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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 s 
spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne __________ 
sprejel naslednji 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1.  
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je sprejel Analizo o poloţaju invalidov v Mestni 
občini Nova Gorica ter Akcijski načrt. 
 

2.  
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica soglaša s sodelovanjem Mestne občine Nova 
Gorica v projektu »Občina po meri invalidov«. 

 
3.  
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 141-1/2007 
Nova Gorica,   
         Matej Arčon 
             ŢUPAN 



 

Številka:  141-1/2007-48 
Nova Gorica, 10. novembra 2011 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
Ţupan Mestne občine Nova Gorica je v letu  2007 izdal sklep 141-1/2007 o ustanovitvi 
Sveta za invalide Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: svet za invalide). Svet za 
invalide je strokovno in posvetovalno telo za ţupana, mestni svet in druge organe občine. 
Svet povezuje in usklajuje delo in aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z invalidi na območju 
Mestne občine Nova Gorica. S svojim delom zagotavlja celovit pristop obravnavanja in 
urejanja področja invalidov v občini. 
 
Poudarek dela sveta za invalide je bil v preteklih letih delovanja predvsem na kandidaturi 
Mestne občine Nova Gorica za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«, ki jo vsako 
leto podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Listina »Občina po meri invalidov« je 
priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov; 
načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k 
večji kvaliteti osebnega ţivljenja vseh invalidov in njihovih druţin, ustvarja moţnosti za 
njihovo socialno vključenost in za aktivno udeleţbo v druţbenem ţivljenju občine z 
namenom udejanja pravic človeka in drţavljana. 
 
Na razpis za pridobitev navedene listine se lahko prijavi lokalno društvo invalidov, ki je 
tudi nosilec projekta, ob podpori lokalne skupnosti. Nosilec projekta oz. prijavitelj v Mestni 
občini Nova Gorica bo Medobčinsko društvo invalidov Goriške. Eden od pogojev za 
prijavo na razpis za pridobitev navedene listine je, da ţupan predlaga v obravnavo in 
sprejem občinskemu svetu Analizo o poloţaju invalidov v občini in konkreten akcijski 
načrt. Analiza in akcijski načrt sta izdelana, pri pripravi gradiva so sodelovale oz. so bile 
pozvane k pripravi posameznih segmentov vse institucije, organizacije, društva…v 
našem lokalnem okolju, ki se pri svojem delu kakorkoli srečujejo z invalidi. Z namenom 
predstavitve analize je bila 28. septembra 2011  izvedena odmevna okrogla miza, ki je 
prav tako eden od pogojev za kandidaturo za pridobitev listine »Občina po meri 
invalidov«. Na podlagi analize se je pripravil akcijski načrt z opisi ciljev, nosilci, financerji 
ter roki izvedbe za izboljšanje ţivljenjskega okolja invalidov. Iz analize in akcijskega 
načrta je razvidno, da je v naši lokalni skupnosti za invalide dobro poskrbljeno, stanje pa 
se vedno lahko še izboljša, kar je moţno doseči z dobro komunikacijo in sodelovanjem 
med različnimi sluţbami, tako vladnimi kot nevladnimi na tem področju.  
 
V akcijskem načrtu so opredeljeni posamezni cilji z opisom, nosilci, viri financiranja ter 
rokom izvedbe. Akcijski načrt predstavlja finančne obveznosti tudi za mestno občino. 
Nekateri cilji so zakonske obveznosti lokalne skupnosti in potekajo oz. se nadaljujejo, 
nekateri cilji pa so uresničljivi ob sodelovanju različnih akterjev, tudi z vidika 
sofinanciranja. Realizacija izvedljivosti posameznih ciljev je usklajena s posameznimi 
navedenimi nosilci. Nekateri cilji, ki so navedeni v akcijskem načrtu, so trenutno v fazi 
dogovorov, zato so zapisani okvirno, saj je v tej fazi teţko predvideti predvsem vire 
financiranja (npr. ukrep 3.4. dnevni center za osebe s posebnimi potrebami, ukrep 3.6 
vzpostavitev mobilne pomoči, ukrep 6.5 zaposlitveni center za invalide). Namen 
akcijskega načrta je določiti konkretne cilje, ki so izvedljivi v določenem obdobju, ter 
poskušati realizirati cilje oz. programe, ki so trenutno še v fazi pobud, predlogov, se pa po 
njih izkazuje potreba. 
 



 

Tako analiza kot akcijski načrt sta skupno delo tako tistih, ki se srečujejo s konkretnimi 
problemi invalidov kot strokovnih sluţb oz. širše javnosti. Vse podrobnosti v zvezi s 
pridobitvijo listine »Občina po meri invalidov« so navedene v priloţenih dokumentih. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da poda soglasje za 
sodelovanje Mestne občine Nova Gorica v projektu »Občina po meri invalidov« in 
sprejme Analizo o poloţaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica ter akcijski načrt. 
 
 
                 Matej Arčon 
          ŢUPAN 
 
Pripravila:         
Vladimir Peruničič, V.D. načelnika 
Marinka Saksida, svetovalka za zdravstvo in socialno varstvo 

 
Priloge: 

- 1 x analiza 
- 1 x akcijski načrt 


