
OBRAZLOŽITEV
ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" 

ZA LETO 2012
MESTNI OBČINI NOVA GORICA

Spoštovani svečani zbor!

Prisrčen  pozdrav  v  imenu  Projektnega  sveta  »Občina  po  meri  invalidov«  Zveze 

delovnih invalidov Slovenija. 

Imam prijetno dolžnost, da vam predstavim utemeljitev in predolg projektnega sveta 

upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije, da sprejme sklep o podelitvi 

listine za leto 2012 Mestni občini Nova Gorica. 

Že skoraj desetletje projektni svet spremlja delovanje občin  - lokalnih skupnosti, ki 

so se odločile in izpolnjevale pogoje za sodelovanje v projektu za pridobitev listine 

»Občina po meri invalidov«. Projekt je zahteven, ne zadošča le dobra volja občine in 

invalidske organizacije, temveč zahteva aktivnosti vseh v občini, da se odzivajo tudi 

na posebne potrebe občanov – invalidov. 

Mednarodni  dokumenti,  zlasti  Konvencija  OZN o pravicah  invalidov  in  Standardna 

pravila za izenačevanje možnosti invalidov, predstavljata temeljna dokumenta v tej 

smeri – sta svojevrsten napotek in obveza za delovanje vseh. 

Letošnje sporočilo mednarodne skupnosti ob »Mednarodnem dnevu invalidov« nas 

opozarja in poziva, da ''odstranimo ovire in ustvarimo družbo, ki bo vključevala in bo 

dostopna  za  vse''.  To  je  tudi  temeljni  cilj  našega  projekta  od  vsega  začetka; 

doseganje tega cilja je tudi garancija za kakovost skupnega življenja. 

Odločitev  Mestne občine  Nova Gorica,  da se tudi  »formalno« vključi  v  projekt je 

rezultat spoznanja,  da bo le  načrtno delovanje,  povezovanje in odgovornost  vseh 

akterjev v okolju dala rezultat v skupnem življenju vseh občanov. 
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Projektni  svet je sodeloval  kot odgovorno strokovno telo Zveze delovnih invalidov 

Slovenije pri vključevanju Mestne občine Nova Gorica v projekt in spremljal izvajanje 

»Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni 

občini Nova Gorica v letu 2012«.  Skrbno je analiziral tudi bogato/obširno poročilo, 

ker je to leto ne le nadgradnja dela v preteklosti, temveč je trden temelj za realizacijo 

nalog v »Akcijskem načrtu« v spremenjenih družbenih razmerah. 

Naša neposredna srečanja z izvajalci, pa tudi invalidi, odmevi v delovanju v javnosti 

so bili osnova za našo oceno. 

Po ustaljenih pravilih in skladno s prakso smo obravnavali Mestno občino Nova Gorica 

z  vidika doseganja temeljnih ciljev projekta:

- da se dejansko okrepi vloga lokalne skupnosti kot samoupravne skupnosti in 

socialnega  omrežja,  ki  se  odziva  na  raznolike,  posebne  potrebe  občanov, 

občank – invalidov in 

- da  se  povezuje  in  aktivira  vse  dejavnike  v  občini,  tudi  javne  službe  in 

gospodarske  subjekte  za  doseganje  večje  kakovosti  skupnega  življenja,  za 

večjo socialno povezanost in vključenost vseh v življenje občine; 

- da se poveča odzivnost, pa tudi odgovornost – vloga invalidskih organizacij in 

društev  v  skupnosti,  da  le-te  okrepijo  svoje  delovanje  in  medsebojno 

sodelovanje,  koordinirajo  svoje aktivnosti  v  skupnih akcijah,  tudi  z  drugimi 

nevladnimi organizacijami in institucijami, motivirajo svoje članstvo v skupno 

dobro - in krepijo svojo vlogo kot »skupina pritiska«;

- da se  ustvarja  družbena klima,  ki  je in  bo naklonjena tudi  v tem kriznem 

obdobju – času številnih socialnih stisk, ne le reševanju aktualnih problemov, 

temveč iskanju »rešitev«, ki bodo dolgoročno obogatile skupno življenje;

- da  sredstva  javnega  obveščanja  prispevajo  svoj  delež  v  informiranju  in 

ozaveščanju skupnosti - lokalnega okolja, da bo to podpiralo in prispevalo k 

večji odgovornosti vseh, za povezanost in vključenost v skupno življenje, za 

boljše skupno življenje. 
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Bila sem v dilemi, kako naj bogato vsebino poročila predstavim svečanemu zboru, saj 

je  moj  čas  omejen.  Odločila  sem  se,  da  predlagam  javno  objavo  tega  zelo 

»zgovornega« poročila in vam svetujem: preberite ga in razmislite o njem, odkrijte v 

njem vse tisto, kar bogati tudi vaše in naše življenje. 

Realizacija Akcijskega načrta v Mestni občini Nova Gorica za leto 2012 je potrdila, da 

so  nekoliko  »podaljšane«  priprave  na  vključitev  v  projekt  bistveno  prispevale  k 

doseženim rezultatom. Vendar velja omeniti, da so pravila za vključitev v projekt in 

realizacijo ciljev za vse občine enaka, pri tem upoštevamo, da so pogoji, v katerih se 

uresničujejo cilji, različni od občine do občine:

- to je socialno okolje, v katerem živijo invalidi in zadovoljujejo svoje življenjske 

potrebe ter pravice občana in državljana;

-  ni pomembna le gospodarska moč občine, temveč tudi ozaveščenost okolja in 

pripravljenost občanov, da sodelujejo v ustvarjanju pogojev za boljše skupno 

življenje, tudi v dobro invalidov;

- in je odvisno tudi od osveščenosti organov »oblasti«, od župana do občinskih 

in javnih služb, da je mogoče tudi v kriznih časih reševati mnogotere stiske 

svojih občanov – invalidov. 

Poročilo Mestne občine Nova Gorica o uresničevanju Akcijskega načrta ni le običajno 

poročilo  o  izvedenih nalogah,  ki  ga  spremlja  bogata dokumentacija,  je  zgodba o 

uspehu  ljudi,  ki  živijo  in  delujejo  v  tej  občini,  ki  so  prepoznali  svojo  vlogo  in 

odgovornost  za  kakovost  življenja  vseh  občanov/občank  za  njihovo  socialno 

povezanost in vključenost. 

Pomembno  je,  da  je  sleherni  začutil,  da  mora  dati  svoj  prispevek,  ne  le  kot 

obveznost, temveč kot svojo potrebo. 

Realizacija  ciljev  projekta,  skozi  posamezne akcijske naloge,  ki  so se odzivale  na 

Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, je potrdila:

- da so invalidi vključeni v dogajanja v občini in da lahko prispevajo k odločanju; 

- da se odpravljajo ovire, ne le tiste grajene, temveč tudi pri ljudeh;

- da se podporno okolje odziva na položaj invalidov;

- da se je okrepilo sodelovanje invalidskih organizacij; 
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- da se »dober glas« širi in je vse več pobud za razširitev sodelovanja v regiji 

za ''prenos'' realiziranih nalog v druga okolja. 

Spoštovani,

Projektni  svet  je  soglasno  ocenil  in  svojo  oceno  in  predlog  za  podelitev  listine 

»Občina  po meri  invalidov« Mestni  občini  Nova  Gorica  za  leto 2012  upravnemu 

odboru  ZDIS  tudi  ustno  obrazložil  z  ugotovitvijo,  da  so  doseženi  rezultati  v 

uresničevanju  Akcijskega  načrta  za  izboljšanje  in  uresničevanje  enakih  možnosti 

invalidov  v  Mestni  občini  Nova  Gorica  v  letu  2012  trdna  osnova  in  garancija  za 

uspešno nadaljevanje aktivnosti skladno z Akcijskim načrtom. 

Naj sklenem:

Svojo odgovornost za kakovost življenja vseh občanov v Mestni občini Nova Gorica, 

za  večjo  socialno  povezanost  in  vključenost,  so  s  svojimi  izvedenimi  akcijskimi 

nalogami potrdile številne organizacije, javne službe in posamezniki. Dejavnost vseh 

teh je prispevala k današnji »bogati žetvi« - vsem velika hvala!

Spoštovani zbor!

Priprave na vključitev Mestne občine Nova Gorica v projekt so bile nekoliko daljše z 

razlogom. Odločitev in priprave so zorele v času župana gospoda Mirka Brulca, ki je 

podprl ta projekt, nadgradil in sprejel kot svojega pa ga je sedanji  župan Mestne 

občine Nova Gorica, gospod Matej Arčon, ki je prevzel odgovornost za realizacijo tega 

projekta, ker je prepričan, da je ta projekt - dober projekt za vse občane Mestne 

občine Nova Gorica, da se z njim bogati skupno življenje. V svojo občino, njene ljudi 

je verjel  tudi  mag.  Valter  Adamič  – Medobčinsko  društvo invalidov Goriške  pa je 

koordiniralo  aktivnosti,  prepričano,  da  lahko  s  skupnim  delom  –  sodelovanjem 

dosežejo  »več« za  svoje  članstvo  in  lahko skupaj  z  občani  oblikujejo  odgovorno 

socialno okolje. Uspešnost v letu 2012 je zasluga vseh organizacij, ki sodelujejo v 

tem projektu. Hvala vam!
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Iskreno  čestitam  Mestni  občini  Nova  Gorica,  dobitnici  listine  »Občina  po  meri 

invalidov« z željo, da tako nadaljujete svojo »zgodbo o uspehu« - projektni svet pa 

bo še naprej spremljal vašo »zgodbo«.

Nova Gorica, 5.12.2012                Zora Tomič, predsednica,

Projektnega  sveta  ZDIS  za 

projekt  „Občina  po  meri 

invalidov”
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