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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) 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 za leto 2012, januar 2013«. 
 
 

2. 
 

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



 

Številka:  141-1/2007-79 
Nova Gorica, 8. januarja 2013 
 
 

O B R A Z L O Ţ I T E V 
 
 
Ţupan Mestne občine Nova Gorica je v letu  2007 izdal sklep 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 za 
invalide 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 udejanjanja pravic človeka in drţavljana. 
 
Rezultat večletnega dela je bila v letu 2012 kandidatura Mestne občine Nova Gorica za 
pridobitev listine »Občina po meri invalidov« in dne 26.3.2012 podpis Dogovora med 
mestno občino, Medobčinskim društvom invalidov Goriške in Zvezo delovnih invalidov 
Slovenije o vključitvi Mestne občine Nova Gorica v izvajanje projekta za pridobitev listine 
Zveze delovnih invalidov Slovenije z nazivom »Občina po meri invalidov« za leto 2012. V 
ta namen sta bili izdelani analiza o poloţaju invalidov v mestni občini ter na podlagi te 
akcijski načrt za obdobje 2012 – 2015. 
Skozi obdobje štiriletnih priprav in samega izvajanja projekta so doseţeni pomembni 
premiki v miselnosti in delu predvsem v povezavah med civilno druţbo, javnimi zavodi, 
inštitucijami in občino. 
Najpomembnejši premiki na področju invalidske problematike v mestni občini: 

 v tem obdobju je bil doseţen višji nivo usklajenega sodelovanja med invalidskimi 
organizacijami, ki zastopajo različne vrste invalidnosti - to se kaţe pri vseh 
izvedenih nalogah akcijskega programa, 

 v organih občinske uprave je postala invalidska problematika sestavni del 
delovanja in razvojnega načrtovanja, 

 višji nivo dela občinske uprave in neposredna podpora ţupana je prispevala k 
aktivnejši vlogi javnih zavodov in inštitucij pri odpravljanju arhitektonskih, 
vsebinskih, organizacijskih in miselnih ovir, ki so nedvomno prispevale k 
izboljšanju ţivljenjskega in delovnega okolja v obdobju zadnjih dveh let, 

 poloţaj invalidov v mestni občini je bil dokaj dober ţe na začetku projekta, naloge, 
vključene v akcijski načrt, predstavljajo nadgradnjo in preseganje obveznosti, ki jih 
zahtevajo zakonodaja in predpisi, 

 dogajanje v mestni občini se pogosto »preliva« v sosednje občine - gre za regijsko 
središče, večina tu delujočih invalidskih društev je medobčinskih oziroma 
regionalnih - kar se doseţe v mestni občini, se ţe zaradi tega pogosto prenaša 
tudi v druge občine v regiji. 



 

 
Zveza delovnih invalidov Slovenije je na seji dne 12.10.2012 sprejela sklep, da se Mestni 
občini Nova Gorica podeli listina »Občina po meri invalidov« za leto 2012. Mestna občina 
Nova Gorica je listino »Občina po meri invalidov« pridobila na podlagi realizacije 
posameznih ciljev akcijskega načrta. Uresničevanje akcijskega načrta je rezultat 
sodelovanja javnih sluţb, nevladnega sektorja, številnih posameznikov od ţupana do 
posameznih invalidov, vse v ţelji, 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 ţivljenje.  
 
Akcijski načrt je pripravljen za obdobje 2012 – 2015 in zavezuje mestno občino k letnemu 
poročanju o izvajanju nalog, ki so zastavljene dolgoročno in jih ni bilo moţno izvesti v letu 
2012. Delo na projektu »Občina po meri invalidov« se tako nadaljuje tudi v prihodnjih 
letih. 
 
Zgoraj navedeni Dogovor določa, da se mestna občina zavezuje, da bo v primeru, da 
pridobi listino »Občina po meri invalidov«, do uresničitve akcijskega načrta, letno, po 
obravnavi na Svetu za invalide in sprejemu na občinskem svetu, tako sprejeto poročilo o 
izvajanju akcijskega načrta dostavila Zvezi delovnih invalidov Slovenije do 31.1. za 
preteklo leto, zato Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da 
obravnava in sprejme  Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina 
po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica za leto 2012. 
 
 
 
                 Matej Arčon 
           ŢUPAN 
 
Pripravili:         
Metka Gorjup, načelnica 
Marinka Saksida, višja svetovalka za druţbene dejavnosti 
 

 

Priloge: 
- 1 x poročilo 
- 1 x priloge 


