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Občina Miren-Kostanjevica – prejemnica listine »Občina po meri invalidov« 

 

V občini Miren-Kostanjevica že od konca leta 2014 potekajo aktivnosti za pridobitev listine 
»Občina po meri invalidov«  Župan Mauricij Humar je že ob pričetku mandata podprl projekt, 
katerega pobudnik je bil mag. Valter Adamič iz Medobčinskega  društva invalidov Goriške. 
Projekt prinaša izboljšave v življenju vseh občanov, predvsem pa ranljivih skupin – invalidov in 
starejših.   Poleg župana so glavni nosilci projekta Roberta Filipič iz občinske uprave, mag. 
Valter Adamič, ki  projekt koordinira in Marko Štanta, predsednik Sveta za invalide pri Občini 
Miren-Kostanjevica. 
 
Uresničevanje ukrepov iz Akcijskega načrta usmerja z nasveti projektni svet  Zveze delovnih 
invalidov Slovenije (ZDIS), ki je našo občino obiskal v aprilu in v septembru 2017. Na razširjeni seji 
Sveta za invalide in koordinacije invalidskih organizacij je bil septembra podpisan uradni dogovor 
o sodelovanju med Zvezo delovnih invalidov Slovenije, Medobčinskim društvom invalidov Goriške 
in Občino Miren-Kostanjevica  pri izvajanju projekta. 

V oktobru nas je upravni odbor ZDIS-a obvestil, da je na podlagi pregledane dokumentacije, 
opravljenih neposrednih razgovorov in ogledov v občini sprejel sklep o podelitvi  listine »Občina po 
meri invalidov« Občini Miren-Kostanjevica. Občinam prejemnicam listino podeli ZDIS ob 
praznovanju mednarodnega dneva invalidov, ki je 3. decembra letos potekalo pod geslom »Vsi 
smo državljani Evropske unije.« 

Prireditev ob slovesni podelitvi listine naši občini  je potekala v ponedeljek, 4. decembra ob 18. uri 
v Domu krajanov Negovan Nemec v Biljah. Namenjena je bila vsem občanom, še posebej pa smo  
povabili župane občin na Goriškem, člane občinskega sveta, člane Sveta za invalide, osnovne 
šole, predstavnike invalidskih organizacij in socialno-zdravstvenih ustanov, predstavnike krajevnih 
skupnosti in društev v občini ter predstavnike medijev. Prireditev je vodila Roberta Filipič iz 
občinske uprave. Dogodek je v znakovni jezik tolmačila Mojca Komel iz Društva gluhih in 
naglušnih severne Primorske.  

Po glasbenem uvodu smo najprej prisluhnili Dragu Novaku, predsedniku ZDIS, največje 
invalidske organizacije v Sloveniji, ki je nosilka projekta »Občina po meri invalidov«  in podeljuje 
listine občinam že štirinajsto leto. Med drugim je povedal: 

»Vedno se veselim podelitve listine »Občina po meri invalidov«, po eni strani zato, ker gre za 

akcijo naše Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki je postala že tradicionalna in predstavlja 

prepoznaven primer dobre prakse, po drugi pa zato, ker pomeni, da še ena lokalna skupnost več 

razume specifične potrebe invalidov in je ponotranjila načela tolerance, sprejemanja različnosti in 

aktivnega vključevanja. Projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije »Občina po meri invalidov« je 

primer dobre prakse, kako naj bi se pravice in dolžnosti, zapisane v Konvenciji o pravicah 

invalidov, uresničevale v temeljni lokalni skupnosti – občini.«  

Naslednji govornik je bil Borut Sever, predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, ki 
povezuje 22 reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij na državni ravni in združuje 118.000 
invalidov v 220 lokalnih društvih.  

»Projekt »Občina po meri invalidov« je koncipiran tako, da spodbuja k aktivnemu odnosu vse 

občane, med njimi tudi same invalide. Tako lokalna skupnost v tesnem sodelovanju z občinskimi  
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organi in prebivalci humanizira splošne življenjske pogoje, ob tem pa ustvarja povsem nove  

možnosti za invalide glede njihovega enakovrednega življenja v domačem bivalnem in delovnem 

okolju. Projekt »Občina po meri invalidov« tako bistveno izboljšuje pogoje za kvaliteto življenja  

invalidov, pa tudi ostalega prebivalstva, Pri tem je posebej dragoceno, da vsi ti dosežki v mnogo- 
čem koristijo tudi starejšim, ki se s staranjem vedno pogosteje srečujejo s podobnimi ali celo 
enakimi težavami kot invalidi.« je v svojem nagovoru poudaril Borut Sever. 

Kot slavnostni govornik je nastopil mag. Valter Adamič, koordinator projekta.   

»Danes smo zbrani tu, da obeležimo mejnik - podelitev listine Občina po meri invalidov Občini 
Miren-Kostanjevice. Ta trenutek je pogled na pot človekovega dostojanstva. Za nas je sreča, 
socialna vključenost oseb s posebnimi potrebami ključna spodbuda za razvoj dojemanja 
osebnostne rasti okolja v katerem živimo in delamo.« je povedal v uvodu. 
 
Govornik je poudaril pomembne dosežke projekta: rezultati na področju zaposlovanja oseb s 
posebnimi potrebami, odprava arhitektonskih ovir ne samo za gibalno ovirane, ampak tudi 
ozaveščanje, da pojem oviranosti pomeni tudi področje senzoričnih, komunikacijskih, čustvenih in 
miselnih ovir. Zelo pomembno je preseganje razvoja lokalne skupnosti, prijazne do invalidov, v 
povezovanje regionalnih inštitucij in občin, posebno petih občin v Goriški regiji, ki so že prejele 
listino »Občina po meri invalidov.«  Presega  meje teh občin in vpliva na kakovost življenja ljudi 
tudi v ostalih občinah. Povezovanje poteka najbolj med občinama Miren-Kostanjevica in Renče-
Vogrsko. » Skupaj razvijamo programe, ki igrajo povezovalno vlogo s ciljem večje vključenosti 
oseb s posebnimi potrebami na področju zaposlovanja, izobraževanja, športa, sociale in 
zdravstva. Prav sad sodelovanja med občinami na tem projektu je uresničevanje vizije 
združevanja sociale in zdravstva na področju sodelovanja inštitucij, lokalne skupnosti in sociale.«  
 
Celotni slavnostni govor je objavljen na: 
 
http://www.miren-kostanjevica.si/wp-content/uploads/2018/01/Slavnostni-govor-ob-podelitvi-listine-
Valter-Adami%C4%8D.pdf 
   
Rajko Žagar, predsednik projektnega sveta ZDIS je podal obrazložitev sklepa njihovega projektnega 
sveta o odločitvi, da se Občini Miren-Kostanjevica podeli listino. Letos so prejemnice listine  
»Občina po meri invalidov« štiri občine v Sloveniji – poleg naše občine še občine Idrija, Žalec in 
Prevalje. Med drugim je v svoji obrazložitvi izpostavil: 
»Občina Miren-Kostanjevica  se danes tako kot 28. občina javno uvršča med tiste občine, ki so 
prepoznale, da je pomembna kakovost življenja vseh občanov, tudi invalidov. To je potrdila že z 
aktivnostmi v pripravljalnem obdobju in s katerimi je v letu 2017 izpolnila pogoje za uvrstitev med 
kandidatke za pridobitev listine, saj je s svojim delovanjem prispevala k uresničevanju pomembnih 
dokumentov Organizacije Združenih narodov Standardnih pravil za izenačevanje možnosti 
invalidov, Konvencije o pravicah invalidov in Agende 22 ter  Akcijskega programa za invalide, ki ga 
je Vlada Republike Slovenije sprejela za obdobje 2014 do 2021.« 

Po obrazložitvi je Drago Novak izročil listino in skulpturo »Občina po meri invalidov« županu 
Mauriciju Humarju, skulpturo, namenjeno Medobčinskemu društvu invalidov Goriške pa je 
prevzela predsednica Zvezdana Markič.    
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Župan se je zahvalil za listino, ki občini pomeni priznanje na triletni proces, v katerem so s 
sodelavci uresničili veliko idej, ki so jih združevali za dosego istega cilja. Povedano v prispodobi, 
smo posadili drevo, ki ga moramo stalno negovati, da bomo pobirali sadove. Projekt je delo, ki se 
s podelitvijo listine ne zaključi, ampak se nadaljuje.   

Po zahvali predsednice Medobčinskega društva invalidov Goriške Zvezdane Markič je Marko 
Štanta v kratkem, a zelo sporočilnem nagovoru prikazal pomen povezovanja in vključevanja vseh 
v lokalno skupnost – če si podarjamo bližino, nam je lažje prenašati in reševati težave.      

 

Župan je podelil zahvale za sodelovanje in pomoč ustanovam, ki so bile pri projektu še posebej 
aktivne, potem pa se je zahvalil še najožjim sodelavcem pri projektu  mag. Valterju Adamiču, 
Marku Štanta, Roberti Filipič in Lili Mozetič.  

Slavnostni govori so se prepletali s kulturnim programom. Najprej je nastopil trio kljunastih flavt 
Varstveno delovnega centra Nova Gorica, Enota Stara gora  pod vodstvom Doris Kodelja. 
Otroški pevski zbor Osnovne šole Miren pod vodstvom Zdenke Komel je ob spontani prisrčnosti 
najmlajših ogrel naša srca. Nasmejali in sprostili smo se ob skeču z naslovom Čevljar, ki so ga 
zaigrali štirje člani Društva gluhih in naglušnih severne Primorske. 

Prireditev je sklenil pevski zbor Varstveno delovnega centra. Šteje sedemnajstih  članov in deluje 
že šestnajsto leto. Pod vodstvom zborovodkinje  Andreje Konjedic Lenardič in ob klavirski 
spremljavi Anice Furlan je sproščeno in iz srca zapel tri pesmi. 

Ob pogostitvi in prijetnem druženju smo se zadržali še kar nekaj časa in se razšli v zavesti, da je 
veliko narejenega,  potrebno pa je graditi skupnost naprej, kar je možno samo s povezovanjem.   

 

 

Lili Mozetič 

 

 

 

 


