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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 
18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne __________ sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 

 
Sprejme se Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri 
invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017.  
 
 

2. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 141-1/2016 
Nova Gorica,   
 
        Matej Arčon 
           ŽUPAN 



 

Številka: 141-1/2016-55 
Nova Gorica, 21. 5. 2018 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Župan Mestne občine Nova Gorica je z namenom povezovanja invalidov, usklajevanja dela 
in aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z invalidi na območju Mestne občne Nova Gorica, 
imenoval strokovno in posvetovalno telo – Svet za invalide. Svet za s svojim delom 
zagotavlja celovit pristop obravnavanja in urejanja področja invalidov v občini. 
 
Mestna občina Nova Gorica je leta 2012 pridobila listino »Občina po meri invalidov«, ki jo 
podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije in uspešno zaključila izvajanje prvega 
akcijskega načrta za obdobje 2012-2015. V letu 2016 je Mestna občina Nova Gorica 
pričela z izvajanjem drugega akcijskega načrta »Občina po meri invalida za obdobje 2016-
2019«, ki prestavlja nadaljevanje prvega oziroma je nadgradnja sodelovanja javnih služb, 
nevladnega sektorja, številnih posameznikov od župana do posameznih invalidov, z 
namenom, da se najdejo tako sistemske rešitve, ki se tičejo vseh občanov, kot delne, 
parcialne rešitve, ki se morda zdijo majhne, invalidom pa bistveno spremenijo in izboljšajo 
vsakdanje življenje.  

V skladu z 8. členom Pravilnika o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« mora Mestna 
občina Nova Gorica, kot dobitnica listine, vsako leto pripraviti letno poročilo o 
uresničevanju akcijskega načrta za preteklo leto, ga obravnavati na občinskem Svetu za 
invalide in sprejeti na mestnem svetu. Tako sprejeto poročilo pa dostaviti Zvezi delovni 
invalidov Slovenije. 
 
Z letom 2017 se je zaključilo drugo leta akcijskega načrta 2016-2019, ki je na področju 
invalidske problematike v Mestni občini Nova Gorica v miselnosti in delu, predvsem v 
povezavah med civilno družbo, javnimi zavodi, inštitucijami in občino, doprineslo 
pomembne rezultate in utrdilo sodelovanje med invalidskimi organizacijami ter med 
invalidskimi organizacijami in ostalimi organi ter ustanovami v lokalni skupnosti. Velik 
dosežek je vključevanje invalidov in invalidskih organizacij k razpravam in delavnicam za 
pripravo strategij in dolgoročnih projektov lokalne skupnosti. Na vseh področjih je opaziti, 
da so invalidi vključeni v obravnavo različnih problematik in lahko konstruktivno in 
enakopravno prispevajo k življenju v lokalni skupnosti.   
Svet za invalide je Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri 
invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017 obravnaval in potrdil na seji Sveta za 
invalide dne 21. 5. 2018. Poročilo sta pripravila Oddelek za družbene dejavnosti Mestne 
občine Nova Gorica in Svet za invalide.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da Poročilo o izvajanju 
akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova 
Gorica v letu 2017 obravnava in sprejme.  
           
Pripravili:         
mag. Marinka Saksida,        Matej Arčon 
vodja oddelka za družbene dejavnosti         ŽUPAN 
  
   
Tamara Simčič,   
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
  



 

Priloga: Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« 
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017 


