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Novi prostori, novo poslanstvo 

sreda, 3. december 2014 

Na mednarodni dan invalidov so v Solkanu odprli prenovljeno stavbo Varstveno delovnega 
centra Nova Gorica. Ta enota se bo sicer spomladi prihodnje leto preselila na Sedejevo 
ulico v nov VDC, takrat pa bo v Solkanu začel delovati zaposlitveni center z zaščitenimi 
zaposlitvami in programi socialne vključenosti. 

SOLKAN > “Stara stavba ni imela ustreznih prostorov. Streha je bila prekrita z azbestno 
kritino, ki je puščala, toaletni prostori pa so bili ozki in do njih so vodile stopnice, tako da 
dnevni center ni bil po meri tistih naših varovancev na invalidskih vozičkih,” je ob otvoritvi 
prenovljene stavbe enote Solkan novogoriškega VDC povedala njegova direktorica Tea 
Leban. 

Z odprtjem na mednarodni dan invalidov so obeležili tudi 35 let delovanja solkanske enote, ki 
je kot prva delavnica za delo pod posebnimi pogoji na Primorskem začela delovati septembra 
leta 1979. Na začetku z dvanajstimi varovanci, trenutno pa je v Solkanu 34 oseb z motnjo v 
razvoju, v popoldanskem času pa iz enote centra Stara Gora tja vozijo še 14 ljudi z 
možganskimi poškodbami. 

Za tretjino večji prostori 
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Po naložbi, vredni 220.000 evrov, ki jo je v večjem delu plačalo ministrstvo za delo družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, prenovljeni prostori danes merijo 450 kvadratnih 
metrov, kar je za tretjino več kot pred začetkom obnove. Uredili so tudi dvorišče, ki je po 
novem tlakovano. 

Varovanci z motnjami v razvoju, ki trenutno obiskujejo enoto Solkan in v njej vsak dan 
izdelujejo predvsem umetniške izdelke, saj jim je vse manj podjetij pripravljenih odstopiti 
določena lažja dela, se bodo predvidoma marca preselili prostore novega VDC v Sedejevi ulici 
v Novi Gorici, ki ga še vedno gradijo. “Takrat bo v teh prostorih zaživel zaposlitveni center z 
zaščitenimi zaposlitvami. Delodajalci bodo s tem lahko prišli do potrebne kvote invalidov, ker 
obstoječi programi ne pomagajo pri tej kvoti,”je še pojasnila Lebanova. 

Spomladi nove aktivnosti 
Za zaposlitveni center imajo tudi sicer že predviden program, saj njihova stavba v Stari Gori 
potrebuje čiščenje in pranje. Veliko je del, ki jih zdaj opravljajo zunanji izvajalci. Prenovljena 
stavba je tako urejena, da bi lahko v trenutku postala pralnica oziroma bi v njej lahko stekel 
normalen proizvodni program. 

Kot je še pojasnila Lebanova, računajo z novim programom na 15 delovnih mest, saj pride na 
dva invalida en delovni inštruktor, poleg tega pa bodo tam vpeljali tudi programe socialne 
vključenosti, prek katerih bodo skušali vse tiste potencialne uporabnike, ki so zdaj zaradi 
prostorske stiske doma, vsaj enkrat tedensko pripeljati v dnevno varstvo. 

NACE NOVAK 
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V Novi Gorici bodo vendarle zgradili varstveno 
delovni center 

petek, 17. januar 2014 

 

Fotografija – januar 2014 – 18 januarja 2015 je objekt v zaključni fazi izgradnje 

Leta 2011 so v Novi Gorici začeli graditi nov varstveno delovni center (VDC), vendar se je 
gradnja ustavila ob izkopani gradbeni jami zaradi stečaja Gradbenega podjetja Grosuplje. 
Po dogovoru z ministrstvom za delo se bo gradnja nadaljevala, prihodnji teden bodo 
objavili razpis za izbiro izvajalca del. 

NOVA GORICA > Financiranje gradnje VDC Nova Gorica ostaja enako, kot je bilo že 
dogovorjeno. 60 odstotkov bo prispevalo ministrstvo, 40 odstotkov pa Mestna občina Nova 
Gorica, je na današnji novinarski konferenci povedal novogoriški župan Matej Arčon. Ob 
začetku gradnje je bila naložba ocenjena na štiri milijone evrov, vendar so jo preprojektirali 
in delno spremenili. 

Prenove in dograditve bo deležna tudi stavba VDC v Solkanu, ki deluje neprekinjeno že 35 
let. Večino denarja so dobili od neimenovanega donatorja, del bo za prenovo prispevalo 
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ministrstvo. Poleg delavnic bodo v tej stavbi uredili tudi nekoliko večje proizvodne prostore, 
ki bodo omogočili ustanovitev socialnega podjetja. To bo lahko delo dalo tudi težje 
zaposljivim posameznikom in ne le sedanjim uporabnikom, je napovedala Lebanova, saj 
imajo vedno več dela, ki jim ga zagotavljata dve podjetji. 

Gradnjo naj bi po napovedih sklenili že ob koncu letošnjega leta, odprtje pa na novogoriški 
občini napovedujejo v začetku leta 2015. 

Direktorica VDC Nova Gorica Tea Leban je povedala, da nov VDC že težko pričakujejo. V 
sedanjega v Stari gori namreč ne sodijo vsi, vsaj 12 uporabnikov tamkajšnjega varstva v 
zavodu bi se lahko preselilo v stanovanjske skupnosti, ki jih bodo dobili po izgradnji nove 
stavbe. V vseh enotah VDC v Novi Gorici je trenutno 125 uporabnikov in 102 zaposlena, 
njihovo število se bo po izgradnji nove stavbe zagotovo povečalo, je dejala Lebanova. 

Na Goriškem že leta opozarjajo na nevzdržne bivanjske razmere ljudi z motnjami v duševnem 
razvoju, saj na nove prostore VDC Nova Gorica čakajo že dobro desetletje. Leta 2001 je bila 
gradnja uvrščena v nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, med načrtovanimi 
naložbami v varstveno-delovne centre pa je takrat iz programa izpadla le Nova Gorica. 

V letih 2007-2008 je bil denar za naložbo že zagotovljen, vendar vrnjen v državni proračun. 
Gradnja VDC se je na začetku leta 2011 vendarle začela in se nato kmalu tudi ustavila zaradi 
propada izbranega izvajalca del Gradbenega podjetja Grosuplje. Od takrat je na mestu, kjer 
bi moral stati VDC Nova Gorica z bivalnimi enotami, le velika gradbena jama. 

V letu 2012 je ministrstvo ponovno objavilo razpis za nadaljevanje gradnje nove stavbe, a se 
je zadeva znova ustavila tik pred izborom izvajalca gradbenih del. Zato na Goriškem upajo, da 
bo tokrat nadaljevanje gradnje vendarle potekalo bolj uspešno. 

STA 
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Invalidi: tako kritično še ni bilo 

petek, 5. december 2014 

V ajdovski in vipavski občini je trenutno kar 340 brezposelnih invalidov. Večje družbe 
odpuščajo, novih delovnih mest zanje ni. Tako kritično še ni bilo, pravi predsednik društva 
invalidov Miran Peršolja. Podobne težave so na Goriškem, kjer pa jih bo vsaj delno omilil 
nov zaposlitveni center. 

GORIŠKA > V Društvu invalidov Ajdovščina-Vipava in Medobčinskem društvu invalidov (MDI) 
Goriške so letošnji mednarodni dan invalidov obeležili z razstavo ročnih del članov v 
društvenih prostorih v Ajdovščini in v Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici. 

Propad podjetij močno prizadene tudi invalide 
Tako v Ajdovščini kot na Goriškem pa se ne niso izognili aktualnim težavam in izzivom. Med 
največjimi je po besedah predsednika ajdovskega društva Mirana Peršolje zaposlovanje 
invalidov. “S tem problemom se soočamo že ves čas, toda tako kritično, kot je zadnja leta, 
prej ni bilo. V ajdovski občini smo izgubili invalidska podjetja v Tekstini, Lipi, prihajajo invalidi 
iz Primorja, Fructala. V društvu je trenutno 739 članov, od tega 623 s statusom invalida, 
največ je invalidov tretje kategorije,” našteva Peršolja. “Trenutno imamo v ajdovski in 
vipavski občini 340 brezposelnih invalidov. To so delovni aktivni ljudje, ki imajo še nekaj let do 
upokojitve, med njimi so tudi mlajše osebe. Kaj jih čaka? Ko se pogovarjam z delodajalci, 
tarnajo, da ne morejo zaposliti invalidov, ker so postopki za njihovo odpuščanje zapleteni in 
dolgotrajni. Večje družbe invalide odpuščajo, novih služb zanje ni,” še pojasnjuje. 
 

Računajo na zaposlitveni center 
Da je zaposlovanje invalidov vse večji problem tudi na Goriškem, pa potrjuje predsednik 
MDI Valter Adamič. Društvo delovnih invalidov delodajalce seznanja s spodbudami, ki so na 
voljo pri zaposlovanju invalidov, pravi. “Miselni vzorec, da je invalid problem, skušamo 
preobrniti v slogan, da je invalid priložnost. Borimo se za enake možnosti na trgu dela, zato je 
treba povezati tako nevladne organizacije in institucije, zavod za zaposlovanje in center za 
socialno delo, kot tudi invalidska podjetja,” poudarja Adamič. 

Na Goriškem se kljub težki situaciji vendarle premika. Ko se bo solkanska enota VDC preselila 
v nov center v Novi Gorici, bodo tam odprli zaposlitveni center z zaščitenimi zaposlitvami. “S 
tem projektom zmanjšujemo število invalidov, ki so vezani na socialne transferje, povečujemo 
zaposljivost invalidov, krepimo sodelovanje in učinkovitost s sodelovanjem samih invalidov. S 
tem projektom bomo postali primer pozitivne prakse, ki presega občinske meje,” je prepričan 
Adamič. 

“Ne predstavljajo si, kaj pomeni biti invalid” 



Priloga 1 

Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta »Občina po meri invalidov« za leto 2014  

 

Tudi v ajdovsko-vipavskem društvu na podlagi socialnih programov svojim članom pomagajo 
pri iskanju pravne pomoči, usmerjajo jih na pristojne službe, pomagajo pri pisanju prošenj in 
vlog. “Pri tem pogosto opažamo, da uradniki ne poznajo težav invalidov, niti si ne 
predstavljajo, kaj pomeni biti invalid,” opozarja Peršolja. Pomembna naloga je 
informiranje.“Čeprav živimo v informacijski dobi ali pa prav zato, se marsikdo ne znajde, 
nima pravih informacij, težko najde pot celo do nas. Pomemben stik s terenom so naši 
poverjeniki in prostovoljci. Z njihovo pomočjo dokaj hitro izvemo, če kdo potrebuje osebno ali 
socialno pomoč, je obnemogel, ostal sam. Tem ljudem veliko pomeni že naš obisk,” še dodaja 
Peršolja. Verjame, da bi lahko marsikatero vprašanje, s katerim se srečujejo invalidi hitreje in 
lažje rešili, če bi znova aktivirali občinski invalidski svet, kjer bi predstavniki različnih 
invalidskih organizacij, ustanov in občina skupaj iskali nove rešitve. 

V obeh društvih se lahko pohvalijo, da so v lokalni skupnosti prepoznavni. Organizirajo 
športne in družabne prireditve, predavanja, delavnice, izlete, zelo uspešni so tudi na 
tekmovanjih, ki jih organizira Zveza društev invalidov Slovenije. 

ALENKA TRATNIK, MITJA MARUSSIG 
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Goriški invalidi uspešni v šahu in pikadu 
petek, 12. december 2014 

V novogoriški mestni hiši je župan Matej Arčon včeraj sprejel člane Medobčinskega društva 
invalidov Goriške, ki so letos osvojili naslov državnih ekipnih prvakov v pikadu, ter 
dobitnike bronaste medalje na državnem prvenstvu v hitropoteznem šahu. 

NOVA GORICA > Zmagovalno ekipo v 
pikadu sestavljajo Milan Kodelja, Zoran 
Šuligoj, Danko Golob, Matjaž 
Volk inJože Valentinčič, bronasti šahisti 
pa so Jože Ipavec, Kemal Bulič, Edvard 
Mihelj in Čedo Pelengič. Na sprejemu 
jih je spremljal predsednik MDI 
Goriške Valter Adamič, ki je predstavil, 
kako bogato so razvejane športne in 
sorodne dejavnosti društva. NR 

 

 

 

 

Invalidi morajo imeti pravico glasovati na svojem 
volišču 

petek, 9. maj 2014 

Invalidom nedostopna volišča predstavljajo diskriminacijo invalidov, je nedavno odločilo 
ustavno sodišče, ki meni, da je zato prvi del 79. člena zakona o volitvah v državni zbor v 
nasprotju z ustavo. Po mnenju ustavnih sodnikov ima namreč vsak volivec, tudi invalid, 
pravico glasovati na volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik. 
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LJUBLJANA > Ustavno sodišče je v odločbi poudarilo, da je ratificirana Mednarodna 
konvencija o pravicah invalidov veljavno pravo v Sloveniji in da po ustavi ter konvenciji 
morajo biti invalidom brez ovir dostopna vsa volišča. Državni zbor bo zato po odločitvi 
sodišča moral v dveh letih sprejeti ustrezno zakonodajo. 

Ustavna sodnica Marta Klampfer je v odklonilnem ločenem mnenju zapisala, da je že doslej 
veljalo in bilo jasno, da morajo volišča biti dostopna, a da volilni organi tega niso spoštovali. 
Zato gre pri odločbi po njenem za “stopnjevanje sankcij zoper tiste, ki niso poskrbeli za 
ustrezno prilagoditev volišč”. 

Sporni del 79. člena zakona določa, da mora okrajna volilna komisija za območje okraja 
določiti najmanj eno volišče, ki je dostopno invalidom. Volivci, ki želijo glasovati na tem 
volišču, morajo to svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred 
dnem glasovanja, na tem volišču pa lahko volilna komisija omogoči glasovanje s posebej 
prilagojenimi glasovnicami in glasovalnimi stroji. 

Invalidi želijo to, kar dobijo tudi drugi 

“Invalidi ne želijo nič več, kot dobijo drugi - možnost priti na volišče in izpolniti listek. Kako 
težko je to razumeti,” se je po razsodbi ustavnega sodišča vprašal profesor ustavnega 
prava Jurij Toplak, ki je bil med leti 2000 in 2012 tudi član Državne volilne komisije (DVK), 
sicer pa je ves čas sodeloval pri ustavni pritožbi zoper ravnanje mariborske volilne komisije. 

Zgodba se je začela že pred lokalnimi volitvami leta 2010, ko je mariborski invalid Herman 
Hari mestno volilno komisijo zaprosil, da mu omogoči glasovanje na volišču, ki mu bo 
dostopno. A v Mariboru je bilo od 113 volišč le eno posebej prirejeno za invalide, in sicer na 
Grajskem trgu, čeprav so nekatere invalidske organizacije že takrat opozarjale, da gre pri 
ločenih voliščih za ponižujočo segregacijo. S podobno zgodbo se je leto pozneje na 
parlamentarnih volitvah soočil tudi Franc Toplak. 

Mestna volilna komisija, ki jo je vodil in jo še vodi Branko Reisman, je vse Harijeve prošnje 
zavrnila, zato se je še pred volitvami obrnil na pomoč na upravno sodišče in prosil, naj njemu 
in drugim invalidom omogoči glasovanje. Tudi to je njegove prošnje in tožbo zavrnilo. 

Ustavno sodišče je odločalo tudi o pritožbi zoper omenjeno sodbo upravnega sodišča, a jo je 
zavrglo, saj da je postopek po mnenju pobudnikov spornih volitev že končan, zato morebitna 
ugoditev ustavni pritožbi ne bi izboljšala njegovega položaja. Pritožnik je cilj dosegel že z 
ustavno pobudo in si s tem izboljšal položaj za naslednje volitve, je v odločbi še dodalo 
ustavno sodišče. 

Ne le eno volišče za invalide 
Prvi mož DVK Dušan Vučko je že oktobra lani pojasnil, da se zavedajo težav dostopnosti 
volišč in glasovanja oseb z invalidnostjo. Po predčasnih volitvah so se tako odločili, da morajo 
biti za invalidom dostopna volišča določena vsa tista, ki so dejansko dostopna in ne samo 
eno volišče, kot to zahteva zakon. 

Na podlagi te usmeritve je bilo že pri referendumu o družinskem zakoniku 917 volišč, ki so 
dostopna invalidom, to pa je precej več kot pri izvedbi predčasnih volitev, ko je bilo 
invalidom dostopno le 101 volišče. 
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Mednarodni dan invalidov 

novice  03.12.2014  Novice  

3. december je mednarodni dan invalidov, ki so ga leta 1992 razglasili Združeni narodi. 

Namen je javnost opozoriti na problematiko invalidnosti in se zavzeti za vključevanje 

invalidov v vse sfere javnega in zasebnega življenja, saj trenutno kar 10% celotnega 

prebivalstva na svetu živi z invalidnostjo. Naraščanje števila je v glavnem posledica 

staranja prebivalstva in pogostejšega pojavljanja kroničnih bolezni. Delovno aktivnih je 

med vsemi manj kot tri desetine, kar je zelo zaskrbljujoče. 
 

Težave se pojavljajo tudi na področju transporta, kjer so invalidi zelo depriviligirana 

skupina, saj jim je večkrat potovanje oteženo zaradi starosti, invalidnosti ali omejene 

gibljivosti. Evropska poslanka Patricija Šulin izraža podporo vsem invalidnim osebam pri 

uveljavljanju njihovih pravic in se bo kot članica Odbora za transport zavzemala za večjo 

dostopnost različnih prevoznih sredstev, ki bi olajšale življenje invalidnim osebam. 
 

Evropska poslanka Patricija Šulin se je včeraj sestala z delegacijo Zveze društev 

slepih in slabovidnih Slovenije. V pogovoru je poudarila, da se bo zavzemala za 

sprejetje ustrezne zakonodaje, ki bo olajšala življenje invalidom. Ob tem je, kot nekdanja 

mestna svetnica, spomnila na uspešen projekt “Občina po meri invalidov” v Mestni občini 

Nova Gorica ter izpostavila pomembnost lokalnega okolja pri premagovanju težav 

invalidov v vsakdanjem življenju. 

http://patricijasulin.si/
http://patricijasulin.si/
http://patricijasulin.si/author/novice/
http://patricijasulin.si/category/novice/
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3. december, mednarodni dan invalidov 
 

 

3. december je za mednarodni dan invalidov oktobra 1992 z resolucijo razglasila 

Generalna skupščina Združenih narodov, z namenom, da bi v najširši družbi 

spodbudila vedno boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, s 

temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v življenje. Mednarodni 

dan invalidov je vsako leto osredotočen na drugo temo; geslo letošnjega dneva 

je "Držati obljubo: vključevanje invalidov v razvojne cilje tisočletja do leta 2015 in 

naprej".  Osebe z ovirami predstavljajo pomemben delež prebivalstva, med prebivalci 

Slovenije  je približno 170.000 invalidov in 230.000 bolnikov z dolgotrajnimi 

boleznimi (SURS 2010). 

 

 

Slovenija pri zaposlovanju invalidov sledi dvema temeljnima skupnima ciljema EU: 

invalidom zagotoviti zaposlitev in s tem ekonomsko oziroma socialno varnost. Tako 

je v Sloveniji zdaj zaposlenih skoraj 32.000 invalidov, kar pomeni 3,9 % vseh 

zaposlenih. Temu navkljub je bilo po evidenci Zavoda RS za zaposlovanje  v 

septembru 2010, v OS Celje, prijavljenih 1.282 oseb s statusom invalida, v OS Koper 

693 oseb s statusom invalida, v OS Kranj 812 oseb s statusom invalida, v OS 

Ljubljana 2.985 oseb,  v OS Maribor 1.801 oseb, v OS Murska Sobota 1.979 oseb, v 

OS Nova Gorica 521 oseb, v OS Novo mesto 782, v OS Ptuj 698, v OS Sevnica 

693 oseb, v OS Trbovlje 326 oseb in OS Velenje 1.317 oseb s statusom invalida. 

Skupaj 14.038 prijavljenih brezposelnih invalidov v evidencah Zavoda RS za 

zaposlovanje. 
 

http://www.sentprima.com/
mailto:info@sentprima.sent.si
http://www.sentprima.com/content/english
http://www.sentprima.com/content/italiano
http://www.sentprima.com/
http://www.sentprima.com/
http://www.sentprima.com/content/3-december-mednarodni-dan-invalidov
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PRISPEVKI 

OBČASNIK ŠT. 6 - JUNIJ 2014 

 
sobota, 28. junij 2014 

Na povabilo Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba je 
Danilo Bajc sodeloval na delavnici na temo Na delavnici je podal videnje 

paraplegika in predloge izboljšav, predvsem glede linij in voznih redov 
mestnih avtobusov; 

 

 
 

 

DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA, INFORMACIJ IN PREVOZOV - 
zabeležka ogleda avtobusne proge št. 2, ki pelje iz Solkana v Šempeter 
(Vrtojbo) 
 

 

V okviru projekta Občina po meri invalidov, poglavje ,4.9 Javni transport, javni 
prevozi za prevoz invalidov na vozičkih' iz Akcijskega načrta za izboljšanje in 
uresničevanje  enakih možnosti invalidov v mestni občini Nova Gorica za obdobje 
2012 do 2015, smo se dne 29. 6. 2012 ob 9.00 uri na glavni avtobusni postaji v Novi 
Gorici sestali:  
g. Stanko Lisjak – Komunala Nova Gorica,  
g. Danilo Branko Bajc – predstavnik Društva paraplegikov severne Primorske 
(DPSP),  g. Marko Komic – predstavnik Avriga,  
g. Matej Živec – predstavnik MONG,  
g. Valter Adamič - predsednik Medobčinskega društva invalidov Goriške (MDIG), 
g. Igor Uršič – predstavnik občine Šempeter – Vrtojba, ki se nam je pridružil v 
Šempetru, 
Iris Pahor – strok. sodelavka, MDI Goriške. 
 
Namen srečanja je bil ogled avtobusne proge št. 2, ki poteka od Solkana do 
Šempetra (Vrtojbe). Predlogu so se, poleg ostalih,  prijazno odzvali na podjetju 
Avrigo – Družbi za avtobusni promet in turizem, d.d., ki so za ogled proge odstopili 
prazen avtobus, prilagojen za invalide na vozičkih. Z avtobusom smo se prisotni, 
razen g. Adamiča, ki se je opravičil, odpeljali z glavne avtobusne postaje v N. Gorici 
in si ogledali vsa postajališča proge št. 2, dodatno pa še del proge št. 1, ki vključuje 

http://www.drustvo-go-para.si/component/content/article/240-obcasnik/leto-2014/1641-obcasnik-st-6-junij-2014
http://www.drustvo-go-para.si/component/content/article/240-obcasnik/leto-2014/1641-obcasnik-st-6-junij-2014?tmpl=component&print=1&page=
http://www.drustvo-go-para.si/component/content/article/240-obcasnik/leto-2014/1641-obcasnik-st-6-junij-2014?tmpl=component&print=1&page=
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še Prvomajsko ulico ter ocenili ustrezno dostopnost posameznih postaj. Invalidom 
težje dostopna postajališča smo fotografirali.  
 
Najprej smo se z avtobusom odpeljali proti Šempetru, kjer se nam je pridružil g. Igor 
Uršič in nadaljevali pot proti Vrtojbi. Prvo postajališče, ki smo si ga ogledali, je 
Vrtojba Bife (v smeri Vrtojbe): 
 
Št. Ime postaje  Stanje 

1.  Vrtojba Bife v  smeri proti Mirnu je dostopna 

2.  Vrtojba Cerkev V smeri proti Mirnu dostopna 

3.  Dom upokojencev 
Vrtojba 

previsoki robniki za prehod s postaje, težava bo po besedah g. Uršiča 
rešena ob skorajšnjem popravilu križišča 

4.  Obračališče Vrtojba postaja nima pločnika, iz robnika prehod na zelenico 

5.  Vrtojba Most prenizek pločnik 

6.  Vrtojba Cerkev (pri 
NKBM) 

dostopna 

7.  Vrtojba Bife  v smeri proti Šempetru je prenizek pločnik (8 cm) 

8.  Vrtojba Podlaze postaja nima pločnika, linija samo v času šole 2 x dnevno 

9.  Iskra proti Šempetru v obe smeri sta postaji dostopni 

10.  Pošta Šempeter dostopna 

11.  Šempeter Trg dostopna 

12.  Šempeter Bolnišnica dostopna 

13.  Podmark dostopna 

14.  Rožna dolina MMP postaja dostopna, čakalnica ima stopnico – potrebna klančina, 
priporočena širina 1 m 

15.  Primex močno okrušen robnik 

16.  Rožna dolina ni klančine na pločnik – onemogočen dostop na postajo 

17.  Grčna  (pri borovemu 
gozdičku) 

dostopna 

18.  Mestno avtobusno 
postajališče 

v obe smeri dostopno 

19.  Glasbena šola  v smeri proti bazenu ni pločnika, dostop na zelenico 

20.  Cankarjeva v smeri proti Lavričevi tlakovano s ploščami in osmicami, kar zelo 
otežuje vožnjo z vozički 

21.  Lavričeva  v smeri proti krožišču dostopna 

22.  Solkan Hermelika dostopna 

23.  Solkan Market dostopna 

24.  Solkan Trg postaja je na cesti, kar ni varno 

25.  Obračališče Solkan ni klančine na postajni pločnik 

26.  Solkan Trg  v smeri N. Gorice je postaja na cesti in torej brez robnika, ni varna 

27.  Solkan Market  proti N. Gorici dostopna 

28.  Lavričeva v smeri proti Cankarjevi dostopna, a zaparkirana 

29.  OŠ Milojke Štrukelj tu bi bilo treba uvesti novo avtobusno postajo! 

30.  Cankarjeva  v smeri proti bazenu tlakovana s ploščami in osmicami, kar zelo 
otežuje vožnjo z vozički 

31. Glasbena šola  na strani stadiona postaja ni označena ne s tablo, ne s talnimi 
oznakami, ob strani ceste na celotni dolžini parkirani avtomobili 

32. Glavna avtobusna 
postaja 

- dostop na postajo skozi park je onemogočen zaradi visokega robnika, 
prehod proti javnemu stranišču in prometni pisarni je začasno 
neustrezno in nestrokovno urejen z razpadajočim nasutim betonom  
- dostopnost glavne avtobusne postaje je še posebej pomembna 
zaradi edinega javnega stranišča v mestu, prirejenega za invalide 
(smiselno bi bilo, da bi bilo javno stranišče odprto tudi ob sobotah, 
nedeljah in praznikih) 
- na sami postaji je proti prometnemu uradu s strani Kidričeve precej 
strma začasna klančina 
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Medobčinsko društvo invalidov Goriške naj Avrigu predlaga izvajalca, ki bi, v primeru 
potrebe – glede na predvideno dobavo novih avtobusov - izvedel montažo klančin v 2 
preostala avtobusa.  
 
Ogled smo zaključili ob 11.50. Zabeležko napisala Iris Pahor. 

 

 
 

 
Gradnikove brigade 33 
5000 Nova Gorica 
Tel: 05 333 46 50 
GSM: 041 485 430 
Spletna stran: www.mdssng.nvoplanota.si 

  

 

Plakete najzaslužnejšim prostovoljcem v letu 
2014 
Predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, g. Igor 
Miljavec, je prejel plaketo Državnega sveta Republike Slovenije, ki jo tradicionalno 
podeljujejo najzaslužnejšim prostovoljcem. Plakete je podelil predsednik DS, g. Mitja 
Bervar. 

Slavnostna 

podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2014  Ljudje, ki so 

neprecenljivi blažilec številnih težav 

http://www.mdssng.nvoplanota.si/
http://www.ds-rs.si/
http://www.ds-rs.si/?q=novice%2Fslavnostna-podelitev-plaket-drzavnega-sveta-najzasluznejsim-prostovoljcem-za-leto-2014
http://www.ds-rs.si/?q=novice%2Fslavnostna-podelitev-plaket-drzavnega-sveta-najzasluznejsim-prostovoljcem-za-leto-2014
http://www.siol.net/novice/junaki_za_jutri/2014/12/prostovoljci_leta_2014.aspx
http://www.siol.net/novice/junaki_za_jutri/2014/12/prostovoljci_leta_2014.aspx
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Pismo o nameri 
Sporočilo za javnost v zvezi s podpisom Pisma o nameri za odpravljanje 
arhitektonskih in komunikacijskih ovir ter za izobraževanje o dostopnosti, ki so ga 
podpisali predstavniki Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica ter 
Lions klubov Severne Primorske:http://skrci.me/dostop 
Ob prisotnosti guvernerja Zveze Lions klubov Slovenije, Jurija Šarmana, in vice 
guvernerja, Branka Dolenca, so predsedniki Lions klubov Severne Primorske ter 
conska predsednica podpisali Pismo o nameri. 

 

 

Razstava likovnih del v goriški knjižnici 
V Goriški knjižnici Franceta Bevka,do 24. oktobra 2014, poteka razstava slikarskih 
del članov in članic Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. 

 

http://www.ng.sik.si/
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Ranljive skupine kot udeleženci v prometu 
 

Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in 
slabovidnih Nova Gorica pripravila, v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki letos s 
sloganom "Naše ulice, naše odločitve", spodbuja in poziva k aktivni udeležbi pri 
urejanju našega domačega prostora, izobraževalno delavnico RANLJIVE SKUPINE 
KOT UDELEŽENCI V PROMETU, ki se je odvijala 17.9.2014 ob 10 uri v veliki 
sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica. 
 
Z delavnico želimo ozaveščati in izobraževati o potrebah in arhitekturnih 
prilagoditvah v prostoru za slepe in slabovidne, za gluhe in naglušne, za gibalno 
ovirane, za starejše, za otroke, ... 
Delavnica je namenjena vsem, tako splošni javnosti kot strokovnjakom na področju 
prostora in urbanizma. Z njo želimo doseči večjo ozaveščenost o potrebah ranljivih 
skupin ter spremeniti miselnost, da nimamo vsi enakih pogojev za gibanje. 
 
 

Delavnice o slepoti in slabovidnosti 
V okviru letošnjih Bralnic pod slamnikom ... ob Soči je Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih  Nova Gorica od februarja do maja izvedlo 33 delavnic v Posočju, na 
katerih je sodelovalo 770 šolskih in predšolskih otrok. 
 
 

Že drugič tekli in pomagali 
 

V nedeljo, 25. maja 2014, je v novogoriškem Športnem parku potekala že druga 
dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam, ki so jo organizirali Medobčinsko 
društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Mestna občina Nova 
Gorica ter Lions klubi severne Primorske 

 

Prireditve so se udeležili tudi 
številni člani Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih 
Nova Gorica: med njimi Matej 
Leban, nekdaj obetaven 
kolesar, ki mu je kariero 
prekinila huda prometna 
nesreča, po kateri je ostal slep 
in prikovan na invalidski 
voziček, vendar danes 
samostojno hodi. Matej je, ob 
bučnem aplavzu 
obiskovalcev, prehodil krog po 
atletski stezi. Tudi slepa 
članica Irena Mihelj je s 
svojim psom vodnikom, 

Biskom, prehodila dobrih 14 krogov. Rekorderki v številu pretečenih krogov sta sicer 
ultramaratonka Sonja Leskovar in tekačica Aleksandra Fortin, ki sta  pretekli 21 
kilometrov oziroma 52 krogov. 
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ODPRAVLJANJE ARHITEKTONSKIH OVIR NA BEVKOVEM TRGU 
 

 

 

 
Klančina za invalide na vozičkih Talne oznake – vodila za slepe osebe 
 

Primer odpravljanja arhitektonskih ovir na Bevkove trgu v Novi Gorici je vzorčni 
primer kako bomo pristopali obnovi mestne infrastrukture. Arhitekti bod budnim 
očesom mestne občine in  invalidskih organizacij so prilagodili arhitektonske rešitve 
tako za gibalno ovirane, kot tudi za invalide z senzoričnimi omejitvami vida. 
 
 

NOVA PARKIRNA MESTA ZA INVALIDE v mestnem območju 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Strokovne službe Mestne občine Nova Gorica ob sodelovanju z Medobčinskega 
društva invalidov Goriške in izvajalcem postavitve novih parkirnih mest »Komunala 
d.d.« smo v letu 2014 postavili 4 nova parkirna mesta za invalide, ki živijo v Novi 
Gorici. 
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Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske 

Sedejeva ulica 8, 5000 Nova Gorica 

www.dgnsp.si   *   dgnsp@siol.net 

tel 05 300 17 81   *   gsm 040 911 500    

 

 

 
V mesecu januarju so nam predstavniki Zavarovalnice Vzajemna predstavili različne oblike 

njihovih zavarovanj 

 

 
 

Predavanje o zakonu o davku na nepremičnine v prostorih društva, 19. februarja 2014. 

http://www.dgnsp.si/
mailto:dgnsp@siol.net
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Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je Mestni občini Nova Gorica podelilo 

priznanje za doseženo 5. mesto na natečaju  »Naj javno stranišče 2014« v kategoriji občin.  
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