibalno ovirane osebe (klančine. nižanje robnikov, parkirna mesta za osebe z

oviranostjo, zvočna in svetlobna signalizacija na prehodih za pešce). (čas izvedbe:
december)
vzpostavitev načrta varnih poti

za

osebe s posebnimi potrebami.

Sklep: Občinskemu svetu se poda pobuda za izdelavo načrta varnih poti, ki bodo
služile invalidom v občini, istočasno pa bi nastajal tudi načrt za varne šolske poti, v
sodelovanju z osnovno šolo. (čas izvedbe: december)
Nabava mobilne in statične naprave (indukcijske zanke) za gluhe in naglušne osebe.
Sklep: Na občinski svet se poda pobudo o nabavi statične indukcijske zanke (v
stavbi) in prenosne indukcijske zanke (za občinsko upravo in UE) (čas izvedbe: leto
2015)

K3!
V septembru se sestane Svet za invalide in preveri, kako poteka izvajanje akcijskega
načrta.

Zapisnik je zapisala:
mag. Katarina Tischer Gregorič

Zapisnik

3. Seje Sveta za invalide v Občini Renče - Vogrsko
dne 23.10.2014,

Prisotni:

ob 16. uri

Jejčič, Marko Štanta, mag. Valter Adamič, Danijela

Marko Prošt, Radovan

Krkoč, mag. Katarina Tischer Gregorič, Vladka Ga! Janeš
Opravičeno

odsotni:

Ivo Mahne, Alenka Gregorič

Dnevni red:
1. Poročanje
projekt

o dopolnitvah

Občina

koordinator

po

za proces

meri

vključevanja

invalidov

občine

(poročevalec:

Renče - Vogrsko

mag.

Valter

Adamič

v
-

projekta);

2. Izvajanje aktivnosti
(poročevalec:

programa

na projektu Občina po meri invalidov v letu 2014

mag. Katarina Tlscher Gregorič);

3. Dogovor o nadaljnjem

delu.

Dnevni red je bil sprejet.

Kil
Mag. Valter Adamič
vključevanja
Il>

poroča o tem, katere dopolnitve

je potrebno

opraviti v procesu

občine Renče - Vogrsko v projekt Občina po meri invalidov:

Iz vloženih

dokumentov

organizacijami

ni

bilo

razvidne

(=sklepi odborov, da pristopijo

el

Ni bilo podanih nosilcev,

e

Poročilo naj bo januarja

koordinacije

med

invalidskimi

k listini).

ki vplivajo na okolje invalidov
potrjeno na občinskem

(šole, vrtci, trgovci, .... )

svetu.

K21
Ponovno

je bil opravljen

področjih,

za leto 2014.

Sprejmejo

se naslednji sklepi:

'"

\fP

Valter

Adamič

pregled

pripravi

izvajanja

spletno

akcijskega

stran

posreduje

na občino Renče - Vogrsko.

Uredniški

odbor Občinskega

in jo

glasila v naslednjo

do

programa

konca
številko

po posameznih

meseca

novembra

vključi »obvestilo«

o

projektu Občina po meri invalidov.
ti

V mesecu novembru

I decembru

O datumu bomo obveščeni

se bomo prijavili na tečaj znakovnega

naknadno

(poskrbi Katarina TG)

jezika.

&

17.1 '1.2014,

ob

17. uri -

organizirata

srečanje

Svet

društev

za invalide

in Občina

iz humanitarno

-

Renče

socialno

-

-

Vogrsko

zdravstvenega

področja.

PO končanem srečanju sledi delavnica »Kako pristopiti do invalidov«
Pridobiti je potrebno:

-

seznarn invalidskih

organizacij

Valter, posreduje
-

Vabilo

Vladki)

(sestavita
pošlje se
tudi:

-

V!adki)

in Katarina, posredujete
CSD

!Il

Rdeči križ, Karitas

~
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~

Nac.

Inštitut

za

javno

zdravje (se pogovori Marko)
'"

Športne trenerje /vaditelje
in
Predstavnike

1;)

verskih

Pripravi se poziv o zaposlovanju
invalidov med s.p. v iokalni skupnosti (do konca
novembra)
-Seznam delodajalcev, obrtnikov-s Vladka pokliče na gospodarsko in obrtno zbornico
-Valter napiše vsebino (in doda prilogo -- kvotni Sistem, aktivna politika zaposlovanja)
1,

"Občini Renče - Vogrsko se poda predlog, da v proračunu za leto 2015 upošteva
stroške izdelave montažne klančine za dostop do dvorane Zorana Mušiča in do odra
kulturne dvorane v Renčah.
- Valter pošlje izvajalca, ki da ponudbo.
- Katarina in Vladka sestavita
za občinski svet

* Občinskemu
šolskih

svetu se tudi poda predlog

poti), za nabavo statične

za izdelavo

in prenosne

indukcijske

načrta varnih
zanke

poti (in varnih

občinsko

upravo

in UE).

* plesni program
naslednje

»Rdeči čeveljčki«

koledarsko

leto (zadolžen

se zaradi odsotnosti

plesne

učitefjice

prestavi

za to pa še vedno ostaja Ivo Mahne).

K3f
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akcijskega

se

za Invalide

in pripravi

razširjeno

poročilo

o

načrta.
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