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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 v letu 2015, pregled izvajanje projekta od 2012 do 
2015«. 
 
 

2. 
 

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



 

Številka: 141-1/2007- 129 
Nova Gorica, 21. aprila 2016 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
Župan 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 župana, 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. 
 
Mestna občina Nova Gorica je 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, vzpodbuja 
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. 
 
Za pridobitev listine je bila izdelana analiza o položaju invalidov v Mestni občini Nova 
Gorica, na podlagi te pa akcijski načrt za obdobje 2012 – 2015. Oba dokumenta sta bila 
potrjena na seji mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica dne 24.11.2011. Mestna 
občina Nova Gorica je listino »Občina po meri invalidov« pridobila na podlagi realizacije 
posameznih ciljev iz akcijskega načrta. Uresničevanje akcijskega načrta je rezultat 
sodelovanja javnih služb, nevladnega sektorja, številnih posameznikov od župana do 
posameznih invalidov, vse v želji, 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 s Pravilnikom o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« in podpisanim 
dogovorom med Mestno občino Nova Gorica, 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«, je potrebno do uresničitve akcijskega načrta, letno, po obravnavi na 
svetu za invalide in sprejemu na občinskem svetu, tako sprejeto Poročilo o izvajanju 
akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov dostaviti Zvezi delovnih 
invalidov Slovenije do 31.5. za preteklo leto.  
 
Z letom 2015 se je zaključilo izvajanje akcijskega načrta 2012-2015, 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 premike: 
- dosežen je bil višji nivo usklajenega sodelovanja med invalidskimi organizacijami, ki 

zastopajo različne vrste invalidnosti, 
- v organih občinske uprave je postala invalidska problematika sestavni del delovanja 

in razvojnega načrtovanja, 
- višji nivo dela občinske uprave in neposredna podpora župana je prispevala k 

aktivnejši vlogi javnih zavodov in inštitucij pri odpravljanju arhitektonskih, vsebinskih, 



 

organizacijskih in miselnih ovir, ki so prispevale k izboljšanju življenjskega in 
delovnega okolja, 

- položaj invalidov v mestni občini je bil dober že 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 - kar se doseže v 
mestni občini, se pogosto prenaša tudi v druge občine v regiji. 

 
Invalidi so ta projekt občutili kot »duhovno razvojno gibanje odnosa okolja do invalidov« 
in začeli verjeti, da so sestavni del uspehov in razvoja okolja, v katerem živijo in delajo.  
 
Svet za invalide je poročilo »Občina po meri invalidov« za leto 2015 obravnaval in potrdil 
na seji sveta za invalide dne 20.4.2016. Poročilo sta pripravila oddelek za družbene 
dejavnosti Mestne občine Nova Gorica in svet za invalide. Poročilu za leto 2015 smo 
dodali še pregled izvedenih aktivnosti po letih izvajanja nalog iz akcijskega načrta.  
 
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 za leto 2015, pregled izvajanje projekta od 2012 do 2015« obravnava in 
sprejme.  
 
 
                  
            
Pripravili:         
mag. Marinka Saksida,        Matej Arčon 
Načelnica              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 2015, pregled izvajanje projekta od 2012 do 2015  
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