
 
AKCIJSKI NAČRT 

 

ZA IZBOLJŠANJE IN URESNIČEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI INVALIDOV V 
MESTNI OBČINI NOVA GORICA 

ZA OBDOBJE 2012-2015 
 

Ţupan Mestne občine Nova Gorica je s sklepom št. 141-1/2007 dne 30.3.2007 ustanovil Svet za invalide Mestne občine Nova Gorica kot 
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 invalidov v občini . Skladno s svojimi pristojnostmi je Svet za invalide dal pobudo ţupanu, da Mestna 
občina Nova Gorica pristopi k pripravam na projekt Občina po meri invalida in v tej povezavi predlagal ustanovitev delovne skupine, ki naj bi 
operativno delala na tem projektu. Prva konstituivna seja sveta se je odvijala 26.11.2008. V obdobju od 2008-2010 je imel Svet za invalide šest 
sej, v katerih je dejavno in uspešno odigral vlogo, ki je bila opredeljena v ustanovnem sklepu sveta za invalide. 
 
Prvo obdobje priprav projekta »Občina po meri invalida« se je nanašalo na evidentiranje problemov in teţav , s katerimi se srečujejo invalidi z 
gibalnimi omejitvami, senzoričnimi omejitvami sluha in vida, ter invalidi z motnjami v duševnem razvoju in na tej osnovi oblikovanje predlogov za 
izboljšanje stanja.  
 
Leto 2011 predstavlja kvalitativni preboj na področju nadgradnje priprav na projekt Občina po meri invalidov. Za strokovno delo na projektu je 
bila v okviru programa javnih del zaposlena Tea Brataševec, ki je v obdobju februar-junij 2011 izvajala 4 sklope anket na področju zaposlovanja 
invalidov, arhitektonskih ovir, izobraţevalnega sistema, kulture, socialne eksistence, socialnih programov, športa. Ta razširjen pristop delovanja 
se je pokazal na sami okrogli mizi Občina po meri invalidov. Krog sodelujočih v pripravah  na ta projekt se je razširil na Upravno enoto Nova 
Gorica, Policijsko postajo Nova Gorica, Zvezo paraplegikov Slovenije (g. Matjaţ Planinc, arhitekt), ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje - OE Nova Gorica, Center 
za socialno delo Nova Gorica, Center za pomoč na domu KLAS, Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica,VDC Nova Gorica, Slovensko 
narodno gledališče Nova Gorica, Goriško knjiţnico, Ljudsko univerzo Nova Gorica, vrtce, osnovne in srednje šole (8 osnovnih, 3 srednje in 3 
visoke šole), zupnišča v Mestni občini Nova Gorica, Komunalo Nova Gorica, SPIN d.o.o., Solkansko industrijo apna, Livarno Gorica d.o.o., 
Avrigo d.d. Nova Gorica, Slovenske ţeleznice OE Nova Gorica, Invalidsko podjetje ŢELVA, Invalidsko podjetje Posočje (ima koncesijo za 
poklicno rehabilitacijo), Škofijsko Karitas Koper, Rdeči kriţ Nova Gorica… Vrh priprav na projekt Občina po meri invalidov predstavlja okrogla 
miza Občina po meri invalidov, ki je bila izvedena 28. septembra 2011, in je dala številne predloge in pobude za izboljšanje poloţaja invalidov in 
hkrati izboljšanje delovanja vseh institucij, ki vplivajo na izboljšanje ţivljenjskega in delovnega okolja za invalide. 
 



Izhodišča za pripravo akcijskega načrta: 
 
 Smernice OZN (Standardnih pravil OZN o izenačevanju moţnosti invalidov,Resolucija 48/96, 20.12.1993), 
 Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, z dne 10.11.2008, ki ga je na 1. redni seji sprejel Upravni odbor ZDIS, 
 Konvencija Zdruţenih narodov o pravicah invalidov (ratifikacija: 2. 4. 2008; MKPI, Uradni list RS-MP, št. 10/08), 
 Akcijski program za invalide 2007-2013 (sprejela Vlada RS dne 30.11.2006), 
 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni 

list RS, št. 97/03 in 77/09 Odl. US), 
 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 9/07 Odl. US, 18/07 Skl. US, 57/08,90/09 – Odl. US), 
 Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre), 
 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo), 
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 52/10), 
 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 
 Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 8/2002, 25/002 in Uradni list RS št. 38/2005 in 24/2006) 
 Razpis za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 2012 Zveze delovnih invalidov Slovenije. 



 

     1. OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI O INVALIDSKI PROBLEMATIKI 

 PREDMET UKREPA OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1. SPLETNA STRAN 
MESTNE OBČINE 
NOVA GORICA 

v okviru spletne strani Mestne občine Nova 
Gorica se obvešča o delu posvetovalnega 
telesa Svet za invalide Mestne občine Nova 
Gorica (v nadaljevanju: Svet za invalide) 

Mestna občina Nova 
Gorica - Svet za invalide 

Mestna občina Nova Gorica Prvo polletje 
2012 

2. INFORMACIJSKA 
PISARNA ZA 
INVALIDE 

vzpostavitev informacijske pisarne oz. info 
točke, kjer je možno dobiti vse informacije, ki 
se tičejo invalidov  

Mestna Občina Nova 
Gorica, invalidske 
organizacije, društva 

Mestna občina Nova Gorica, 
invalidske organizacije, društva 

leto 2015 

3. OSVEŠČANJE 
JAVNOSTI 

osveščanje javnosti o potrebah invalidov in 
delovanju Sveta za invalide (preko medijev, s 
posveti, z akcijami ozaveščanja, zgibanke, 
delavnice  ipd.) 

Mestna občina Nova 
Gorica - Svet za invalide  

Mestna občina Nova Gorica, 
invalidska društva 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  

že poteka oz. 
se nadaljuje 

 
 

       2. REHABILITACIJSKI PROGRAMI 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1. OSEBNA 
ASISTENCA 

podpora programom osebne asistence za 
invalide, vzpostavitev novih programov 

Mestna občina Nova 
Gorica - Svet za invalide, 
invalidske organizacije, 
društva 

državni proračun, Mestna občina 
Nova Gorica, invalidske 
organizacije, društva, EU sredstva 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

2. ZAPOSLITVENA 
REHABILITACIJA 

razvoj primernih delovnih programov za 
specifične ciljne skupine invalidov v  času  
zaposlitvene rehabilitacije, iskanje primernih 
delovnih mest  in spodbujanje 
prekvalifikacije v okviru lokalnih, nacionalnih 
in mednarodnih razvojnih projektov 

URI Soča,   
izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije 

URI Soča, izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

3. PRIBLIŽATI 
IZVAJANJE 

pridobivanje dodatnih koncesionarjev za 
izvajanje poklicne rehabilitacije s sežem OE v  

Zavod RS za zaposlovanje, 
Medobčinsko društvo 

državni proračun Trajna naloga 



POKLICNE IN 
ZAPOSLITVENE 
REHABILITACIJE 
UPORABNIKOM 
STORITEV 

Novi Gorici invalidov Goriške  Začetek 
izvajanja: 

leto 2013 

 
 

       3. STROKOVNO – PODPORNE STORITVE IN PROGRAMI 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1. IZVAJANJE 
PROGRAMOV IN 
UKREPOV S 
PODROČJA 
SOCIALNEGA 
VARSTVA 

poleg izpolnjevanja zakonskih obveznosti 
lokalne skupnosti (plačilo/doplačilo 
socialnovarstvenih storitev) spodbujanje in 
vzpostavitev dopolnilnih, novih programov v 
lokalni skupnosti, po katerih se izkazuje 
potreba 

Mestna občina Nova 
Gorica - Oddelek za 
družbene dejavnosti, 
javne institucije, nevladni 
sektor 

državni proračun, Mestna občina 
Nova Gorica,  
javne institucije, nevladni sektor 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

 

2. SPODBUJANJE 
RAZVOJA MREŽE 
PROGRAMOV 
PODPORE IN 
POMOČI OSEBAM 
Z OVIRANOSTMI 
IN NJIHOVIM 
SVOJCEM, KI JIH 
IZVAJAJO 
NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

sofinanciranje programov s področja 
socialnega varstva  

Mestna občina Nova 
Gorica - Oddelek za 
družbene dejavnosti, 
invalidske organizacije, 
društva 

Mestna občina Nova Gorica, 
invalidske organizacije, društva 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

3. INFORMACIJSKA 
DOSTOPNOST 
STROKOVNO-
PODPORNIH 
SLUŽB IN 
LOKALNIH 
INVALIDSKIH 
ORGANIZACIJ 

vsebinska in tehnična dopolnitev spletne 
strani Mestne občine Nova Gorica s 
povezavami do ključnih informacij o 
strokovno-podpornih službah in do spletnih 
strani lokalnih invalidskih organizacij 

Mestna občina Nova 
Gorica - Svet za invalide 

Mestna občina Nova Gorica leto 2012 



 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

4. DNEVNI CENTER 
ZA OSEBE S 
POSEBNIMI 
POTREBAMI 

vzpostavitev dnevnega centra za osebe, ki 
potrebujejo 24 urno oskrbo (otroci s 
cerebralno paralizo,….) – možnost 
mednarodnega sodelovanja 

Zveza Sonček Zveza Sonček, 
Evropski skladi,  
razni 

2014-2015 

5. IZGRADNJA 
VARSTVENEGA 
DELOVNEGA 
CENTRA Z 
BIVALNIMI 
ENOTAMI V NOVI 
GORICI 

nadaljevanje oz. čimprejšnja izgradnja 
Varstveno delovnega centra z bivalnimi 
enotami v Novi Gorici  

Ministrstvo za delo, 
družino in socialne 
zadeve, Mestna občina 
Nova Gorica 

državni proračun, Mestna občina 
Nova Gorica 

2012-2013 

6. VZPOSTAVITEV 
SLUŽBE MOBILNE 
POMOČI ZA 
INVALIDE V 
MESTNI OBČINI 
NOVA GORICA 

kar nekaj ljudi, ki trenutno bivajo v 
institucijah, bi ob primerni strokovni pomoči 
in podpori lahko svoje bivanje podaljšalo v 
domačem okolju,  osebe z motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju običajno 
starše zapustijo že kot otroci, če v lokalni 
skupnosti ni možno usposabljanje oseb s 
posebnimi potrebami; po zaključenem 
usposabljanju se nekateri vrnejo domov, 
drugi pa se zaradi nemoči svojcev morajo 
naseliti v posebnih zavodih ali varstveno 
delovnih centrih, marsikdo pa bi lahko 
bivanje v družini podaljšal za več let, če bi 
obstajala služba mobilne pomoči, ki bi mu na 
domu omogočala defektološko obravnavo, 
fizioterapijo, delovno terapijo, zaposlitvene 
aktivnosti in druge storitve, ki jih oseba 
potrebuje 

Varstveni delovni center 
Nova Gorica 

sredstva iz razpisov 
 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja: 

 leto 2013 

 
 
 
 
 
 



        4. DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA, INFORMACIJ IN PREVOZOV 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI 
VIRI 

FINANCIRANJA 
ROK 

1. JAVNE POVRŠINE, 
ZAGOTAVLJANJE 
PRILAGODITEV IN 
OZNAK V PROMETU 

ureditev javnih površin v centru mesta za slepe in slabovidne 
ter za gibalno ovirane osebe - izvedbe klančin, nižanje 
robnikov, označevanje rezerviranih parkirnih mest za osebe z 
oviranostmi s prometno signalizacijo, nameščanje zvočne in 
svetlobne signalizacije na cestnih prehodih 

Mestna občina Nova 
Gorica - Oddelek za 
infrastrukturo in 
gospodarske javne 
službe 

Mestna občina 
Nova Gorica,  
EU skladi 

Trajna naloga 
Začetek 
izvajanja: 
že poteka oz. 
se nadaljuje 

2. JAVNA PARKIRNA 
MESTA, 
ZAGOTAVLJANJE 
PREHODNIH JAVNIH 
POVRŠIN ZA 
NEMOTENO GIBANJE 
OSEB Z 
OVIRANOSTMI 

zagotavljanje odstranjevanja ovir iz javnih površin in vozil, 
parkiranih izven označenih parkirnih mest, ki motijo 
neovirano gibanje, poostren nadzor in sankcioniranje 
nepravilnega parkiranja na invalidskih parkirnih mestih, 
po potrebi uvedba dodatnih parkirnih mest 

Mestna občina Nova 
Gorica - Oddelek za 
infrastrukturo in 
gospodarske javne 
službe 

Mestna občina 
Nova Gorica 

Trajna naloga 
Začetek 
izvajanja: 
že poteka oz. 
se nadaljuje 

3. ZASEBNI SEKTOR  
 
 

konkretne pobude k odpravi arhitekturnih in komunikacijskih 
ovir in vsebinskim prilagoditvam; podeljevanje naziva 
»invalidom prijazna storitev« (okvirno 10 letno) raznim 
poslovalnica, trgovinam 
 

Mestna občina Nova 
Gorica - Svet za 
invalide, invalidske 
organizacije, društva 

Mestna občina 
Nova Gorica 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

4. UVEDBA 
PLASTIFICIRANEGA 
LISTKA ZA IZHOD IZ 
PARKIRIŠČA PRED 
OBČINO 

uvedba plastificiranega listka za invalide za izhod s parkirišča 
pred stavbo Mestne občine Nova Gorica 

Mestne storitve 
 
 

Mestne storitve Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja: 
2012-2015  

5. UREDITEV 
PARKIRNIH MEST V 
GARAŽAH NA 
GRADNIKOVIH 
BRIGADAH ZA 
INVALIDE 

ureditev oz. prilagoditev parkirnih garaž za invalide v ulici 
Gradnikove brigade v Novi Gorici 

Mestna občina Nova 
Gorica - Oddelek za 
infrastrukturo, 
invalidske 
organizacije, društva 

Mestna občina 
Nova Gorica 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja: 
2013 



 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI 
VIRI 

FINANCIRANJA 
ROK 

6. SVETLOBNE 
INFORMACIJSKE 
TABLE IN ZVOČNO 
OBVEŠČANJE NA 
ŽELEZNIŠKI IN 
AVTOBUSNI POSTAJI 
V NOVI GORICI 

program je namenjen gluhim in naglušnim osebam ter slepim 
in slabovidnim - ta kategorija invalidnosti se srečuje z 
težavami pri sprejemanju informacij v z zvezi z izvajanjem 
javnih prevozov (avtobusni prevozi, železniški prevozi). 

Slovenske železnice, 
koncesionar 
avtobusnih prevozov 
Avrigo d.d. 

državni proračun, 
Mestna občina 
Nova Gorica, 
Slovenske 
železnice, Avrigo 
d.d. 

2013 - 2014 

7. PRILAGODITEV 
JAVNIH PREVOZOV 
DO VDC STARA 
GORA 

prilagoditev proge javnega prevoza za varovance VDC Nova 
Gorica - lokacija VDC Stara Gora je odmaknjena od mestnega 
življenja, varovanci se čutijo izločeni iz življenjskega okolja,  
redna proga mestnega prometa bi povečala druženje med 
varovanci VDC in jim omogočila, da se v mestu Nova Gorica 
vključujejo v družabno vsakodnevno življenje 

Avrigo d.d., VDC 
Nova Gorica 

Mestna občina 
Nova Gorica, 
Avrigo d.d. 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja: 
leto 2013 

8. SODELOVANJE 
INVALIDSKIH 
DRUŠTEV PRI 
IZVAJANJU 
INDIVIDUALNIH 
PREVOZOV ZA 
INVALIDE  

trenutno so na teritoriju Mestne občine Nova Gorica za 
prevoz invalidov na razpolago štirje kombiji, od katerih sta 
dva prilagojena za prevoz invalidov na vozičkih, trenutno 
vsako društvo izvaja prevoze v lastni organizaciji, cilj ukrepa je 
usklajena ponudba prevozov v občini 

Invalidske 
organizacije, društva 

EU sredstva, 
Ministrstvo za delo, 
družino in socialne 
zadeve, Mestna 
občina Nova 
Gorica, invalidske 
organizacije, 
društva, 
participacija 
uporabnikov 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja: 
leto 2013 

9. JAVNI TRANSPORT, 
JAVNI PREVOZI ZA 
PREVOZ INVALIDOV 
NA VOZIČKIH 

postopna nabava avtobusov prilagojenih za invalide, 
prilagoditev avtobusnih postajališč  
 

Avrigo d.d.  oz. 
nosilec koncesije za 
izvajanje javnih 
prevozov 

EU sredstva, 
sredstva 
koncesionarja 
javnih prevozov, 
Mestna občina 
Nova Gorica 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 



 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI 
VIRI 

FINANCIRANJA 
ROK 

10. ODPRAVLJANJE 
ARHITEKTONSKIH 
OVIR – DOSTOPNOST 
DO ZDRAVSTVENIH 
STORITEV 
AMBULANT V 
MESTNI OBČINI 
NOVA GORICA 

evidentiranje vseh lokacij zdravstvenih ambulant na območju 
Mestne občine Nova Gorica z vidika dostopnosti invalidov 
zdravstvenih storitev  z gibalnimi in senzoričnimi omejitvami 
sluha in vida, izdelava načrta sanacij posameznih lokacij in na 
tej osnovi priprava finančnega načrta 

Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo 
Nova Gorica, 
invalidske 
organizacije, Mestna 
občina Nova Gorica 

Mestna občina 
Nova Gorica, 
Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo 
Nova Gorica, 
EU sredstva 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja: 
leto 2012 

11. ODPRAVLJANJE 
ARHITEKTONSKIH 
OVIR ZA INVALIDE S 
SENZORIČNIMI 
OMEJITVAMI VIDA V 
PROSTORIH 
ZDRAVSTVENEGA 
DOMA V NOVI 
GORICI IN 
DORNBERKU 

arhitektonske ovire v zdravstvenem domu Nova Gorica in 
Dornberk so za osebe z gibalnimi omejitvami odpravljene, 
vzpostaviti pa je potrebno talna vodila za slepe osebe in 
preoblikovati vsa obvestila za slabovidne osebe (velike oglate 
črke, s kontrastnimi barvami) 

Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo 
Nova Gorica 

Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo 
Nova Gorica 

leto 2012 

12. NABAVA MOBILNE 
NAPRAVE 
(INDUKCIJSKE ZANKE 
ZA) ZA GLUHE OZ 
NAGLUŠNE OSEBE 

naprava bi bila shranjena pri recepciji Zdravstvenega doma in 
dosegljiva osebam z senzoričnimi omejitvami sluha 

Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo 
Nova Gorica 

Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo 
Nova Gorica 

leto 2012 

 
 

        5. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1. ZAGOTAVLJANJE 
STROKOVNEGA 
KADRA 
 
 

pridobitev programa tiflopedagoga v lokalno skupnost Medobčinsko društvo 
slepih in slabovidnih 
Nova Gorica 

javna sredstva 
 

2012 - 2015 

2. OSVEŠČANJE OTROK osveščanje otrok in mladine o invalidski problematiki Mestna občina Nova Mestna občina Nova Trajna naloga 



IN MLADINE O 
INVALIDSKI 
PROBLEMATIKI 

preko delavnic, predavanj, zloženk, dodatnih vzgojnih in 
izobraževalnih vsebin  

Gorica, 
vzgojni in izobraževalni 
zavodi v Mestni občini 
Nova Gorica, 
invalidske organizacije,  
društva 

Gorica, javne 
institucije, nevladni 
sektor 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

3. UČNA POMOČ 
INVALIDOM V ČASU 
IZOBRAŽEVANJA 

zagotavljanje individualne učne pomoči na vseh nivojih 
izobraževanja 

vzgojni in izobraževalni 
zavodi v Mestni občini 
Nova Gorica,  
udeleženci posebnega 
programa javnih del 

vzgojni in 
izobraževalni zavodi v 
Mestni občini Nova 
Gorica, državni 
proračun 
 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  

že poteka oz. 
se nadaljuje 

4. AKTIVNOSTI ZA 
INTEGRACIJO 
OTROK, 
MLADOSTNIKOV IN 
MLADOSTNIC Z 
OVIRANOSTMI V 
SISTEM REDNE 
VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA 

zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva v vrtcih ter 
delovanje osnovnošolskega izobraževanja, ki zagotavlja 
otrokom in mladostnicam in mladostnikom z oviranostmi 
prilagojeno izvajanje programov in dodatno strokovno 
pomoč ( v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami) ter aktivnosti, ki niso zakonske 
obveznosti 

vzgojni in izobraževalni 
zavodi v Mestni občini 
Nova Gorica 

vzgojni in 
izobraževalni zavodi v 
Mestni občini Nova 
Gorica, državni 
proračun 
 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

 
 

        6. DELO, ZAPOSLITEV, MATERIALNA IN SOCIALNA VARNOST 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI 
VIRI 
FINANCIRANJA 

ROK 

1. OSVEŠČANJE 
DELODAJALCEV 
 

informiranje delodajalcev  o  zakonodaji s področja 
zaposlovanja invalidov, o strokovni podpori in finančnih  
vzpodbudah pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov … (v 
obliki zloženk, delavnic, dopisov…) 

Zavod RS za 
zaposlovanje, 
izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije 

razni Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 



 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI 
VIRI 
FINANCIRANJA 

ROK 

2. OHRANJANJE IN 
ZAPOSLOVANJE 
INVALIDOV V 
OBČINSKI UPRAVI 

ohranjanje zaposlenih s pridobitvijo statusa invalida tekom 
zaposlitve in nove zaposlitve invalidov 

Mestna občina Nova 
Gorica 

Mestna občina 
Nova Gorica,  
državni proračun, 
drugi 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

3. RAZVOJ LOKALNIH 
PROGRAMOV  
AKTIVNE POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA IN 
VKLJUČEVANJE 
INVALIDOV V TE 
PROGRAME  

oblikovanje lokalnih programov aktivne politike zaposlovanja 
primernih za invalide (javna dela, programi usposabljanja, 
učne delavnice in učna podjetja) 
 

Zavod RS za 
zaposlovanje, 
izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije, 
invalidske organizacije, 
društva 
 

razni Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  

že poteka oz. 
se nadaljuje 

4. OPOZARJANJE  
PRISTOJNIH SLUŽB 
NA OVIRE PRI 
ZAPOSLOVANJU  

spremljanje aktualne problematike na področju zaposlovanja 
in  opozarjanje na ovire (npr. neusklajenost finančnih 
vzpodbud ZRSZ in Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov) 

Zavod RS za 
zaposlovanje, Mestna 
občina Nova Gorica - 
Svet za invalide 

Zavod RS za 
zaposlovanje 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja: 

že poteka oz. 
se nadaljuje 

5. ZAPOSLITVENI 
CENTER ZA INVALIDE 

vzpostavitev zaposlitvenega centra v Novi Gorici Želva d.o.o., 
invalidske organizacije, 
društva, Zavod RS za 
zaposlovanje 

Želva d.o.o. Začetek 
izvajanja: 
leto 2013 



 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI 
VIRI 
FINANCIRANJA 

ROK 

6. INFORMIRANJE 
PODJETIJ O 
MOŽNOSTIH 
UVELJAVLJANJA 
NADOMESTNE 
IZPOLNITVE KVOTE 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v 
62. členu določa, da morajo delodajalci, ki zaposlujejo 20 
delavcev ali več, zaposlovati invalide v okviru določene kvote 
od celotnega števila zaposlenih delavcev; delodajalci, ki ne 
zaposlujejo invalidov morajo v sklad mesečno plačevati 
prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70% 
minimalne plače, kar trenutno znaša 523,67 evrov za vsakega 
invalida, ki bi ga bil delodajalec dolžan zaposliti za izpolnitev 
predpisane kvote; 64. člen zakona omogoča podjetjem, ki ne 
zaposlujejo invalidov ali jih zaposlujejo v manjšem številu, kot 
imajo predpisano kvoto, da sklenejo pogodbo o 
medsebojnem sodelovanju z invalidskim podjetjem oz. 
zaposlitvenim centrom in se jim tako priznajo stroški dela v 
višini zneska 12 minimalnih plač letno za vsakega invalida, ki 
bi ga moral delodajalec zaposliti v okviru predpisane kvote; v  
Mestni občini Nova Gorica obstaja 96 pravnih subjektov, ki so 
zavezanci kvote zaposlovanja invalidov, od katerih jih 48 ne 
izpolnjuje kvote zaposlovanja invalidov (morali bi zaposliti 
132 invalidov), zato se predlaga, da se organizira širša akcija 
seznanjanja delodajalcev o možnosti uveljavljanja 
nadomestne izpolnitve kvote, saj se s tem zaposluje invalidne 
osebe v lokalnem okolju, kar posledično predstavlja tudi 
razbremenitev socialnih transferjev 

Zelva d.o.o., 
koncesionarji 
zaposlitvene 
rehabilitacije, 
invalidska podjetja 

zainteresirana 
invalidska podjetja 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja: 
2012 - 2015 

7. ZAPOSLOVANJE OSEB 
Z OVIRANOSTMI  V 
OBČINSKI UPRAVI IN 
JAVNIH ZAVODIH, 
KATERIH 
SO/USTANOVITELJICA 
JE MESTNA OBČINA 
NOVA GORICA 

uresničevanje obveznosti kvotnega zaposlovanja oseb z 
oviranostmi, ki jo delodajalcem nalaga Zakon o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

Mestna občina Nova 
Gorica, pravne osebe, 
katerih 
so/ustanoviteljica je 
Mestna občina Nova 
Gorica 

Mestna občina 
Nova Gorica, 
državni proračun, 
EU sredstva 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  

že poteka oz. 
se nadaljuje 

 
 
 



8. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN SPOŠTOVANJE OSEBNE INTEGRITETE 

 
 

      9. SKRB ZA ZDRAVJE 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1.  OSNOVNI IN 
DODATNI PROGRAMI 
ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 

izvajanje zakonskih ter dopolnilnih aktivnosti na področju 
zdravstvenega varstva 

Mestna občina Nova 
Gorica, javne 
institucije, nevladni 
sektor 

državni proračun, 
Mestna občina Nova 
Gorica, javne 
institucije, nevladni 
sektor 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  

že poteka oz. 
se nadaljuje 

2. IZVAJANJE 
PREDAVANJ, 
OKROGLIH MIZ S 
PODROČJA 
ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 

izvajanje tematskih predavanj s področja zdravstvene 
vzgoje za širšo javnost z namenom, da bi se z 
osveščanjem zmanjšalo število hujših bolezni, ki se lahko 
stopnjujejo do invalidnosti oz. zmanjševanje kvalitete 
življenja 

Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo Nova 
Gorica,  Zavod za 
zdravstveno varstvo 
Nova Gorica 

Mestna občina Nova 
Gorica, 
Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo 
Nova Gorica, 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Nova Gorica, 
evropski viri 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  

že poteka oz. 
se nadaljuje 

 
 

       10. KULTURA  

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1. OSVEŠČANJE 
JAVNOSTI O 
DRUŽINSKEM 
ŽIVLJENJU 
INVALIDOV 

spodbujanje pozitivnega stališča do poroke, starševstva in 
spolnosti oseb s posebnimi potrebami 

Mestna občina Nova 
Gorica -Svet za 
invalide, invalidske 
organizacije, društva,  
mediji 

razni  Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1. ARHITEKTURNA 
DOSTOPNOST 
 

zagotavljanje ustreznih arhitekturnih rešitev v okviru 
prihodnjih sanacij in/ali rekonstrukcij kulturnih objektov 
javnih zavodov, katerih so/ustanoviteljica je Mestna 

Mestna občina Nova 
Gorica, 
izvajalci kulturnih 

razni Trajna naloga 

Začetek 



 
 
 

      11.  ŠPORT IN REKREACIJA 

 občina Nova Gorica 
 

dejavnosti izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

2. DOSTOPNOST 
KNJIŽNEGA GRADIVA 
 

nabava knjižnega gradiva ustrezno prilagojenega za 
invalide  

Goriška knjižnica 
Franceta Bevka Nova 
Gorica 

razni Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  
2012 

3. DOSTOPNOST DO 
KULTURNIH 
PRIREDITEV ZA 
INVALIDE  

organizatorji kulturnih prireditev (koncerti, gledališke 
predstave, proslave) morajo zagotavljati pogoje za 
udeležbo  ogledov teh dogodkov za invalide 

izvajalci kulturnih 
dejavnosti, invalidske 
organizacije, društva 

izvajalci kulturnih 
dejavnosti, invalidske 
organizacije, društva 

Trajna naloga 
Začetek 
izvajanja: 
leto 2012 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1. ARHITEKTURNA 
DOSTOPNOST 

zagotavljanje ustreznih arhitekturnih rešitev v okviru 
prihodnjih sanacij in/ali rekonstrukcij športnih objektov 
javnih zavodov, katerih so/ustanoviteljica je Mestna 
občina Nova Gorica 

Mestna občina Nova 
Gorica,  
izvajalci športnih 
aktivnosti 

Mestna občina Nova 
Gorica, 
razni 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

2. IZOBRAŽEVANJE 
STROKOVNEGA 
KADRA 

izobraževanje ali usposabljanje vaditeljev, trenerjev in 
animatorjev za potrebe invalidskega rekreativnega športa 
v skladu z občinskimi akti, ki urejajo to področje 

Mestna občina Nova 
Gorica, invalidske 
organizacije, društva 

razni Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  

že poteka oz. 
se nadaljuje  

3. PRILAGODITVE 
ŠPORTNIH VSEBIN 

osveščanje športnih delavcev o potrebah oseb s 
posebnimi potrebami in o možnih prilagoditvah ter 
spodbujanje športnega udejstvovanja invalidov (posebni 
termini, popusti…) 

Mestna občina Nova 
Gorica,  
invalidske organizacije, 
društva 

razni Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   



 
 

      12. VERA IN DUHOVNA OSKRBA 

že poteka oz. 
Se nadaljuje 

4. ORGANIZACIJA 
INVALIDSKEGA 
ŠPORTA NA RAVNI 
INVALIDSKIH 
ORGANIZACIJ 

oblikovanje organiziranega pristopa invalidskega športa 
na ravni združevanja moči invalidskih organizacij 

Mestna občina Nova 
Gorica - Svet za 
invalide, 
invalidske organizacije, 
društva  

Mestna občina Nova 
Gorica,  
državni proračun, 
invalidske 
organizacije, društva 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  
leto 2012 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1. DOSTOPNOST 
DUHOVNE OSKRBE 

zagotavljanje dostopnosti do duhovne oskrbe in 
spodbujanje enakih pravic do veroizpovedi ne glede na 
vrsto invalidnosti 

verske ustanove, 
invalidske 
organizacije, 
društva 

verske ustanove, 
donatorji 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

2. DOSTOPNOST DO 
CERKVENIH 
OBJEKTOV 

ureditev dostopnosti do cerkvenih objektov in  
zagotavljanje ustreznih arhitekturnih rešitev v okviru 
prihodnjih sanacij in/ali rekonstrukcij cerkvenih objektov 

verske ustanove verske ustanove Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

3. RAZŠIRJENA SEJA 
SVETA ZA INVALIDE Z 
VERSKIMI 
SKUPNOSTMI 

enkrat letno izvedena skupna seja z verskimi skupnostmi, 
na kateri se pripravi analizo stanja, oblikuje pobude in 
predloge 

Mestna občina 
Nova Gorica - Svet 
za invalide, 
verske skupnosti 

Mestna občina Nova 
Gorica, invalidske 
organizacije,  društva, 
verske ustanove 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja: 
leto 2012 

4. NA SVETI GORI 
(ROMARSKO 
SREDIŠČE) 
ZAGOTOVITI 
OPREMO ZA OSEBE Z 

romarsko središče Sveta Gora pri Gorici je obiskano 
središče z verniki iz širšega okolja Slovenije in zamejstva, 
predstavlja pot upanja in tolažbe za ljudi potrebne 
pomoči, za gibalno ovirane je dostop urejen, za osebe z 
senzoričnimi omejitvami sluha je potrebno omogočiti 

verske ustanove verske ustanove 
EU sredstva, donatorji 

leto 2013 



 
 

     13. VKLJUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE IN NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA VARSTVA 

 

SENZORIČNIMI 
OMEJITVAMI SLUHA 

duhovno oskrbo v osrednjem sakralnem objektu z 
dodatno opremo – indukcijske zanke, kar pomeni 
nadgradnjo ozvočenja, ki je v fazi izvajanja 

5. ODPRAVA MANJŠIH 
ARHITEKTONSKIH 
OVIR ZA GIBALNO – 
OVIRANE OSEBE NA 
VOZČKU 

odprava arhitektonskih ovir z montažnimi klančinami 
(aluminijaste plošče) za premoščanje preprek preko 
pragov vrat v sakralni objekt (cerkev v Grgarju, Čepovanu, 
Kromberku, Prvačini, Vitovljah, Solkanu, Ozeljanu) 

župnišča v 
sodelovanju z 
invalidskimi 
organizacijami 

verske ustanove, 
donatorji 

Trajna naloga 
Začetek 
izvajanja: 
leto 2012 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1. ZAGOTAVLJANJE 
MOŽNOSTI 
SVOBODNE ODDAJE 
VOLILNEGA GLASU 
 

zagotovitev prilagojenih volilnih mesta za gibalno ovirane 
osebe, pravočasno obveščanje o dostopnih voliščih, v 
skladu z veljavno zakonodajo 

Republika 
Slovenija, 
Mestna občina 
Nova Gorica 

državni proračun, Mestna 
občina Nova Gorica 

Trajna naloga  

Začetek 
izvajanja: 

že poteka oz. 
se nadaljuje   

2. INFORMIRANJE 
INVALIDOV V 
PRILAGOJENI 
TEHNIKI 
 

ustrezno in prilagojeno informiranje invalidov v skladu z 
veljavno zakonodajo  

Mestna občina 
Nova Gorica 

Mestna občina Nova 
Gorica 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  

že poteka oz. 
se nadaljuje 

3. SPODBUJANJE IN 
ZAGOTAVLJANJE 
SODELOVANJA PRI 
PRIPRAVI OBČINSKIH 
DOKUMENTOV, KI SE 
TIČEJO TUDI 
PODROČJA 
INVALIDOV 

zagotavljanje možnosti sodelovanja oz. posredovanja 
mnenj, predlogov pri oblikovanju dokumentov, ki se 
tičejo področja invalidov 

Mestna občina 
Nova Gorica - Svet 
za invalide, 
invalidske 
organizacije, 
društva 

Mestna občina Nova 
Gorica 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 



      14.  AKTI OBČINE, KI UREJAJO VRŠANJA ZA URESNIČEVANJE PRAVIC OSEB Z OVIRANOSTMI 

 

 

      16. MATERIALNA, FINANČNA IN VSEBINSKA PODPORA DELOVANJU INVALIDSKIH ORGANIZACIJ IN POSVETOVANJE PRI ODLOČANJU O INVALIDSKIH 

ZADEVAH 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1. VKLJUČEVANJE 
INVALIDOV V 
PRIPRAVO 
OBČINSKIH AKTOV 
 
 

vključevanje Sveta za invalide v pripravo predlogov 
občinskih aktov, ki se nanašajo tudi na vprašanja 
invalidov 

Mestna občina 
Nova Gorica - 
Svet za invalide 

Mestna občina Nova 
Gorica 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  

že poteka oz. 
Se nadaljuje 

2. PRIDRŽANA JAVNA 
NAROČILA 

izpolnjevanje določil Zakona o javnem naročanju pri 
javnih razpisih tako male kot tudi velike vrednosti ali zgolj 
pri zbiranju ponudb  
 19. člen Zakona o javnem naročanju pravi: » (1) Naročnik 
mora v primeru oddaje pridržanega javnega naročila ob 
izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev izbrati ponudnika, 
ki izkaže status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega 
centra, v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 
100/05 – UPB1, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-UPB1) in 
katerega ponudbena cena oziroma ekonomsko 
najugodnejša ponudba ni višja kot 5% ponudbene cene 
najugodnejšega ponudnika, ki ni invalidsko podjetje ali 
zaposlitveni center, pri čemer morajo podizvajalci 
izpolnjevati enake pogoje iz tega člena. 
(2) Če naročnik na način iz prejšnjega odstavka 
nadomestno izpolnjuje kvoto, mora pri tem upoštevati 
tudi določbe 64. člena ZZRZI-UPB1. Naročnik, ki namerava 
oddati javno naročilo po tem členu, je to dolžan navesti v 
objavi javnega naročila in v razpisni dokumentaciji.«  

Mestna občina 
Nova Gorica 

Mestna občina Nova 
Gorica 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  

že poteka oz. 
Se nadaljuje 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 



 
 
 

       17. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA ZA KOMUNICIRANJE IN NEPOSREDNO DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI   

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

2. OSVEŠČANJE IN 
USPOSABLJANJE 

osveščanje in usposabljanje kadra s posameznih področij 
npr. zdravstvenega osebja, kulturnih delavcev, športnih 

državne in lokalne 
ustanove, zavodi 

državne in lokalne 
ustanove, posamezni 

Trajna naloga 
Začetek 

1. UPORABA 
PROSTOROV OZ. 
VEČNAMENSKIH 
DVORAN OBČINSKE 
STAVBE ZA NAMEN 
PRIREDITEV, 
OKROGLOH MIZ, 
PREDAVANJ S 
PODROČJA 
INVALIDNOSTI 

možnost uporabe prostorov za potrebe prireditev, 
predstav, razstav ipd. v organizaciji invalidskih organizacij 

Mestna občina Nova 
Gorica, invalidske 
organizacije, društva 

Mestna občina Nova 
Gorica, invalidske 
organizacije, društva 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  

že poteka oz. 
se nadaljuje 

2. SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV S 
PODROČJA 
INVALIDSKEGA 
VARSTVA 

izpolnjevanje zakonskih obveznosti lokalne skupnosti ter 
spodbujanje in podpora dodatnim programom s področja 
invalidskega varstva  

Mestna občina Nova 
Gorica 

Državni proračun, 
Mestna občina Nova 
Gorica, invalidske 
organizacije, društva 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 

3. SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV S 
PODROČJA ŠPORTA 
INVALIDOV 

spodbujanje in podpora dodatnim programom s področja 
športa invalidov 

Mestna občina Nova 
Gorica 

državni proračun, 
Mestna občina Nova 
Gorica, invalidske 
organizacije, društva 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  

že poteka oz. 
se nadaljuje  

4. SOFINANCIRANJE 
ZAPOSLITEV 
INVALIDOV PREKO 
JAVNIH DEL 

zagotavljanje zaposlitev invalidov preko programa javnih 
del 

Zavod RS za 
zaposlovanje, Mestna 
občina Nova Gorica 

državni proračun, 
Mestna občina Nova 
Gorica 

Trajna naloga  

Začetek 
izvajanja:   

že poteka oz. 
se nadaljuje 



STROKOVNEGA KADRA 
PO POSAMEZNIH 
PODROČJIH 

delavcev… zavodi izvajanja: 
že poteka oz. 
se nadaljuje 

 
 

       18. SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE UČINKOV SPREJETIH UKREPOV ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

 
 

        19. MEDNARODNO SODELOVANJE OBČINE IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI NA PODROČJU INVALIDSKEGA VARSTVA 

 

 
 
 
 
 
Splošne usmeritve: 

- zagotovitev sredstev za izvajanje akcijskega načrta v proračunu Mestna občina Nova Gorica, 
- aktivna pomoč Mestne občine Nova Gorica društvom in organizacijam pri prijavi na različne razpise, ki omogočajo oziroma spodbujajo izvajanje 

nalog iz Akcijskega načrta, 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1. OBLIKOVANJE 
SISTEMA 
SPREMLJANJA 
UČINKOV UKREPOV 
PROJEKTA »OBČINA 
PO MERI INVALIDOV« 

spremljanje izvajanja projekta, priprava poročil Mestna občina Nova 
Gorica – Svet za 
invalide, 
Medobčinsko društvo 
invalidov Goriške 

Mestna občina Nova 
Gorica, Medobčinsko 
društvo invalidov 
Gorice 

Trajna 
naloga. 

Začetek 
izvajanja: 
leto 2012 

 UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1. SPODBUJANJE 
ČEZMEJNEGA IN 
MEDNARODNEGA 
SODELOVANJA 

spodbujanje izmenjave dobrih praks z različnih področij 
življenja in sodelovanje z invalidskimi organizacijami v 
Gorici (Italija) 

Mestna občina Nova 
Gorica, invalidske 
organizacije, društva, 
RRA Severne 
Primorske 

Mestna občina Nova 
Gorica,  
EU skladi, invalidske 
organizacije, društva 
 

Trajna naloga 

Začetek 
izvajanja:  

že poteka oz. 
se nadaljuje 



- enkrat letno pregled realizacije nalog iz Akcijskega načrta ter pregled predlogov za dopolnitev Akcijskega načrta, 
- spodbujanje invalidov k aktivnemu vključevanju v dogajanje v občini (k uporabi kulturnih, športnih, izobraževalnih itd, možnosti in sploh k 

sodelovanju po točkah Akcijskega načrta), 
- spodbujanje invalidov k predstavitvi svojih težav in k sodelovanju pri iskanju rešitev in izboljšav, 

- podpora Mestne občine Nova Gorica in drugih javnih ustanov projektom in iniciativam, ki jih izvajajo posamezna invalidska društva (organizacijska 
podpora, finančna, ... odvisno od posameznega projekta, možnosti za sodelovanje ipd). 
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