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

S K L E P 
 
 
 

1.  
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s »Poročilom o izvedenih 
aktivnostih iz Strateškega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica za leto 2020«. 
 
 

2.  
 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 141-1/2020 
Nova Gorica,  
         dr. Klemen Miklavič 
                    ŽUPAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Številka: 141-1/2020-22 
Nova Gorica, 2. aprila 2021 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Mestna občina Nova Gorica je že leta 2012 pridobila listino »Občina po meri invalidov«, ki 
jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Pridobitev listine je priznanje občini, ki v 
svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov, načrtno razvija, spodbuja in 
realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega 
življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno 
vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju lokalne skupnosti z namenom 
udejanjanja pravic človeka in državljana.  
 
Od pridobitve listine leta 2012 je bilo na področju invalidske politike narejeno kar nekaj 
premikov usmerjenih v sodelovanje med invalidskimi organizacijami ter med invalidskimi 
organizacijami in ostalimi organi ter ustanovami v lokalni skupnosti. Danes je na vseh 
področjih opaziti, da so invalidi vključeni v obravnavo različnih problematik in lahko 
konstruktivno in enakopravno prispevajo k življenju v lokalni skupnosti. Mestna občina 
Nova Gorica je uspešno izpeljala dva akcijska načrta Občina po meri invalidov in sicer za 
obdobji 2012-2015 ter 2016 in 2019. Letna poročila smo pripravili skupaj z invalidskimi 
organizacijami ter javnimi zavodi. Poročila sta potrdila tako svet za invalide ter Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica. Vsa poročila so bila poslana tudi Zvezi delovnih 
invalidov Slovenije.    
 
Z letom 2019 se je zaključilo zadnje leto izvajanja nalog akcijskega načrta Občina po meri 
invalidov 2016-2019. Z namenom, da z delom na področju invalidov nadaljujemo in 
aktivnosti razširimo na način iskanja tako sistemskih rešitev, ki se tičejo vseh občanov, 
kot delnih, parcialnih rešitev, ki se morda zdijo majhne, invalidom pa bistveno spremenijo 
in izboljšajo vsakdanje življenje na področje celotne dostopnosti, smo pristopili k pripravi 
Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica (v nadaljevanju SND). 
Podlaga za pripravo SND je bil tudi leta 2017 sprejet Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 
61/17, 72/17 , 65/20 in 15/21 – ZDUOP), ki v  22. členu med drugim določa, da je gradnja 
in uporaba objektov v javni rabi dostopna vsem ljudem, ne glede na njihovo trajno ali 
začasno oviranost.  Na tej podlagi in kot nadgradnjo izvajanja akcijskih načrtov Občina po 
meri invalidov, je Mestna občina Nova Gorica skupaj s predstavniki invalidskih organizacij 
in Zavodom DOSTOP pripravila SND, ki opredeljuje, kako naj občina v bodoče rešuje 
težave z dostopnostjo do javnih ustanov in storitev za gibalno ovirane, slepe in 
slabovidne, gluhe in naglušne, starejše in vse druge, ki imajo težave z dostopom do 
prostora, informacij in storitev. S SND, ki obdeluje aktivnosti na področjih dostopnosti do 
prostora, informacij in storitev  tako sledimo tudi načelom, ki jih je občina prevzela s 
sodelovanjem v projektu Občina po meri invalidov. SND, ki ga je Mestni svet sprejel dne 
21. 11. 2019, se je Mestna občina Nova Gorica zavezala, da bo pripravila akcijski načrt 
izvajanja ukrepov iz Strateškega načrta dostopnosti za prihodnja štiri leta.  
 
K pripravi Akcijskega načrta dostopnostni smo aktivno pristopili takoj po sprejemu SND.  
Pričeli smo z naborom aktivnosti na področjuu dostopnosti do prostora, informacij in 
storitev. Priprava akcijskega načrta je trajala skoraj celo leto zaradi oteženega dela pri 
koordinaciji v času epidemije. Akcijski načrt dostopnosti za obdobje 2021-2024 je bil 
potrjen na Mesntem svetu Mestne občine Nova  Gorica na seji 11. 3. 2021. V akcijskem 
načrtu niso upoštevane aktivnosti, ki smo jih izvajali v letu 2020. Izvedne ukrepe in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315


 

aktovnosti v letu 2020 smo zajeli v priloženem »Poročilu o izvedenih aktivnostih iz 
Strateškega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica za leto 2020«. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da »Poročilo o izvedenih 
aktivnostih iz Strateškega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica za leto 
2020« obravnava in sprejme.  
  
 
                   dr. Klemen Miklavič 

ŽUPAN 
Pripravile:         
mag. Marinka Saksida,          
vodja oddelka za družbene dejavnosti                                
 
Tamara Simčič,   
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
Vanda Mezgec  
vodja službe za okolje in prostor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priloga:  
- Poročilo o izvedenih aktivnostih iz Strateškega načrta dostopnosti Mestne občine 

Nova Gorica za leto 2020. 
 


