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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. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme »Akcijski načrt za izboljšanje in 
uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2016-
2019«. 
 
 

2. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica soglaša z nadaljnjim sodelovanjem Mestne občine 
Nova Gorica v projektu »Občina po meri invalidov«. 

 
 

3. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 141-1/2016 
Nova Gorica,   
 
        Matej Arčon 
            ŽUPAN 



 

 
Številka:  141-1/2016-1 
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, na podlagi opravljene Analize položaja invalidov 
v Mestni občini Nova Gorica in sprejetim akcijskim načrtom za obdobje 2012-2015. 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 za aktivno udeležbo v družbenem življenju lokalnega skupnosti z 
namenom udejanjanja pravic človeka in državljana. Mestna občina Nova Gorica je s koncem 
leta 2015 uspešno zaključila izvajanje akcijskega načrta za obdobje 2012-2015.  
 

Mestna občina Nova Gorica si želi ohraniti pridobljeno listino »Občina po meri invalidov«, zato 
je skupaj s svetom za invalide in invalidskimi organizacijami ter inštitucijami pripravila nov 
predlog Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni 
občini Nova Gorica za obdobje 2016-2019 (v nadaljevanju Akcijski načrt 2016-2019).   
 

V Akcijskem načrtu 2016-2019 so opredeljeni posamezni cilji z opisi, nosilci, viri financiranja 
ter roki izvedbe. Akcijski načrt 2016-2019 predstavlja finančne obveznosti tudi za mestno 
občino. Nekateri cilji so zakonske obveznosti lokalne skupnosti in potekajo oz. se nadaljujejo, 
nekateri cilji pa so uresničljivi ob sodelovanju različnih akterjev, tudi z vidika sofinanciranja. 
Realizacija izvedljivosti posameznih ciljev je usklajena s posameznimi navedenimi nosilci, je 
pa odvisna tudi od razpoložljivih virov financiranja.  
 

Namen Akcijskega načrta 2016-2019 je določiti konkretne cilje, ki so izvedljivi v določenem 
obdobju, ter poskušati realizirati cilje oz. programe, ki so trenutno še v fazi pobud, predlogov, 
se pa po njih izkazuje potreba. Akcijski načrt 2016-2019 je skupno delo tako tistih, ki se 
srečujejo s konkretnimi problemi invalidov kot strokovnih služb oz. širše javnosti.  
 

Akcijski načrt 2016-2019 so obravnavale invalidske organizacije na koordinaciji invalidskih 
organizacij v okviru projekta »Občina po meri invalidov« in podale svoje predloge ter 
pripombe, ki so v predlogu tudi upoštevani. Predlog Akcijskega načrta 2016-2019 je 
obravnaval in potrdil svet za invalide na sejah dne 22.12.2015 in 20.4.2016. 
 
 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da sprejme »Akcijski načrt 
za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica 
za obdobje 2016-2019«. 
                     
Pripravili:                                                                            Matej Arčon  
mag. Marinka Saksida, načelnica                                                                       ŽUPAN                                                                               
   



 

Tamara Simčič, višja svetovalka za družbene dejavnosti  
 
 
 
 

 
Priloga: Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica za 
obdobje 2016-2019. 




