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Mauricij Humar – župan 
 

 

Številka: 141-0001/2016-7 

Datum: 28.9.2017 

 

 

ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE 

Dunajska 101 

1000 Ljubljana 

Projektni svet »Občina po meri invalidov« 

 

Zadeva: POROČILO o izvajanju Akcijskega načrta za leto 2017  

zveza: Vaš dopis št. 125-4/2017 z dne 15.6.2017 
 

 

Na temelju vašega dopisa št.: 125-4/2017 z dne 15.6.2017 vam dostavljamo POROČILO o 

izvajanju Akcijskega načrta Občina po meri invalidov za leto 2017 (v nadaljevanju OPMI), ki 

ga je sprejel Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na temelju predhodnih obravnav na 

Svetu za invalide, koordinacije invalidskih organizacij Goriške regije in sodelovanja javnih 

inštitucij, vključno z nevladnimi organizacijami, ki so sodelovali pri pripravah Akcijskega 

načrta OPMI v naši občini. 

 

Občina Miren-Kostanjevica je pričela z neposrednimi pripravami na projekt Občina po meri 

invalidov v januarju 2015. Že v samih začetnih pripravah se je povezala z občinami, ki so že 

pridobile naziv oz. so bile v fazi pridobitve naziva Občina po meri invalidov. Sodelovanje med 

občinami na tem področju predstavlja preboj, »inovacijo« preseganja lokalnih meja občine, 

ki iz majhne občine naredi velik potencial na področju nadgradnje normativnih predpisov, 

kot tudi nadgradnje odnosov in dela do invalidov. Zaradi naše majhnosti je naša potreba po 

združevanju še večja. Vpliv na delovanje regionalnih inštitucij posledično pomeni, da z našim 

projektom prispevamo k izboljšanju življenja in dela invalidov tudi v občinah, ki še niso 

pristopile k pridobitvi te listine. 

 

Povzel bi uvodne besede g. Draga Novaka – predsednika ZDIS s posveta dne 13.9.2017.  

Pozval nas je, naj ta projekt razvijamo z namenom, da preide v gibanje za večjo kvaliteto 

skupnega življenja in socialno vključenost vseh občanov v lokalno skupnost, kjer se bo 

presegalo mnenja, da gre le za interes invalidov in kjer se bo skušalo doseči večjo kvaliteto 
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življenja v lokalni skupnosti ob upoštevanju različnosti in posebnih potreb posameznih 

skupin prebivalstva in njihovo vključenost v življenje lokalne skupnosti.  

 

Želimo postati deležniki v gibanju za izboljšanje kvalitete življenja za osebe s posebnimi 

potrebami skupaj z vsemi občinami, ki so pridobile naziv »Občina po meri invalidov«. 

 

 

POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA 

OBČINA PO MERI INVALIDOV ZA LETO 2017 
 

 

Občina Miren-Kostanjevica je bila ustanovljena leta 1994.  Obsega 64 km2 in šteje 4850 

prebivalcev.  V štirih naseljih nižinskega dela prebiva 56,3% prebivalcev občine, 43,7% pa v 

11 naseljih na Kraški planoti. V sedmih naseljih je število prebivalcev manjše od 100. Naselje 

z najmanjšo gostoto poseljenosti šteje le 23 prebivalcev, z najvišjo pa 1498 prebivalcev. 

Največji kraj v občini je Miren, ki je občinsko središče s centralno osnovno šolo, katera ima 

dve podružnici - v Biljah in v Kostanjevici na Krasu. V sklopu osnovne šole delujejo štirje vrtci.  

V kraju je tudi zdravstvena postaja z dvema splošnima ambulantama, zobozdravstvenimi 

ambulantami, fizioterapijo, referenčno ambulanto in lekarno. 40% prebivalcev je starejših od 

65 let, 10,1% prebivalcev občine pa ima status osebe s posebnimi potrebami, kar je 1,6% več 

od republiškega povprečja. 

 

Večina inštitucij in invalidskih organizacij, ki delujejo v Občini Miren-Kostanjevica, ima sedež 

v Novi Gorici, Stari Gori in Šempetru pri Gorici. V okviru Doma upokojencev Nova Gorica  že 

dve leti deluje v Mirnu dnevni center za starejše, ki so ga uporabniki sami  poimenovali »Hiša 

dobre volje« in se je izkazal za zelo uspešno in priljubljeno obliko druženja starejših občanov, 

ki jim v centru nudijo oskrbo, varstvo, ustvarjalne in druge aktivnosti. Dnevni center veliko 

sodeluje z društvi v občini in z osnovno šolo, kar je še ena oblika seznanjanja otrok in drugih 

občanov z osebami s posebnimi potrebami in druženje z njimi.      

 

Pri pripravah Akcijskega načrta »Občina po meri invalidov« smo upoštevali temeljna 

izhodišča, ki so jih narekovale značilnosti občine: 

• Lega občine;   

• Reliefna razdeljenost občine;  

• Gostota poselitve; 

• Velikost občine; 

• Dostopnost do zdravstvenih storitev  

 

Pri projektu »Občina po meri invalidov«, nam je bilo v veliko pomoč sodelovanje z Občino 

Renče-Vogrsko in Mestno občino Nova Gorica, ki sta listino že pridobili. Istočasno smo z 

izvajanjem tega projekta vplivali na preobrazbo inštitucij, ki delujejo v občinah Goriške regije. 

Za starejše občane in osebe s posebnimi potrebami zaznavamo priložnost izboljšanja 
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učinkovitosti na področju socialne vključenosti v sodelovanju nevladnih organizacij in 

inštitucij. K sodelovanju smo uspeli pritegniti Gospodarsko in Obrtno-podjetniško zbornico, 

Zavod za šolstvo, Zavod za zaposlovanje, Zdravstveni dom Nova Gorica, Center za socialno 

delo Nova Gorica, invalidska podjetja s koncesijo za izvajanje poklicne in zaposlitvene 

rehabilitacije in NIJZ OE Nova Gorica. Vedno bolj postajamo »Goriška, prijazna invalidom«, 

tudi v občinah naše regije, ki še niso vključene v ta projekt.  

 

Na področju osveščanja in informiranja javnosti smo okrepili prisotnost tako v občinskem 

glasilu, ki izide 4 krat letno (stalna rubrika), kot tudi na spletnih straneh Občine Miren-

Kostanjevica. O aktivnostih projekta smo oglašali tudi na Radiu Koper in Robin ter v tiskanih 

medijih,  največkrat v Primorskih novicah, kar je pripomoglo k večji osveščenosti prebivalcev. 

V okviru Napovednika prireditev v Občini Miren-Kostanjevica, ki ga prejme vsak mesec vsaka 

družina v občini, omogočamo pretok informacij – napoved aktivnosti invalidskih organizacij. 

Do konca leta 2017 bo pripravljena zloženka o psihosocialnih storitvah z vsemi kontakti, ki bo 

urejena po storitvah in ne po ponudnikih, kar bo olajšalo občanom iskanje potrebne pomoči 

ali informacij. Zloženko bodo dobila vsa gospodinjstva v občini. 

V prvem letu projekta smo iz sklopa nalog, ki zajemajo odpravo arhitektonskih ovir za 

invalide, nekaj od teh že uresničili. Na  precejšnjem številu prehodov s pločnikov na cesto le-

ti niso bili znižani, kar marsikomu pomeni težavo pri prehodu. V avgustu in septembru smo 

znižali pločnike in robnike na skupno 46 mestih (27 v Mirnu, 17 v Opatjem selu in 2 v 

Kostanjevici). To je dobrodošlo ne samo za invalide, ampak tudi za mamice z vozički, starejše 

in vse, ki imajo težave s hojo. Po vaseh, kjer ni bilo označenih parkirnih mest za invalide, smo 

le-te uredili ali obnovili, nekaj pa jih še načrtujemo. Za lažjo orientacijo slabovidnih oseb smo 

v občinski stavbi in pri vhodu  namestili napise z večjimi črkami, na robove stopnic pa nalepili 

trakove v kontrastni barvi. V avgustu se je pričela sanacija Zdravstvenega doma Miren, kjer 

se ureja dostopna pot, parkirna mesta za invalide, klančina s primernim nagibom pred 

vhodom in sanacija prehoda med splošnima ambulantama ter zobnima ambulantama in 

fizioterapijo, kar bo dobrodošlo tudi za starejše uporabnike, ne samo za invalide. Ena velikih 

investicij bo celovita prenova osnovne šole v Mirnu, kjer se bo upoštevalo vse kriterije za 

dostopnost oseb s posebnimi potrebami. Pri odpravljanju arhitektonskih ovir smo se 

osredotočili na življenje in delo invalidov, natančneje ureditev dostopnosti do servisnih 

storitev javnega značaja. V primeru sanacije Zdravstvenega doma Miren je občina usmerila 

investitorja na svetovalni Zavod, ki je pregledal projektno dokumentacijo in predlagal 

dopolnitve, ki so pomembne za osebe s senzoričnimi omejitvami vida, pa čeprav veljavna 

zakonodaja tega področja eksplicitno še ne določa. 

 

Na področju izboljšanja dostopnosti oseb s posebnimi potrebami do javnih storitev smo 

organizirali izobraževanje »30-urni tečaj znakovnega jezika za javne delavce«. V tečaj se je 

vključilo tudi nekaj zainteresiranih občanov. Tečaj je financirala občina v okviru projekta 

OPMI, zato je bil za udeležence brezplačen. Spomladi smo izvedli prvi, 16-urni del tečaja, 

konec oktobra pa bomo pričeli z drugim delom. Tečaja se je udeležilo 14 tečajnikov. V načrtu 
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imamo tudi usposabljanja javnih delavcev za učinkovito komunikacijo z osebami s 

senzoričnimi omejitvami vida.  

 

V jesenskem obdobju načrtujemo izvajanje programov osveščanja šoloobveznih otrok o 

življenju in delu invalidov (invalidski šport, vsakdanje življenje invalida, vrsta invalidov, 

sprejemanje drugačnosti,…) V novembru bomo po dogovoru z Osnovno šolo Miren izvedli 

športni dan v sodelovanju z invalidskimi organizacijami in učencem predstavili specifiko 

invalidskega športa.  V skladu s sklepom 4. seje Sveta za invalide smo poslali Osnovni šoli 

Miren pobudo za vključitev dejavnosti, ki bi seznanjale učence z invalidsko problematiko v 

Letni delovni načrt za leto 2017/2018. Z Zavodom za šolstvo in Občino Renče-Vogrsko 

sodelujemo pri uvedbi modula za šole z vsebinami, ki bodo osveščale učence o drugačnosti in 

jim pomagale pri vzpostavljanju stika z osebami s posebnimi potrebami. To je pilotski 

projekt, ki se bo izvedel najprej za učence prve triade Osnovne šole Miren. Predstavniki 

Društva paraplegikov Severne Primorske bodo med osnovnošolci 9. razreda OŠ Miren izvedli 

predstavitev in predavanja o varnosti v prometu s poudarkom na poškodbah hrbtenjače. 

Preko Medobčinskega društva Sožitje krepimo sodelovanje OŠ Miren z OŠ Kozara in VDC 

Nova Gorica. 

 

Na področju podpornih storitev pričakujemo nadgraditev sodelovanja med nevladnimi 

organizacijami in inštitucijami, tako s področja sociale kakor zdravstva. Nadgrajujemo 

lokalne programe celostne oskrbe starejših in ranljivih skozi krepitev socialnih mrež laičnega 

in institucionalnega delovanja. V ta namen se že izvaja koordiniranje in združevanje 

projektov »Invalid-Invalidu«, »Starejši-Starejšemu«, delovanje patronaže, Karitasa, Rdečega 

križa, ki želi doseči večjo preglednost in učinkovitost, hkrati pa bi se tudi povečala frekvenca 

obiskov na domu oseb, ki potrebujejo tovrstne storitve. Občina je v zvezi s tem že vzpostavila 

sistem koordinacije zdravstvenih in socialnih storitev. Pobudnik koordinacije je občina, 

izvajalec pa NIJZ. Po prvem sestanku na občini maja letos je občina poskrbela za izmenjavo 

kontaktov vseh prisotnih z namenom boljšega medsebojnega sodelovanja in boljše 

koordinacije v bodoče. Pri reševanju specifičnih problemov se različne službe usklajeno 

dopolnjujejo. Srečanja koordinacije bodo potekala 3-4x letno. Na naslednjem sestanku 

koordinacije (oktober 2017) se bomo poskušali dogovoriti tudi o koordinaciji prostovoljstva v 

občini (priložnostna pomoč, družabništvo, koordinacija obiskov - predvsem ob koncu leta 

itd.) – v ta namen se pripravljajo seznami potencialnih prostovoljcev s kontakti, ki bi se lahko 

vključevali v pomoč na terenu. 

 

Občina Miren-Kostanjevica v sodelovanju z Društvom MDI Goriške organizira delovanje 

informacijske pisarne za invalide in potencialne delodajalce, ki bi  zaposlili invalide. Pisarna 

je odprta vsako prvo sredo v mesecu. Vzpostavili smo tudi elektronski poštni predal 

info.invalidi@miren-kostanjevica.si, na katerega lahko uporabniki kadarkoli pošiljajo 

vprašanja in dobijo odgovor izven časa delovanja informacijske pisarne.  V mesecu 

septembru smo skupaj z Invalidskim podjetjem Posočje vzpostavili informacijsko pisarno 

mailto:info.invalidi@miren-kostanjevica.si
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»Vključevanje v programe poklicne in zaposlitvene rehabilitacije ter socialne vključenosti.« 

Za informacijsko pisarno smo dali podjetju IP Posočje na razpolago prostor v občinski stavbi. 

Del storitev zaposlitvene rehabilitacije in socialne vključenosti, ki se izvaja na Volčji Dragi, bo 

Invalidsko podjetje Posočje preneslo v našo občino v obrtno cono Orehovlje, kjer bo imelo 

boljše pogoje za izvajanje programov.  

 

Na področju izvajanja programov zdravstvenega varstva se je aktivno vključil NIJZ OE Nova 

Gorica, ki izvaja koordinacijsko vlogo strokovnega usmerjanja vseh akterjev v sklopu izvajanja 

programov javnega zdravja. Skrbi predvsem za področje omogočanje dostopnosti 

preventivnih programov in njihovemu prilagajanju osebam s posebnimi potrebami. 

 

V okviru projekta »Občina po meri invalidov« imamo vzpostavljen odzivni sistem, ki 

odreagira tudi na priložnosti za izboljšanje kvalitete življenja, ki niso eksplicitno opredeljene v 

sprejetem Akcijskem načrtu, predstavlja pa stalno nadgradnjo samega načrta v smeri stalne 

zaznave osebnih potreb oseb z posebnimi potrebami.  

 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem projektnemu svetu »Občina po meri invalidov« v okviru 

Zveze Delovnih invalidov Slovenije in Medobčinskemu društvu invalidov Goriške za 

strokovno usmerjanje in koordiniranje aktivnosti na področju priprav in razvoja projekta 

»Občina po meri invalidov« v Občini Miren-Kostanjevica. 

 

 

 

 

Poročilo pripravili: 
- Marko Štanta 

- Mag. Valter Adamič 

- Lili Mozetič 

- Roberta Filipič 

- Martina Kavčič 

 

 

 ______________________ 
 Mauricij HUMAR - župan 

 

Priloge: 
- PRILOGA A Poročila »Izvajanje akcijskega načrta Občina po meri invalidov v letu 2017« 

- PRILOGA B Zapisnik s sestanka koordinacije invalidskih organizacij z dne 22.6.2017 

- PRILOGA C Poročilo v sliki – fotografije – odpravljanje arhitektonskih ovir 
- PRILOGA D Predstavitev invalidskega športa v OŠ Miren 
- PRILOGA E Volišča – Dopis Društva MDI Goriške 
- PRILOGA F dokument ŽUPANA Vizija in strategija RAZVOJA Občine Miren-Kostanjevica 
- PRILOGA G Zapisnik-  Delovno srečanje izvajalcev zdravstvenih in socialnih programov v Občini Miren –Kostanjevica 
- PRILOGA H Odmevi v javnih medijih 

- PRILOGA I Napovednik (marec-september 2017) 
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PRILOGA A 

AKCIJSKI NAČRT – POROČANJE - 28.9.2017 
ZA IZBOLJŠANJE IN URESNIČEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI INVALIDOV 

V OBČINI MIREN – KOSTANJEVICA   
ZA OBDOBJE 2017 – 2021  
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 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. 

 

Na podlagi opravljene analize oseb in prostora v lokalni skupnosti ter upoštevajoč priporočila Standardnih pravil in Agende 22 je pripravljen Akcijski 

načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Miren-Kostanjevica za obdobje štirih let, od leta 2017 do leta 2021. 

 
Akcijski načrt je izdelan na temelju analize o položaju invalidov v občini, h kateri so bile pritegnjene vse zainteresirane javnosti v lokalni skupnosti in 

širše, da se izpostavi kar največ informacij in indikatorjev, ki so osnova za pripravo celovitega načrta v skladu s potrebami in možnostmi za financiranje 

le-teh. V ta namen je med jesenjo 2015 in poletjem 2016 občina organizirala sestanke s krajevnimi skupnostmi, vsemi vladnimi in nevladnimi 

organizacijami, ki delujejo na območju občine ter vsemi deležniki v občini, ki se kakorkoli srečujejo s problematiko invalidov. Ker je občina ena manjših v 

Sloveniji in ker so potrebe invalidov zelo komplementarne s potrebami starostnikov, smo razširili analizo tudi na populacijo starostnikov in poskušali 

iskati sinergije med obema skupinama prebivalstva. Na ta način želimo sicer heterogene skupine povezati in doseči večjo učinkovitost predlaganih 

ukrepov. V samem načrtu se naslavljajo predvsem potrebe invalidov, je pa zasnovan tako, da vključuje tudi potrebe starejše populacije.  
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 1. OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI O INVALIDSKI PROBLEMATIKI 
 

UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / IZVAJALEC VIR 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

1. SPLETNA 
STRAN OBČINE  

Na spletni strani občine Miren – Kostanjevica se 
pripravi portal s celovitim informiranjem: 

 o delovanju invalidskih društev  

 dogodki in izboljšave v občini, ki prispevajo k 
večji vključenosti oseb z posebnimi potrebami 

 informacije o pravicah invalidov 

 področje zaposlovanja invalidov – informacije 
za iskalce zaposlitve in za delodajalce 

 zdravje in okolje 

 implementacija standardov in smernic za vse 
vrste invalidnosti 

 Preko spletnega portala občine povezave do 
spletnih straneh invalidskih organizacij 

Občina Miren – 
Kostanjevica: občinska 
uprava in Svet za 
invalide. Sodelujejo 
invalidske organizacije, 
NIJZ  OE Nova Gorica 

Občina Miren – 
Kostanjevica  

Trajna naloga, 
začetek v letu 2016 

Na spletnih straneh »Moja Občina« ažurno 
objavljamo vse aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru 
projekta »Občina po meri invalidov. 

2.SPROTNO 
OBVEŠČANJE 
JAVNOSTI O 
VPRAŠANJIH, 
USPEHIH, 
DOGAJANJIH…, KI 
ZADEVAJO 
INVALIDE 

Občinsko glasilo občine v vsaki številki pripravi 
rubriko za invalide in poroča o dejavnostih na tem 
področju. 

Uredniški odbor 
Občinskega glasila 

Občina Miren – 
Kostanjevica  

Trajna naloga, 
začetek v letu 2016  

Občinsko glasilo – v vsaki številki objavimo vsaj en 
članek o invalidski problematiki. Glasilo izide 4 x 
letno. 
Vsak mesec v napovedniku, ki ga prejme vsaka 
družina, napovemo prireditve in aktivnosti, ki se 
izvajajo v okviru delovanja invalidskih organizacij 

 Radijske postaje obveščajo o dogajanju v zvezi s 
projektom Občina po meri invalidov. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: Svet za 
invalide 

Društva 
invalidov 

Trajna naloga, 
začetek v letu 2016 

Ob obravnavi in sprejemu analize in akcijskega 
načrta OBČINA PO MERI INVALIDOV smo imeli 
intervju za Radio Robin 

Društva na svojih info straneh predstavijo 
aktivnosti, ki se izvajajo v občini Miren – 
Kostanjevica  

Vsa društva invalidov Društva 
invalidov 

Trajna naloga, 
začetek v letu 2016 

Društva preko svojih spletnih strani informirajo 
javnost o izvajanju projektov Občina po meri 
invalidov 

Omogočanje najave prireditev, akcij, delavnic v 
mesečnem napovedniku, ki pride v vsako družino 

Občina Miren-
Kostanjevica. Vsa 
društva invalidov 

Občina Miren-
Kostanjevica 

Trajna naloga 
začetek v letu 2016 

V napovedniku (prejme ga vsaka družina v občini) 
redno informiramo občane o akcijah, ki jih izvajajo 
posamezne invalidske organizacije. 

 Odprtje profila in objavljanje novic o invalidski 
problematiki na Facebooku, Pinterestu in 
Instagramu. 

Občina Miren-
Kostanjevica. Vsa 
društva invalidov 

Občina Miren-
Kostanjevica 

Trajna naloga 
začetek v letu 2017 

Invalidsko problematiko bomo vključili  v okviru 
občinskih  družbenih omrežij, ki jih planiramo 
vzpostaviti v l.2018  
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 2. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

 
UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / 

IZVAJALEC 
VIR FINANCIRANJA ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

1. ZAGOTAVLJANJE 
STROKOVNEGA 
KADRA 

Izvesti tečaj znakovnega jezika za uradnike 
(upravna enota, občina, šola) in tečaj dela s 
slepimi in slabovidnimi. 

Društvo gluhih in 
naglušnih S 
Primorske 
Medobčinsko 
društvo slepih in 
slabovidnih N. 
Gorica 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
Javna sredstva 

Leto 2017 V aprilu in maju 2017 smo izvedli 1. del 30-urnega tečaja 
znakovnega jezika (16 ur, 8 srečanj), ki ga je vodila Mojca 
Komel, verificirana tolmačka znakovnega jezika iz Društva 
gluhih in naglušnih Severne Primorske. Udeležilo se ga je 
14 tečajnikov, ki prihajajo: iz občinske uprave, 
Zdravstvenega doma, šole, društev in nekaj občanov. 2. del 
tečaja  bomo izvedli v jeseni. Rok: oktober, november  
2017 
Kratek tečaj za komuniciranje s slepimi uporabniki bomo 
za vse izvajalce javnih servisnih storitev  izvedli v prvi 
polovici leta 2018. 

2. OSVEŠČANJE 
OTROK IN 
MLADOSTNIKOV O 
INVALIDSKI 
PROBLEMATIKI 

Izvajanje delavnic, predavanj, dodatnih 
vzgojnih in izobraževalnih vsebin, medsebojni 
obiski. 
 

Invalidske 
organizacije 
Zavod za šolstvo 

Invalidske 
organizacije 
Zavod za šolstvo 

Trajna naloga 
Izvajanje že 
poteka 

. V skladu s sklepom 4. Seje Sveta za invalide, ki je 
potekala 16.3.2017, je občina dne 1.6.2017 poslala OŠ 
Miren, v.d. ravnatelja Bogomirju Nemcu pismo s pobudo,  
da OŠ Miren v prihodnjem šolskem letu v Letni delovni 
načrt uvrsti tudi dejavnosti v zvezi z invalidsko 
problematiko. Primer - zelo uspešno je bilo v šolskem letu 
2016/17 izvedeno srečanje s paraolimpijci v Biljah. Želimo, 
da bi bilo takih vsebin še več, npr. srečanje učencev z 
otroki s posebnimi potrebami. Predlagamo, da bi se z 
invalidsko problematiko seznanili učenci na razredni in 
predmetni stopnji.   O rezultatu bomo obveščeni, ko bo OŠ 
Miren sprejela LDN (september 2017) 
 
6.3. Dogovor  z OŠ Miren za realizacijo športnega 

dneva v sodelovanju z invalidskimi organizacijami v 

jeseni.  

Dne 27.6.2017 so se sestali v prostorih občine: g. Egon 
Wanek, športni pedagog na OŠ Miren, Valter Adamič, 
koordinator projekta in Lili Mozetič. 
Dogovorili smo se: športni dan se bo izvedel 13.11.2017 v 
telovadnici OŠ Miren za učence 6.- 9. razreda.  
Ugotovili smo, da je športni dan najbolje izvesti v notranjih 
prostorih zaradi specifike športov in prikaza dejavnosti. 
Egon Wanek je povedal, da je na tisti dan planiran športni 
dan v kombinaciji plavanje – igre v telovadnici.  
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 UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / 
IZVAJALEC 

VIR FINANCIRANJA ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

 
Program:  

 sedeča odbojka (mešana ekipa - 5 igralcev invalidov, 

ostalo učenci) – trajanje cca. 30 min 

 bowling – 2 x 10 min 

 šah za slepe 

 predstavitev prevoznih sredstev za invalide (kolo – 

kolesar Marko Sever, skuter, prilagojen avto, cca. 10 

min, lokacije dvorišče ali garaža 

 ogled filma na invalidsko problematiko (invalidski šport) 

 Valter priskrbi in pošlje šoli pravila igranja sedeče 

odbojke in bowlinga in jih pošlje g. Waneku, da bo 

učence pripravil na športni dan. 

 G. Wanek iz OŠ Miren bo pred izvedbo športnega dneva 
občini poslal program. 

3.UČNI MODUL O 
INVALIDNOSTI ZA 
TRETJO TRIADO OŠ 

Priprava 5-urnega modula o invalidih za 
vključitev v učni načrt OŠ z učnimi pripravami 
za vsako uro. 

ViZ zavodi v občini 
Invalidske 
organizacije 
Zavod za šolstvo 

ViZ zavodi v občini 
Invalidske 
organizacije 
Zavod za šolstvo 

Leto 2017 6.1. Uvedba modula v šole v sodelovanju z Zavodom 
za šolstvo (sodelovanje z Občino Renče-Vogrsko) 
Dne 15.5.2017 so se  Marko Štanta, Valter Adamič in 
Katarina Tischer Gregorič, predsednica Sveta za invalide pri 
občini Renče-Vogrsko in pedagoška delavka udeležili 
sestanka na Zavodu za šolstvo v Novi Gorici. 
Dogovorili so se:  
Katarina Tischer Gregorič bo pripravila predlog programa 
za prvo triado OŠ. Za predmetno stopnjo oz. tretjo triado 
bomo pripravili modul za osveščanje o drugačnosti in 
vzpostavljanju stika z osebami s posebnimi potrebami v 
šoli, v kraju ali ob naključnih kontaktih. Cilj je opolnomočiti 
učence, da razumejo, se znajdejo in lažje sprejmejo sošolce 
s tovrstnimi omejitvami, saj je vedno več primerov 
integriranega pouka. 
Vsaka ura ima 3 dele: značilnosti posamezne invalidnosti, 
kaj je potrebno za premagovanje ovir in kako se prilagoditi, 
da lahko s tako osebo sobivamo.  
Vsebinsko: 1. ura-uvod, 2. ura – gibalno ovirani, 3. ura – 
kronične bolezni, sladkorna, ledvične in ostale krvožilne 
okvare, 4. ura – senzorni invalidi, 5. ura- težave v 
duševnem razvoju in zdravju.  
Vprašanje in težava je, kako to dati v ustrezno pedagoško 
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 UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / 
IZVAJALEC 

VIR FINANCIRANJA ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

obliko, pripraviti vsebine na – za šolo čim manj 
obremenjujoč način glede na predmetnik. Domovinska 
vzgoja, razredne ure, športni dnevi, kulturne prireditve ali 
kako drugače. Tu so nam obljubili pomoč na Zavodu za 
šolstvo, potrebujemo pa seznam vsebin (pripravi K. Tischer 
Gregorič)  
Projektno dokumentacijo izdela skupaj z Zavodom za 
šolstvo bomo pripravili v novembru 2017. To bo tudi 
osnova za izvedba pilotskega testiranja za učence prve 
triade v Osnovni šoli Miren.  
Op: to področje je bilo obravnavano tudi na sestanku 
koordinacije invalidskih organizacij dne 22.6.2017 

4.UČNA POMOČ 
INVALIDOM V ČASU 
IZOBRAŽEVANJA 

Zagotavlja se individualna učna pomoč na 
področju osnovnošolskega izobraževanja. 
 

VIZ zavodi v občini, 
Društvo 
prostovoljcev 
Vincencijeve zveze 
dobrote 
Udeleženci 
programa javnih del 

ViZ zavodi v občini 
 
 
 
Državni proračun 

Trajna naloga 
Izvajanje že 
poteka? 

Individualno učno pomoč izvaja »Družinski center Mirenski 
grad«, ki ga občina sofinancira preko javnega razpisa. 

5.AKTIVNOST ZA 
INTEGRACIJO / 
INKLUZIJO OTROK 
IN MLADOSTNIKOV 
S POSEBNIMI 
POTREBAMI V 
REDNE PROGRAME 
ViZ 

Zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva v 
vrtcih ter delovanje osnovnošolskega 
izobraževanja, ki zagotavlja otrokom in 
mladostnikom s posebnimi potrebami 
prilagojeno izvajanje programov in dodatno 
strokovno pomoč. 

ViZ zavodi v občini ViZ zavodi v občini 
Državni proračun 

Trajna naloga 
Izvajanje že 
poteka 

Občina vključuje otroke, mladostnike  - osebe s posebnimi 
potrebami ob prireditvah. 
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 3. STROKOVNO PODPORNE SLUŽBE / STORITVE 

UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / IZVAJALEC VIR 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 
1.SPODBUJANJE 
RAZVOJA MREŽE 
PROGRAMOV 
PODPORE IN 
POMOČI OSEBAM Z 
OVIRANOSTJO IN 
NJIHOVIM SVOJCEM 

Razvoj javnih služb, ki urejajo vprašanja 
invalidov (pomoč na domu, institucionalno 
varstvo, družinski pomočnik, varovanje oseb, 
prevoz, informacije, zaposlovanje pod 
posebnimi pogoji). 

Občina Miren – 
Kostanjevica: Oddelek 
za družbene 
dejavnosti 
VDC Nova Gorica 
CSD, DU občine 
Zavod RS za 
zaposlovanje 
Invalidske 
organizacije 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
družbene 
dejavnosti 
VDC Nova Gorica 
CSD, DU občine 
Zavod RS za 
zaposlovanje  
Invalidske 
organizacije 

Trajna naloga 
Izvajanje že 
poteka 

5. Koordinacija vseh služb:  
25.5.2017 smo v organizaciji NIJZ izvedli delovno srečanje 
izvajalcev zdravstvenih in socialnih programov v občini Miren–
Kostanjevica 
Sklepi: 
Občina poskrbi za izmenjavo kontaktov vseh prisotnih na 
sestanku dne 25.5.2017 z namenom boljšega medsebojnega 
sodelovanja in boljše koordinacije v bodoče 
Občina pripravi zloženko z zdravstveno-socialnimi storitvami 
za starejše in invalide v občini, ki jo predstavi na naslednjem 
srečanju koordinacije, kasneje pa poskrbi za ustrezen tisk in 
distribucijo 
Občina skliče naslednji sestanek koordinacije v septembru 
2017 in poskrbi, da bodo na njem prisotni vsi predstavniki 
prostovoljcev v občini – na sestanku se bomo poskušali 
dogovoriti o koordinaciji prostovoljstva v občini (priložnostna 
pomoč, družabništvo, koordinacija obiskov (predvsem ob 
koncu leta) itd.) 
Posamezne organizacije oz. skupine do naslednjega sestanka 
koordinacije pripravijo seznam potencialnih prostovoljcev s 
kontakti, ki bi se lahko vključevali v pomoč na terenu 
Na naslednji sestanek se povabi tudi Društvo prostovoljcev 
Vincencijeve zveze dobrote, v katerem deluje veliko 
prostovoljcev. 

2.INFORMACIJSKA 
DOSTOPNOST 
STROKOVNO – 
PODPORNIH SLUŽB 
IN INVALIDSKIH 
ORGANIZACIJ 

Vsebinska in tehnična dopolnitev spletne strani 
občine Miren – Kostanjevica, s povezavami do 
ključnih informacij o strokovno – podpornih 
službah in do spletnih strani invalidskih 
organizacij. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
občinska uprava in 
Svet Za invalide 

Občina Miren – 
Kostanjevica  

Leto 
2017 

Brošura o storitvah 
Občina pripravi zloženko z zdravstveno-socialnimi storitvami 
za starejše in invalide v občini, ki jo predstavi na naslednjem 
srečanju koordinacije, kasneje pa poskrbi za ustrezen tisk in 
distribucijo. Zloženka bo pripravljena po principu storitev ali 
problem-izvajalec-kontakt. Recimo: ureditev dostopnosti v 
hiši/stanovanju zaradi zmanjšane mobilnosti --- Društvo 
delovnih invalidov Goriške --- telefon/uradne ure. Ali pa: 
Pomoč na domu --- Dom upokojencev Nova Gorica --- 
telefon/uradne ure. 
Krajša verzija zloženke bo objavljena v občinskem glasilu, 
obširnejša pa na spletni strani občine. 
Rok: december 2017 



 

POROČILO - Občina po meri invalidov 2017 
 

 

13/69 

 UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / IZVAJALEC VIR 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 
3.INFORMACIJSKA 
PISARNA ZA 
INVALIDE  

Vodnik po pravicah invalidov s področja 
zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, zaposlovanja invalidov, sistemskih 
spodbud pri zaposlovanju, šolstvu, pravic do 
socialnih transferov 

Nosilec: MDI Goriške 
Sodelujejo: 
Invalidske in 
humanitarne 
organizacije, javne 
inštitucije 

Občina Miren – 
Kostanjevica 

2016 – 2018 
Začetke izvajanja 
september 2016 

Informacijska pisarna, namenjena invalidom in delodajalcem 
Vodnik po pravicah invalidov: poteka redno vsako prvo sredo 
v mesecu od 13.30 do 16.30 ure. K sodelovanju se je vključilo 
tudi društvo ko.RAK.si, ki svetuje bolnikom  z rakom in drugimi 
kroničnimi boleznimi. Vsak mesec delovanje pisarne objavimo 
v občinskem napovedniku, ki ga razpošljemo po vseh 
gospodinjstvih v občini in na spletni strani občine 
MojaObčina.si.  
V okviru delovanja informacijske pisarne smo odprli še en 
KOMUNIKACIJSKI KANAL – Email: info.invalidi@miren-
kostanjevica.si  

4.KOORDINACIJA 
IZVAJANJA 
PROGRAMOV IN 
STORITEV NA 
PODROČJU 
DOLGOTRAJNE 
OSKRBE IN 
SOCIALNE POMOČI 

Koordiniranje in združevanje projektov 
»Invalid-Invalidu«, »Starejši-Starejšemu«, 
delovanje patronaže, Karitasa, Rdečega križa, ki 
bi dosegala večjo preglednost in učinkovitost, 
hkrati pa bi tudi povečala frekvenco obiskov na 
domu oseb, ki potrebujejo tovrstne storitve. 

Nosilec: Občina Miren 
– Kostanjevica in NIJZ 
Sodelujejo: 
Invalidske in 
humanitarne 
organizacije, DU 
občine, javne 
inštitucije 

Različni sistemski 
viri  
Občina Miren – 
Kostanjevica 

Leto 
2017 

Ta naloga je v neposredni povezavi z nalogo 3.1 SPODBUJANJE 
RAZVOJA MREŽE PROGRAMOV PODPORE IN POMOČI 
OSEBAM Z OVIRANOSTJO IN NJIHOVIM SVOJCEM. Predstavlja 
koordinacijo med nevladnimi organizacijami in inštitucijami ki 
delujejo na območju Občine (Patronaža, Pomoč na Domu, 
Prva socialna pomoč). 
Do decembra  2017 bomo oblikovali katalog socialnih situacij 
– problemi, ki jih bomo povezali z izvajalci inštitucij in 
nevladnih organizacij 

5.POVEZOVANJE 
IZVAJALCEV S 
PODROČJA 
ZDRAVSTVA IN 
SOCIALE S 
POTENCIALI 
NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ 

Priprava kataloga storitev, ki jih nudijo 
nevladne organizacije, zdravstvene in socialne 
organizacije na območju občine ter 
vključevanje nevladnikov v reševanje 
problemov invalidov v javnih zdravstveno-
socialnih storitvah.  

Svet za invalide 
NIJZ OE Nova Gorica, 
CSD Nova gorica, ZD 
Nova 
Gorica(patronaža) , 
DU občine, invalidske 
in humanitarne 
organizacije 

Občina Miren – 
Kostanjevica  

Leto 
2017 

Dne 11.08.2017 smo imeli z direktorico ZD Nova Gorica ga. 
Petro Kokoravec razgovore v zvezi izvajanjem preventivnih 
delavnic s področja zdravstva (SINDI program), ki bi jih 
prilagodili osebam s posebnimi potrebami. Dogovorili smo se, 
da bomo izvedbi delavnic izvedli pilotsko invalidom 
prilagojeno delavnico – to bi bila tudi primer pozitivne prakse 
za načrtovanje SINDI programov na nacionalni ravni. 

6.SKUPNA SEJA 
SVETA ZA INVALIDE 
Z DELEŽNIKI, KI 
VPLIVAJO NA 
IZBOLJŠANJE 
OKOLJA ZA OSEBE Z 
MOTNJAMI V 
DUŠEVNEM 
RAZVOJU  

Obravnava stanja socialne vključenosti oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. Oblikovanje 
pobud in rešitev za izboljšanje socialne 
vključenosti (dnevni centri, mobilna pomoč, 
prireditve, delavnice, kultura, zaposlovanje…) 

Svet za invalide 
VDC Nova Gorica 
Center za socialno 
delo 
MD Sožitje Nova 
Gorica 
Osnovna šola Kozara 
Zavod za šolstvo Nova 
Gorica 

Občina Miren – 
Kostanjevica  

Leto 
2017-2021 

Predmetno problematiko smo obravnavali na seji sveta za 
invalide in na koordinacijah invalidskih organizacij. Premike na 
tem področju bomo dosegli ob strokovni podpori VDC Nova 
Gorica in Osnovne šole Kozara.  

  

mailto:info.invalidi@miren-kostanjevica.si
mailto:info.invalidi@miren-kostanjevica.si
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 4. REHABILITACIJSKI PROGRAMI IN ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 

UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / 
IZVAJALEC 

VIR FINANCIRANJA ČASOVNI 
OKVIR IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

1.ZAPOSLITVENA 
REHABILITACIJA 

Iskanje primernih delovnih mest za invalide v 
času zaposlitvene rehabilitacije. 

Področje OS  
N.Gorica pokrivajo  
izvajalci  zaposlit. 
rehabilitacije: URI 
Soča, IP Posočje 
d.o.o.,Želva d.o.o 
Racio d.o.o. 

URI Soča 
Izvajalci 
zaposlitvene 
rehabilitacije 

Trajna naloga 
Leto  
2017 – 2021  

Občina tesno sodeluje z invalidskim podjetjem Posočje, ki mu 
je država dodelila koncesijo za izvajanje zaposlitvene in 
poklicne rehabilitacije. 

2.PRIBLIŽATI 
IZVAJANJE POKLICNE 
/ ZAPOSLITVENE 
REHABILITACIJE 

Pridobivanje koncesionarjev za izvajanje 
zaposlitvene in poklicne rehabilitacije na 
Goriškem-koncesija  za  izvajanje zaposlitvene 
rehabilitacije za obdobje 2014 – 2020. 
 
 

Zavod RS za 
zaposlovanje 
MDI Goriške 

Državni proračun Leto 
2017 – 2021  

Predstavniki IP Posočje d.o.o. so se z Županom pogovorili o 
možnostih selitve določenih storitev zaposlitvene rehabilitacije 
na lokacijo industrijske cono Orehovlje. 

3.IZVAJANJE 
PREDAVANJ IN 
DELAVNIC S 
PODROČJA 
ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 

Izvajanje tematskih predavanj ali delavnic s 
področja zdravstva za invalide, upokojence in 
njihove svojce. 

ZD Nova Gorica 
NIJZ OE N. Gorica 
Društva invalidov, , 
DU občine 

ZD Nova Gorica 
NIJZ OE N. Gorica 
Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU viri 
DU občine ,Društva 
invalidov 

Trajna naloga 
Izvajanje že 
poteka 

Skupaj z zdravstvenim domom Nova Gorica smo v fazi priprave 
prilagoditve delavnice in predavanj osebam s posebnimi 
potrebami za osebe, ki imajo povečane faktorje tveganja zaradi 
invalidnosti (ledvične bolezni, sladkorni bolniki,…) V aktivnosti 
prilagoditve smo vključilo strokovnjake zdravstvenega doma 
Nova Gorica in NIJZ OE Nova Gorica v okviru projekta SINDI. 

Festival Zdravja Enkrat na leto 
2017 – 2021 

Na prireditvi sodelujejo nevladne organizacije. 

4.INFORMACIJSKA 
PISARNA ZA 
INVALIDE, 
STAROSTNIKE IN ZA 
RAKOM OBOLELE 
OBČANE  

Psihosocialna pomoč pri težjih in dolgotrajnih 
kroničnih ter rakavih boleznih  

Ko-Rak Občina Miren – 
Kostanjevica 

2017 – 2018 
 

Vzpostavili smo sodelovanje z Društvom ko-RAK.si v okviru 
delovanja informacijske pisarne, ki omogoča osebam s 
posebnimi potrebami večjo dostopnost do pomoči in storitev 
javnega značaja. 

5.OBNOVITVENE 
REHABILITACIJE 

Pomoč izbranim izvajalcem (Enovita društva, 
ki delujejo na območju Slovenije) pri 
informiranju ciljne skupine uporabnikov v 
Občini Miren-Kostanjevica. 

Koordinacija 
invalidskih 
organizacij 

Zavod za 
zdravstveno 
zavarovanje – javni 
razpisi 

Enkrat na leto  
Začetek 2017 

Obnovitvena rehabilitacija se izvaja preko nacionalnih združenj 
v okviru razpisa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Aktivnost občine, gre v smeri informiranja ciljnih skupin 
občanov v Občini Miren-Kostanjevica 

6.JAVNO ZDRAVJE Prilagoditev dostopnosti javnozdravstvenih 
programov invalidom in starostnikom 
(DORA,ZORA,SVIT,ZDRAVA ŠOLA itd).  

NIJZ OE Nova 
Gorica 

NIJZ Leto 
2017 – 2021  

V sodelovanju z NIJZ OE Nova Gorica pripravljamo promocijske 
akcije – projekte (DORA,ZORA,SVIT), ki bodo dostopni osebam s 
posebnimi potrebami 

7.POVEZOVANJE 
INVALIDSKIH 
ORGANIZACIJA NA 
PRI PROGRAMIH 

Programe ohranjanja zdravja pri invalidskih 
organizacijah, ki so skupni večini invalidskih 
organizacij, dopolniti s programi preventive 
ZD Nova Gorica in NIJZ.  

NIJZ OE Nova Gorica, 
ZD Nova Gorica, Svet 
za invalide, 
koordinacija 

Občina Miren – 
Kostanjevica, 
NIJZ OE Nova 
Gorica, ZD Nova 

Leto 
2017 

Pripravljamo prilagoditve programov za ciljne skupine oseb z 
gibalnimi omejitvami in senzoričnimi omejitvam sluha in vida. 
Invalidske organizacije pri teh prilagoditvah sodelujejo tako z 
izvajalci programov Zdravstveni dom Nova Gorica kot tudi z 
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 UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / 
IZVAJALEC 

VIR FINANCIRANJA ČASOVNI 
OKVIR IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

OHRANJANJA 
ZDRAVJA IN  
NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ 

invalidskih organizacij 
in upokojencev 

Gorica  načrtovalci oblikovanja programov v okviru projektov SINDI, 
ZORA, SVIT. 

 

5. DELO, ZAPOSLITEV, MATERIALNA IN SOCIALNA VARNOST 

 
UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / IZVAJALEC VIR 

FINANCIRANJA 
ČASOVNI 
OKVIR IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

1. ZAPOSLOVANJE 
INVALIDOV 

Spodbujanje delodajalcev za 
zaposlovanje invalidov, kot to 
določa zakonodaja s področja 
zaposlovanja invalidov. 

Zavod RS za zaposlovanje 
Izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije  

Razni Viri Trajna 
naloga 
Leto 
2017 – 
2021  

Dne 1.8.2017 sta se Valter Adamič in Lili Mozetič udeležila sestanka z 
direktorico Tino Gerbec na Območni Obrtno-podjetniški zbornici Nova 
Gorica. Pogovarjali smo se o spodbujanju malih delodajalcev k 
zaposlovanju invalidov.  Z direktorico smo se dogovorili, da bomo 
sodelovali na sestankih posameznih sekcij v okviru njihovih rednih 
srečanj. Če se bo pokazala priložnost, bomo sodelovali tudi na drugih 
sestankih ali širših srečanjih. Na sestankih sekcij bomo delodajalcem  
predstavili sistemske spodbude pri zaposlovanju oseb s statusom 
invalida, kvotni sistem, prilagajanje delovnih mest, financiranje. Za 
sestanke bomo pripravili pisno gradivo z zbranimi informacijami, ki ga 
bomo izročili delodajalcem.    Rok: od septembra 2017 dalje 

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

Oblikovanje lokalnih programov 
aktivne politike zaposlovanja, 
primernih za invalide (npr. 
javna dela). 

Zavod RS za zaposlovanje 
Izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije 
Invalidske organizacije 
Delodajalci 

Razni viri Trajna 
naloga 
2017 – 
2021 

ZRSZ : september 2016 - Dan odprtih vrat na temo zaposlovanja 
invalidov 
- stalno izvajanje delavnic za brezposelne invalide "Zaposlitvene 
možnosti invalidov" 
- soočenja  z delodajalci pri pokrivanju delovnih mest za invalide 
- izvedba Programa računalniškega opismenjevanja za brezposelne 
invalide v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih 
- rehabilitacijsko svetovanje in vodenje postopkov zaposlitvene 
rehabilitacije, zdravstveno zaposlitveno svetovanje 
V maju je bil na občini sestanek s predstavniki IP Posočje z županom. 
Pogovarjali so se o možnostih,  da bi v našo občino (obrtna cona 
Orehovlje) prenesli proizvodnjo, katera je sedaj v prostorih Poligalanta 
na Volčji Dragi, za izvajanje  zaposlitvene rehabilitacije in programa 
socialne vključenosti. 
Župan predlaga, da bi pisarna IPP Posočje delovala v občinskih prostorih 
(ob dnevih, ki so za to določeni).   
Izvedba te naloge je načrtovana v mesecu oktobru 2017 

3. ZAPOSLOVANJE OSEB Z Zagotavljanje izpolnjevanja Občina Miren – Občina Miren – Trajna V letu 2017 smo preko programa JD zaposlili sodelavko, ki ima status 
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 OVIRANOSTJO V 
OBČINSKI UPRAVI IN 
JAVNIH ZAVODIH, 
KATERIH 
USTANOVITELJICA JE 
OBČINA MIREN – 
KOSTANJEVICA  

kvot pri zaposlovanju invalidov 
v institucijah (občinska uprava, 
šola). 

Kostanjevica 
Pravne osebe, katerih 
ustanoviteljica je občina 
Miren – Kostanjevica  

Kostanjevica  
Državni 
proračun 

naloga 
Leto 
2017 – 
2021  

invalida in je vključena v pripravo operativnih aktivnosti pri izvajanju 
projekta OBČINA PO MERI INVALIDOV. 

4. ZAPOSLITVENA  
IN POKLICNA 
REHABILITACIJA 

Pomoč pri pridobivanju pravice 
do poklicne rehabilitacije. 
Koordinacija v fazi izvajanja 
poklicne rehabilitacije 

Nosilec: MDI Goriške 
Sodelujejo invalidske 
organizacije; ZPIZ-
strokovne službe, invalidska 
podjetja s koncesijo, Zavod 
RS za zaposlovanje 

Društvo MDI 
Goriške 
Občina Miren-
Kostanjevica, 
državni 
proračun 

Trajna 
naloga 
Leto 
2017-
2021 

Na pobudo župana se bo 20.09.2017 in 18.10.2017 odvijalo svetovanje 
o zaposlitveni rehabilitaciji, ki ga bo vodilo Invalidsko podjetje Posočje, 
ki mu je država dodelila koncesijo za izvajanje poklicne in zaposlitvene 
rehabilitacije. Na temelju pobude župana načrtujemo, da se bodo v 
občini Miren-Kostanjevica izvajali procesi zaposlitvene rehabilitacije. V 
maju je bil na občini sestanek s predstavniki IP Posočje z županom. V 
našo občino (obrtna cona Orehovlje)  bodo prenesli proizvodnjo, ki je 
sedaj v prostorih Poligalanta na Volčji Dragi za izvajanje  zaposlitvene 
rehabilitacije in programa socialne vključenosti. Župan predlaga, da 
bi pisarna IPP Posočje delovala v občinskih prostorih (ob dnevih, ki so 
za to določeni). (Priloga B) 

 

6. KULTURA 
 

UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / 
IZVAJALEC 

VIR FINANCIRANJA ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

1. ARHITEKTURNA 
DOSTOPNOST 

Izdelava montažne klančine za dostop do 
cerkve v Mirnu. 

Občina Miren - 
Kostanjevica 

Občina Miren – 
Kostanjevica 
Državni proračun 
EU sredstva 

Leto 2017 Skupaj z župnikom pripravljamo rešitve, ki bi osebam s 
posebnimi potrebami omogočili udeležbo na pevskih vajah 
in ostalih aktivnosti na področju kulture. 

Izgradnja Kulturnega doma v Mirnu. Nekatera 
izvajanja že 
potekajo 
Ostalo:  
leto  
2017 – 2021  

Načrtujemo izgradnjo kulturne večnamenske dvorane na 
temelju javnih evropskih razpisov. Pri načrtovanju te 
dvorane bomo ob sodelovanju sveta za invalide nadzirali 
implementacijo uveljavljanja zakonskih predpisov in 
usmeritev pri prilagajanju rešitev osebam z senzoričnimi 
omejitvami vida in sluha.  

2. DOSTOPNOST 
DO KULTURNIH 
PRIREDITEV ZA 
INVALIDE 

Organizatorji kulturnih prireditev (proslave, 
koncerti, gledališke predstave) morajo 
zagotavljati pogoje za udeležbo invalidov na 
teh dogodkih. 

Izvajalci kulturnih 
dejavnosti 
Invalidske 
organizacije 
Društva  

Izvajalci kulturnih 
dejavnosti 
Invalidske 
organizacije 
Društva 

Trajna naloga 
Leto  
2017 – 2021  

Te naloge izvajajo invalidske organizacije v okviru posebnih 
socialnih programov. 

3. PREDSTAVITEV 
USTVARJALCEV 

Omogočanje kulturnih ustvarjalcev invalidov 
na občinskih prireditvah 

Nosilec: Občina 
Miren –

Občina Miren-
Kostanjevica 

Trajna naloga: 
Leto 

V spomladanskem obdobju 2017 smo osebam s posebnimi 
potrebami omogočili izvedbo razstave ročnih del in 
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 INVALIDOV S 
PODROČJA 
KULTURE 

Kostanjevica. 
Sodelujejo 
invalidske 
organizacije 

2017-2021 razstave digitalne fotografije. V občinskem glasilu smo  
predstavili pesniško zbirko Matjaža Berdona, člana MDI 
Goriške.  

4. PRILAGODITEV 
PROGRAMOV 
INVALIDSKEMU 
TURIZMU 

Izdelati prilagojen program za invalide : 
Ogled spomenika Cerarje 
Ogled po spominih 1. svetovne vojne 

Turistično društvo Javni razpis Občine 
Miren-Kostanjevica 

Leto 2017,2018 Pripravljamo prilagojene programe ogleda spominskega 
obeležja »Pomnik braniteljev Slovenske zemlje« za ciljne 
skupine z gibalnimi omejitvami in senzoričnimi omejitvami 
vida in sluha. 
 

 

 

 

7. ŠPORT  IN  REKREACIJA 

 

UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / 
IZVAJALEC 

VIR FINANCIRANJA ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

1. IZOBRAŽEVANJE 
STROKOVNEGA 
KADRA 

Izobraževanje ali usposabljanje vaditeljev / 
trenerjev za potrebe invalidskega 
kreativnega športa. 
 

Občina Miren – 
Kostanjevica 
Invalidske 
organizacije 
Športna društva 

razni Trajna naloga 
Leto 
2017 – 2021  

Načrtovanje potreb po strokovnih kadrih za vodenje 
športnih programov izvajajo invalidske organizacije. 

2. VKLJUČEVANJE 
INVALIDOV V 
ŠPORTE 

V okviru posebnih socialnih programov 
vključevanje invalidov občine Miren - 
Kostanjevica v športne aktivnosti 

Društva invalidov 
Športna društva v 
občini 

Sponzorji in donatorji 
Društva invalidov 
Javni razpisi Občine 
Miren - Kostanjevica 

Trajna naloga 
Leto 
2017-2021 

Invalidi iz Občine Miren-Kostanjevica se vključujejo v 
rekreativne, tekmovalne športne programe, ki se izvajajo v 
okviru invalidskih organizacij. 
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 8. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN SPOŠTOVANJE OSEBNE INTEGRITETE 

 
UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / 

IZVAJALEC 
VIR FINANCIRANJA ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

1.OSVEŠČANJE 
JAVNOSTI O 
DRUŽINSKEM 
ŽIVLJENJU 
INVALIDOV 

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

Občina Miren – 
Kostanjevica: Svet 
za invalide 
Invalidske 
organizacije 
Društva 
Mediji  

Javni razpisi Občine 
Miren Kostanjevica 
Proračuni društev 
invalidov 

Trajna naloga 
Leto 
2017 – 2021  

V občinskem glasilu imamo vzpostavljeno rubriko, preko 
katere osveščamo javnosti (delovno in življenjsko okolje) o 
delovanju, dosežkih na področju izboljšanja življenjskega in 
delovnega okolja.  

2.USPOSABLJANJE IN 
ORGANIZIRANJE 
SKUPIN 
PROSTOVOLJCEV ZA 
POMOČ 

Na nivoju občine usposobiti skupino 
prostovoljcev iz programov Invalid Invalidu, 
Starejši za starejše, Karitas in Rdeči kriz z 
veščinami za preseganje ovir v komunikaciji 
s senzornimi invalidi  
 

Občina Miren – 
Kostanjevica 
Rdeči križ, Karitas, 
invalidske 
organizacije in 
društva 
upokojencev 

Javni razpisi Občine 
Miren Kostanjevica 
Proračuni društev 
invalidov 

2017 25.5.2017 je bil na Občini Miren-Kostanjevica sestanek 

koordinacije izvajalcev socialnih in zdravstvenih 

programov, na katerem so govorili o medsebojnem 

povezovanju v korist celostne obravnave uporabnikov. 

Predvsem pri dolgotrajni oskrbi in podpori je koordinacija 

zelo pomembna.  

Dogovorili so se: 

 Posamezne organizacije oz. društva bodo pripravila 

seznam potencialnih prostovoljcev s kontakti, ki bi se 

lahko vključevali v pomoč na terenu. 

 Prisotni se bodo medsebojno obveščali in koordinirali pri 

oskrbi občanov. Srečevali bi se 3 krat letno v režiji NIJZ in 

občine, po potrebi se bodo kontaktirali od primera do 

primera. 

 Poskušali se bomo dogovoriti o koordinaciji 

prostovoljstva v občini (oskrba, priložnostna pomoč, 

družabništvo, obiski) 

3.SOCIALNA 
IZKLJUČENOST 

Spodbujanje socialnih stikov posameznih 
invalidnih oseb, še posebej starejših, ki v 
osami živijo v manjših vaseh. Tu bo 
potrebno koordinirano delovanje celotne 
lokalne skupnosti za večje stike med 
invalidi, ostalimi ranljivimi skupinami ter 
upokojenci. 

DOM Nova Gorica 
Invalidske 
organizacije in 
društva 
upokojencev 
CSD 
ZD Nova Gorica, 
patronažna služba 

Javni razpisi Občine 
Miren Kostanjevica 
CSD 
ZD Nova Gorica, 
patronažna služba 

Trajna naloga 
Leto 
2017 – 2021 

Za leto 2018 pripravljamo Pravilnik za pripravo javnega 
razpisa za sofinanciranje programov invalidskih in 
humanitarnih organizacij, v katerem bom dali »večjo težo 
 več sredstev« programom, ki zmanjšujejo socialno 
izključenost oseb s posebnimi potrebami (invalidne osebe, 
starejše osebe). 
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9. VERA  IN  DUHOVNA  OSKRBA 

UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / 
IZVAJALEC 

VIR FINANCIRANJA ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

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 
Izvajanje že 
poteka  

Pri pregledu stanja na tem področju smo ugotovili, da 
duhovniki zgledno skrbijo za duhovno oskrbo z osebami s 
posebnimi potrebami.  (obiski na domu, obiski v bolnišnic, 
domovih upokojencev). To stanje bi lahko še nadgradili z 
krajšimi posveti in usposabljanji ravnanja z osebami s 
posebnimi potrebami. Rok za izvedbo te naloge je leto 
2018. 

2. DOSTOPNOST DO 
CERKVENIH 
OBJEKTOV 

Ureditev dostopnosti do cerkvenih 
objektov s postavitvijo montažne klančine 
(vstop preko pragov vrat v objekt). 
 

Verske ustanove 
Invalidske 
organizacije 

Verske ustanove 
donatorji 

Leto  
2017 - 2018 

Dostop do sakralnih objektov smo uredili v Mirenskem 
gradu in v Biljah. 
Pri ostalih objektih smo še v fazi oblikovanja rešitev. 

3. SEJA SVETA Z 
INVALIDE Z 
PREDSTAVNIKI 
VERSKIH 
SKUPNOSTI 

Enkrat letno na razširjeni seji Svet za 
invalide obravnavaj področje dostopnosti 
verske oskrbe za vse osebe z posebnimi 
potrebami (vse vrste invalidnosti) ter 
predlaga ustrezne aktivnosti na tem 
področju 

Občina Miren - 
Kostanjevica (Svet 
za invalide pri 
Občini Miren - 
Kostanjevica 
Verske skupnosti 

Občina Miren 
Kostanjevica 

Leto 
2017-2021 

Razširjena seja sveta za invalide skupaj z predstavniki 
verskih skupnosti je načrtovana v prvem četrtletju 2018. 

  



 

POROČILO - Občina po meri invalidov 2017 
 

 

20/69 

 10. DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA, INFORMACIJ, PREVOZOV 
 

UKREP (Lokacija) OPIS AKTIVNOSTI (Situacija) NOSILEC / 
IZVAJALEC 

VIR FINANCIRANJA ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

MIREN      

 
 
 
 
 
 
1.OBČINSKA STAVBA 

Usmerjevalni tabli ob cesti, ki vodijo na zgornje 
(prejšnje) parkirišče je potrebno odstraniti 
oziroma preusmeriti v pravo smer. 
Na parkirišču je urejeno parkirno mesto za 
invalide (manjka vertikalna oznaka), ki pa je 
preveč oddaljeno od stavbe. Tik ob tem 
parkirnem mestu je nameščena tudi polnilna 
postaja za električna vozila in v primeru da bi bili 
dve vozili naenkrat na polnjenju bi zasedli tudi 
parkirno mesto za invalide. Situacijo se lahko 
izboljša s tem, da se parkirno mesto za invalide 
približa občinski stavbi. 
Vhod v stavbo je prilagojen s klančino. Zvonec na 
vhodnih vratih pa bi bilo potrebno nadgraditi z 
interfonom. Dostop bomo opremili z taktilnimi 
oznakami  za slabovidne osebe. Vse pisarne so 
dostopne saj je v stavbi vgrajeno tudi dvigalo. 
Prav tako imajo v stavbi urejen sanitarni prostor 
za invalide. 
V občinski stavbi je tudi Krajevni urad (UE Nova 
Gorica). 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Celotno občinsko stavbo smo opremili z napisi, ki so skladni s 
standardi namenjeni slabovidnim osebam.  
Pri vhodu v občinsko stavbo namenjeno gibalno oviranim 
osebam smo izvedli kontrastne označbe (trakove), ki 
slabovidnim osebam omogočajo zaznavo stopnic. 
Urediti moramo še avtomatsko odpiranje vrat pri zadnjem 
vhodu v času uradnih ur občine in krajevnega urada. 
 
V letu 2017 smo postavili dve asfaltirani parkirni mesti 
namenjeni vozilom, ki prevažajo invalide. Ob tej priložnosti 
smo za dostop iz parkirišča do vhoda za invalide v občinsko 
stavbo postavili smerokaze in obvestila za osebe z gibalnimi 
omejitvami. 

 
2.KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Na vhodu je potrebno znižati pločnik, ter na 
parkirišču urediti parkirno mesto za invalide. 
Pisarna je v nadstropju zato je potrebno na 
ustrezen način omogočiti dostop z invalidskim 
vozičkom. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Znižali smo pločnike za lažji gibanje oseb na invalidskih 
vozičkih. 

 
 
3. OSNOVNA ŠOLA 

Na parkirišču je potrebno urediti parkirno mesto 
za invalide, ki bo služilo tudi vrtcu. Vhoda v šolo 
ustrezno prilagoditi in omogočiti dostop z 
invalidskim vozičkom tam kjer so sedaj stopnice. 
Vrtec - Na parkirišču je potrebno urediti parkirno 
mesto za invalide, ki bo služilo tudi šoli. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

V prihodnjem obdobju (4 let) načrtujemo izgradnjo nove 
Osnovne šole v okviru celovite prenove. 

4.MEDGENERACIJSKI 
CENTER 

Parkirno mesto za invalide je potrebno dopolniti 
z vertikalno oznako. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Naloga je izvedena 
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 UKREP (Lokacija) OPIS AKTIVNOSTI (Situacija) NOSILEC / 
IZVAJALEC 

VIR FINANCIRANJA ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

 
5.ZDRAVSTVENI DOM 

Na parkirišču je potrebno glede na namembnost 
objekta urediti ustrezno število parkirnih mest za 
invalide, ter na vhodu v stavbo zmanjšati naklon 
klančine. 
Zobna ambulanta je v zdravstvenem domu in je 
dostopna na zadnji strani stavbe z ustrezno 
klančino. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

ZD Miren – izdelana je projektna dokumentacija za izdelavo 

klančine (znižanje nagiba na obstoječi) pred glavnim 

vhodom, prehod med obema deloma ZD (splošne ambulante 

- zobna ambulanta, fizioterapija) in ureditev 2 parkirnih mest 

za invalide.  Pri pripravi projektne dokumentacije je 

sodeloval Zavod PRISTOP in MDSS Nova Gorica. 

 
6.AVTOBUSNO 
POSTAJALIŠČE 

Avtobusnemu postajališču pri Grabcu (vodnjaku) 
je potrebno na primernem mestu znižati pločnik, 
da se omogoči dostop z invalidskim vozičkom. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Je v fazi izvedbe 

 
7.TRGOVINA 
MERCATOR 

Na parkirišču je potrebno urediti parkirno mesto 
za invalide. 
Na vhodu je potrebno znižati previsok prag, ter 
na ustrezen način omogočiti dostop z invalidskim 
vozičkom kjer so sedaj stopnice. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Dogovori z »Mercatorjem« niso obrodili sadov. 

 
8.POŠTA 

Na parkirišču je potrebno urediti parkirno mesto 
za invalide, ki bo služilo tudi za banko in 
bankomat. 
Poštni nabiralnik je ustrezno nameščen. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Parkirno mesto za invalide smo uredili v bližini  pred banko 
za namen obiska vseh bližnjih poslovnih prostorov. 

9.BANKA NKBM Na parkirišču je potrebno urediti parkirno mesto 
za invalide, ki bo služilo tudi za Pošto in poštni 
nabiralnik. 
Bankomat je ustrezno nameščen. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Ureditev parkirišč za invalide –  smo označili in opremili s 

tablo parkirišča – pred banko: 

Uredili smo 1 parkirišče za invalide pred banko, ki služi tudi 
kot parkirišče za bližnjo pošto.   

10.POKOPALIŠČE Na parkirišču je potrebno urediti parkirno mesto 
za invalide (sicer je v bližini tržnica kjer je 
parkirno mesto urejeno). 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Parkirno mesto za invalide na parkirišču pri pokopališču služi 
tako za tržnico kot za pokopališče, ker je dostop za invalide 
do pokopališča (klančina) prav v bližini.  
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11.CERKEV - (SV. JURIJ) Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide in 
na vhodu znižati visok prag. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Parkirno mesto za invalide se bo uredilo nasproti cerkve na 
parkirišču, ki ga bo uredila občina. Občina se dogovarja za 
odkup zemljišča. 

12.MIRENSKI GRAD - 
(CERKEV ŽALOSTNE 
MATERE BOŽJE) 

Klančino je potrebno razširiti in dopolniti z 
ograjo. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Izvedba te naloge je načrtovana v letu 2018 

 
13.TURISTIČNO 
INFORMATIVNI 
CENTER 

Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, 
ter na ustrezen način omogočiti dostop z 
invalidskim vozičkom na vhodu, kjer so sedaj 
stopnici. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Turistični informacijski center je v juniju 2017 prenehal 
delovati. 

14.UREDITI ODSEKE 
PLOČNIKOV ZA 
IZBOLJŠANJE 
DOSTOPNOSTI 

- ovinek pri stari banki, 
- ovinek pri starem mestu (bloki), 
- ovinek krajevna skupnost – osnovna šola, 
- pot med križiščem za Grabec in Mirenski 

Grad. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Izvajanje se je pričelo avgusta 2017  

BILJE      

 
15.KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, ki 
bo služilo tudi za bankomat in poštni nabiralnik. 
V stavbi je tudi knjižnica (v nasdtropju) in 
društveni prostori. Dostop je urejen s klančino. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Naloga na sedanji lokaciji sedeža krajevne skupnosti ni 
izvedljiva. 

 
 
16.OSNOVNA ŠOLA 

Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. 
Zaradi stopnice pred vhodom in treh v 
notranjosti je potrebno na ustrezen način 
omogočiti dostop z invalidskim vozičkom. 
Vrtec je nov. Potrebno je namestiti vertikalno 
oznako na parkirnem mestu za invalide. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Delovna skupina je ugotovila, da je dostop možen preko 
vrtca.  

17.VEČNAMENSKA 
DVORANA (DOM 

Parkirno mesto za invalide je potrebno dopolniti 
z vertikalno oznako. Vhod z invalidskim vozičkom 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 

Občina Miren – 
Kostanjevica  

Trajna naloga 
2016-2021 

Ureditev parkirišč za invalide –  smo označili in opremili s 
tablo parkirišča pred dvorano v Biljah 
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KRAJANOV NEGOVAN 
NEMEC) 

je dostopen s strani. Sanitarnih prostorov za 
invalide ni. 

Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

EU sredstva Izvajanje že poteka 

18.POŠTNI NABIRALNIK Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, ki 
bo služilo tudi za krajevno skupnost in bankomat. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Naloge zaradi prostorskih omejitev ni mogoče izvesti. 

19.BANKOMAT Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, ki 
bo služilo tudi za krajevno skupnost in poštni 
nabiralnik. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Naloga je izvedena. 

20.AVTOBUSNO 
POSTAJALIŠČE 

Avtobusni postajališči sta novi in dostopni. Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Naloga je izvedena. 

21.POKOPALIŠČE Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

To se bo uredilo tik ob pokopališču, kjer je sedaj makadam. 
Bo potrebno prej asfaltirati ta del 

22.TRGOVINA 
MERCATOR 

Trgovina je dostopna. Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Naloga je izvedena 

 
23.Cerkev 

Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. 
Vhod je dostopen z zadnje strani. Na vhodu je 
potrebno na ustrezen način omogočiti dostop z 
invalidskim vozičkom kjer sta sedaj dve stopnici. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Klančino bomo uredili v letu 2018. Postavitev parkirnega 
mesta za vozila, ki prevažajo invalide, je  zaradi prostorskih 
omejitev  neizvedljivo. 
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KOSTANJEVICA NA 
KRASU 

     

 
24.OSNOVNA ŠOLA 

Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. 
Zaradi stopnic in visokega pragu pred vhodom bi 
bilo potrebno na ustrezen način omogočiti 
dostop z invalidskim vozičkom. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Izvedbo naloge načrtujemo v letu 2018 

25.ZDRAVSTVENI DOM Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. 
Na vhodu je potrebno znižati previsok prag. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Ureditev parkirišč za invalide –  smo označili in opremili s 
tablo parkirišča v Kostanjevici pred zdravstvenim domom 

26.DVORANA Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, 
ter znižati visok prag na vhodu. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Izvedbo te naloge načrtujemo v letu 2019 

27.AVTOBUSNO 
POSTAJALIŠČE 

Postajališče ni urejeno. Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Izvedbo te naloge načrtujemo v letu 2018 

 
28.POKOPALIŠČE 

Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, ki 
bo služilo tudi za cerkev. Zaradi travnate 
površine in stopnic bi bilo potrebno na ustrezen 
način omogočiti dostop z invalidskim vozičkom. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Izvedbo te naloge načrtujemo v letu 2019 

 
29.POŠTA 

Poštne storitve se zagotavljajo v zasebni trgovini. 
Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, ki 
bo služilo tudi za poštni nabiralnik in seveda tudi 
za trgovino. 
Poštni nabiralnik je nameščen na fasadi stavbe. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Izvedbo te naloge načrtujemo v letu 2019 

 
30.TRGOVINA 

Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, ki 
bo služilo tudi za poštni nabiralnik in seveda tudi 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 

Občina Miren – 
Kostanjevica  

Trajna naloga 
2016-2021 

Izvedbo te naloge načrtujemo v letu 2019 
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za poštne storitve, ki se opravljajo v trgovini. Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

EU sredstva Izvajanje že poteka 

 
31.CERKEV 

Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, ki 
bo služilo tudi za pokopališče. Zaradi travnate 
površine, stopnic in visokega pragu bi bilo 
potrebno na ustrezen način omogočiti dostop z 
invalidskim vozičkom. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Izvedbo te naloge načrtujemo v letu 2019 

OPATJE SELO      

 
32.KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. 
Pisarna je v zgornjih prostorih objekta do katere 
je dostop za osebe na invalidskem vozičku 
onemogočen. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Izvedbo te naloge načrtujemo v letu 2020 

33.VRTEC Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. 
Na vhodu je potrebno znižati prag. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Izvedbo te naloge načrtujemo v letu 2019 

34.POMNIK 
BRANITELJEM 
SLOVENSKE ZEMLJE 
CERJE 

Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. 
Objekt ima vgrajeno dvigalo, ki zagotavlja dostop 
v tri etaže. Urejen je tudi sanitarni prostor za 
invalide.  

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Izvedbo te naloge načrtujemo v letu 2018 

35.AVTOBUSNO 
POSTAJALIŠČE 

Postajališče ni urejeno. Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Izvedbo te naloge načrtujemo v letu 2019 

36.POKOPALIŠČE Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Izvedbo te naloge načrtujemo v letu 2019 

37.POŠTNI NABIRALNIK Na ustreznem mestu je potrebno znižati pločnik 
in urediti parkirno mesto za invalide. Oboje bo 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 

Občina Miren – 
Kostanjevica  

Trajna naloga 
2016-2021 

Izvedbo te naloge načrtujemo v letu 2020 
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služilo tudi za trgovino. Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

EU sredstva Izvajanje že poteka 

 
38.BANKOMAT 

Bankomat je nameščen na fasadi bivše zasebne 
mesnice (trgovine) kjer ni parkirnega mesta za 
invalide in tudi dostop z invalidskim vozičkom je 
nemogoč zaradi dveh stopnic. Situacijo se lahko 
izboljša s tem, da se bankomat preseli na fasado 
trgovine Mercator. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Na tej lokaciji naloga ni izvedljiva 

 
39.TRGOVINA 
MERCATOR 

Na ustreznem mestu je potrebno znižati pločnik 
in urediti parkirno mesto za invalide. Oboje bo 
služilo tudi za poštni nabiralnik. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Lastnik trgovine ni zainteresiran 

 
40.CERKEV 

Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, 
ter na ustrezen način omogočiti dostop z 
invalidskim vozičkom zaradi stopnice in visokega 
pragu. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Še v oblikovanju rešitve tega problema 

OREHOVLJE      

41.POKOPALIŠČE Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske 
javne službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že poteka 

Ureditev parkirišč za invalide –  smo označili in opremili s 
tablo parkirišča v Orehovljah ob pokopališču in pri gostilni 
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42.JAVNE POVRŠINE, 
ZAGOTAVLJANJE 
PRILAGODITEV IN 
OZNAK V 
PROMETU 

Ureditev javnih površin za slepe in 
slabovidne ter gibalno ovirane osebe 
(klančine, nižanje robnikov, parkirna mesta 
za osebe z oviranostjo, zvočna in svetlobna 
signalizacija na prehodih za pešce). 

Občina Miren – 
Kostanjevica: 
Oddelek za 
infrastrukturo 
Gospodarske javne 
službe 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
EU sredstva 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že 
poteka 

V prvi fazi smo pristopili k odpravljanju ovir za 
gibalno ovirane osebe. (nižanje pločnikov, nižanje 
robnikov, vzpostavljanju parkirnih mest za invalide. 
Za invalide z senzoričnimi omejitvami vida 
(slabovidne osebe) pa smo sanirali stanje pri stavbi 
občine. 

43.VARNE POTI - Vzpostavitev načrta varnih poti za 
osebe s posebnimi potrebami. (taktilne 
oznake za slepe in slabovidne, klančine, 
informativne table za slepe in slabovidne) 

Občina Miren – 
Kostanjevica: Svet 
za preventivo in 
varnost v cestnem 
prometu 
 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
Invalidske 
organizacije 
Društva  

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že 
poteka 

Zaradi pomanjkanja finančni sredstev bomo v prvi 
fazi oblikovali rešitve, ki se nanašajo na dostopnost 
do zavodov in inštitucij javnega značaja. 

44.JAVNI PREVOZI Na avtobusnih postajališčih zagotoviti vozni 
red v Braillovi pisavi ter vozni red, prilagojen 
slabovidnim osebam (večje oglate črke, 
kontrastne barve). 

Avrigo d.d. 
Medobčinsko 
društvo slepih in 
slabovidnih 
N.Gorica 

Avrigo d.d. 
Medobčinsko 
društvo slepih in 
slabovidnih N.Gorica 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že 
poteka 

Brezplačni prevozi z avtobusom za invalide in 
starejše – Dogovarjamo se, da bi se invalidi in 
starejši iz občine lahko brezplačno prevažali s 
šolskimi avtobusi na območju občine.   

45.NABAVA MOBILNE 

NAPRAVE 
(INDUKCIJSKE 
ZANKE) ZA GLUHE IN 
NAGLUŠNE OSEBE 

Naprava bi bila v tajništvu občine in 
dosegljiva osebam s senzoričnimi 
omejitvami sluha. 

Občina Miren – 
Kostanjevica 
ZD Osnovno 
varstvo Nova 
Gorica 

Občina Miren – 
Kostanjevica 
ZD Osnovno varstvo 
Nova Gorica 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že 
poteka 

Naloga se bo izvedla v letu 2019 

46.INFORMATIVNA 
TABLA 

Ureditev informativne table s podatki o 
storitvah občinske uprave (za slepe in 
slabovidne). 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
Medobčinsko 
društvo slepih in 
slabovidnih 
N.Gorica 

Občina Miren – 
Kostanjevica  
Medobčinsko 
društvo slepih in 
slabovidnih N.Gorica 

Trajna naloga 
2016-2021 
Izvajanje že 
poteka 

Naloga se bo izvedla v letu 2019 
Smo namestili table z večjo pisavo (vhod, dvigalo, 
krajevni urad) 

47.TRGOVINA 
POSLOVALNICA 
PRIJAZNA DO 
INVALIDOV 

Z vsakoletno akcijo – razpis natečaja »Trgovina 
poslovalnica prijazna do invalidov.« Enkrat letno 
podelimo trem poslovalnicam, trgovinam 
logotipe »Poslovalnica trgovina prijazna do 
invalidov.(gibalno ovirane, senzorično ovirane in 
motnje v duševnem razvoju) 

Nosilec 
Turistično društvo 
oz Turistična zveza 
Izvaajalci: 
Invalidske 
organizacije 

Občina ;Miren 
Kostanjevica preko 
Javnih razpisov 

Trajna naloga: 
Enkrat na leto 

2017 - 2021 

V sodelovanju z turističnim društvom Nova Gorica 
bomo pilotsko izvedbo te naloge v prvi fazi izvedli v 
Novi Gorici, v nadaljnji fazi pa v manjših občinah. 
Izvajanje te naloge v Občini Miren-Kostanjevica 
načrtujemo v letu 2018 
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 11. VKLJUČENOST  INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE  
UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / 

IZVAJALEC 
VIR FINANCIRANJA ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

1. SPODBUJANJE IN 
ZAGOTAVLJANJE 
SODELOVANJA PRI 
PRIPRAVI 
OBČINSKIH 
DOKUMENTOV, KI 
ZADEVAJO 
PODROČJE 
INVALIDOV 

Zagotavljanje možnosti sodelovanja in 
posredovanja mnenj, predlogov pri oblikovanju 
dokumentov na področju invalidov. 

Občina Miren – 
Kostanjevica: Svet 
za invalide 
Invalidske 
organizacije 
Društva, NIJZ; CSD 
itd. 

Občina Miren - 
Kostanjevica 

Leto 
2017 – 2021  

Sodelovanje pri pripravi Vizije in strategije razvoja 
občine 2017-2025 – dokument je bila sprejet na seji 
občinskega sveta 21.6.2017 
Pri pripravi predloga sta sodelovala Marko in Valter.  
Preventivni zdravstveni programi, center za starejše, 
pomoč na domu,  
(nekaj iz dokumenta) 

Ukrep 20: Odpravljanje arhitektonskih ovir za invalide 

in pomoči  

potrebne občane, vključevanje taktilnih talnih oznak v 

projektno  

dokumentacijo za namen prometne ureditve in 

zunanjih ureditev 

Ukrep 21:  Zagotavljanje brezplačnega prevoza 

starejših do najbližjih javnih ustanov 

Ukrep 22:  Spodbujanje prostovoljstva in koordinacija 

prostovoljskih organizacij pri izvajanju socialnih 

programov 

Ukrep 5:  Ohranitev in nadgradnja obstoječih socialnih 

programov 

Ukrep 6: Programi medgeneracijskega sodelovanja in 

prostovoljstva 

Dne 21.6.2017 je bila na seji občinskega sveta sprejet 

dokument Vizija in strategija razvoja Občine Miren-

Kostanjevica. Besedilo je bilo v javni razpravi od 20.4. 

do 31.5.2017.  

Pri nastanku dokumenta (od 2016) sta sodelovala 

Marko Štanta in Valter Adamič. 

 

  



 

POROČILO - Občina po meri invalidov 2017 
 

 

29/69 

  

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

 
UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / 

IZVAJALEC 
VIR FINANCIRANJA ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

1.SPREMLJANJE 
UČINKOV SPREJETIH 
UKREPOV PRI 
PROJEKTU »OBČINA 
PO MERI INVALIDOV« 

Spremljanje izvajanja projekta in redna 
priprava poročil. Na Občinskem svetu enkrat 
letno poročanje o izvajanju akcijskega načrta 
»Občina po meri invalidov« 

Občina Miren – 
Kostanjevica: Svet 
za invalide 
MDI Goriške 
Odbor za družbene 
dejavnosti 

Občina Miren – 
Kostanjevica 
MDI Goriške 

Trajna naloga 
Leto 
2017 – 2021  

Se izvajajo na sejah občinskih svetov po predhodni 
obravnavi na sejah sveta za invalide 

 
 

13. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 
UKREP OPIS AKTIVNOSTI NOSILEC / 

IZVAJALEC 
VIR FINANCIRANJA ČASOVNI OKVIR 

IZVAJANJE NALOGE DO 30.08.2017 

1.SPODBUJANJE 
ČEZMEJNEGA 
MEDNARODNEGA 
SODELOVANJA 

Spodbujanje čezmejnega mednarodnega 
sodelovanja z invalidskimi organizacijami v 
Italiji, na Hrvaškem, na Madžarskem. Izmenjava 
pozitivnih praks 

Invalidske 
organizacije 
Društva,NIJZ;CSD 
itd. 
Občina Miren - 
Kostanjevica 

Invalidske 
organizacije 
Društva 
EU sredstva 

Leto 
2017 – 2021  

Te naloge izvajajo društva invalidov v okviru 
čezmejnega mednarodnega sodelovanja z društvi v 
Italiji in na Hrvaškem.  
NIJZ izvaja sodelovanje v okviru »azbestne 
problematike« z obeh strani meje. 

2. VKLJUČEVANJE V 
PROJEKTE 
CEZMEJNEGA 
SODELOVANJA 

Področje invalidskega zavarovanja; 
Socialnega varstva 
Področje zdravstvenega varstva 
Področje zaposlovanja in šolstva 

Nosilec:  
Občina Miren-
Kostanjevica 

Javni razpisi: 
EU Sredstva 
Države 
Društva 

Leto  
2017 - 2021 

Občina se intenzivno vključuje v projekt »EU – kartica 
ugodnosti« za invalide v katerega je vključeno sedem 
držav Evropske unije. 
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 PRILOGA B (Zapisnik koordinacije invalidskih organizacij) 
 

 
  

 Datum: 11.06.2017 
 

VABILO 
 

Predstavnike vseh invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine 

Renče-Vogrsko,  Občine MIREN-KOSTANNEJVICA vabimo na koordinacijski sestanek invalidskih 

organizacij v okviru projekta OBČINA PO MERI INVALIDOV,  ki bo 

 

V ČETRTEK  22. junij 2017 s pričetkom ob 13 uri 

v sejni dvorani (2. nad.) stavbe Občine Miren-Kostanjevica, 

Miren 137 – 5291 Miren 

Dnevni red: 
 

1. Obravnava in potrditev poročil 2016 o izvajanju akcijskega načrta Občina po meri invalidov v 

Mestni Občini Nova Gorica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Miren Kostanjevica. 
 

2. Vsebine, ki bi jih izvajala društva invalidov v okviru dnevov dejavnosti (naravoslovni, športni dan) v 

prvem triletju OŠ – sprejemamo predloge (Katarina) 
 

3. Razno Naloga 5.13. poslovalnica, trgovina, gostinski lokal prijazen do invalidov (iz akcijskega načrta) 
 

V pričakovanju vaše podpore in sodelovanja. Za poročila, ki so bila obravnavana na Občinskih svetih, 

vam v Emailu posredujemo kazalnike za dostop do teh poročil. . 

 

 Koordinator projektov 

 Občina po meri invalidov 
 

Priloge 

- Poslane po Emailu (kazalniki) 
 

 _________________________ 

 Mag. Valter Adamič 

Poslano: 

 MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE 

 DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK 

 MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA 

 DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE 

 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA 

 DRUŠTVO SOŽITJE - NOVA GORICA 

 DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO NOVA GORICA 

 DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEVERNE PRIMORSKE 

 DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN PRIMORSKE 

 ZDRUŽENJE SKLEROZA MULTIPLA (Območje Severne Primorske) 

 Predstavnik Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko in Mestna občine Nova Gorica;  

 Predsedniki svetov za invalide občine Miren-Kostanjevica; Občine Renče-Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica 

 Dr. Marko VUDRAG (direktor NIJZ OE Nova Gorica) 

 Tajnik Turističnega društva Nova Gorica 

  

 

 

 

 

ZELO NUJNO 

http://www.pirs.si/Subject/Info/107654/medobcinsko-drustvo-slepih-in-slabovidnih-nova-gorica
http://www.dgnsp.si/
http://www.dgnsp.si/
http://www.drustvo-go-para.si/
http://www.zveza-sozitje.si/nova-gorica.html
http://www.soncek.org/drustva/
http://www.zdvis.si/izberi-drustvo
http://www.zdcivs-zveza.si/dcivpr.html
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 PRILOGA 1 

 

Gradiva se nahajajo na spletnih straneh posameznih občin  priloženi kazalci 
 

Mestna Občina Nova Gorica 
 

Poročilo Mestne občine Nova Gorica– obravnavano na 26 seji Mestnega sveta MONG dne 25 maja 

2017 

 

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po 

meri invalidov« v MONG za leto 2016   - 12 točka 

 

https://www.nova-gorica.si/mestni-svet/gradiva-sej-mestnega-sveta/2017051116383374/ 

 

 

Občina Miren-Kostanjevica 
 

Obravnava Analize in akcijskega načrta Občina po meri invalidov – Zapisnik 22. redne seje Občinskega 
sveta Občine Miren-Kostanjevica 24.11.2016  – 9 točka  

 

http://www.miren-kostanjevica.si/22-redna-seja/ 
 
 

Občina Renče-Vogrsko 
 

Poročilo – Občina po meri invalidov – obravnavano na 16 seji Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko 
dne  23.02.2017 

 

http://www.rence-vogrsko.si/obcina/obcinski-svet-in-svetniki 

 

https://www.nova-gorica.si/mestni-svet/gradiva-sej-mestnega-sveta/2017051116383374/
http://www.miren-kostanjevica.si/22-redna-seja/
http://www.rence-vogrsko.si/obcina/obcinski-svet-in-svetniki
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ZAPISNIK  
 

 

Koordinacijskega sestanka invalidskih organizacij 

v okviru projekta »Občina po meri invalidov« za 
 

 Mestno občini Nova Gorica 

 Občino Renče-Vogrsko 

 Občino Miren-Kostanjevica 
 

ki je bila  22.6.2017 ob 13. uri v sejni sobi Občine Miren-Kostanjevica 
 

 

Dnevni red: 
 

1. Obravnava in potrditev poročil 2016 o izvajanju akcijskega načrta Občina po meri 

invalidov v Mestni Občini Nova Gorica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Miren 

Kostanjevica. 

2. Vsebine, ki bi jih izvajala društva invalidov v okviru dnevov  dejavnosti (naravoslovni, 

športni dan) v prvem triletju OŠ – sprejemamo predloge 

3. Razno: Naloga 5.13. poslovalnica, trgovina, gostinski lokal prijazen do invalidov (Naloga iz 

akcijskega načrta) 
 

 

Vabljeni: 

 MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE (MDI Goriške) 

 DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK 

 MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA (MDSSNG) 

 DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE (DGNSP) 

 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA 

 MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE NOVA GORICA  

 DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO NOVA GORICA 

 DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEVERNE PRIMORSKE  

 DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN PRIMORSKE (DCIVP NG) 

 ZDRUŽENJE SKLEROZA MULTIPLA (Območje Severne Primorske) 

 Predstavnik Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko in Mestna občine Nova Gorica;  

 Predsedniki svetov za invalide občine Miren-Kostanjevica; Občine Renče-Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica 

(MONG) 

 Dr. Marko VUDRAG (direktor NIJZ OE Nova Gorica) 

 Tajnik Turističnega društva Nova Gorica 
 

 

Prisotni: 

Mauricij Humar- župan Občine Miren-Kostanjevica, Ingrid Cingerle - MDI Goriške, Igor Miljavec - 

MDSSNG, Vladan Vukajlovič in Mojca Komel - DGNSP, Zvonko Gorjup - Sožitje, Marko Vudrag – NIJZ 

in društvo ko.RAK.si,, Vinko Lipec - DCIVP, Marko Štanta - NIJZ in predsednik Sveta za invalide pri 

OMK, Vladka Gal Januš - Svet za invalide pri Občini Renče-Vogrsko, Valter Adamič - MDI Goriške, 

koordinator projekta OPMI pri Občini Miren-Kostanjevica, Lili Mozetič – Občina Miren-Kostanjevica     
 

http://www.pirs.si/Subject/Info/107654/medobcinsko-drustvo-slepih-in-slabovidnih-nova-gorica
http://www.dgnsp.si/
http://www.dgnsp.si/
http://www.drustvo-go-para.si/
http://www.soncek.org/drustva/
http://www.zdvis.si/izberi-drustvo
http://www.zdcivs-zveza.si/dcivpr.html
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 Opravičili so se: Tamara Simčič - MONG, Matej Gruden - Društvo paraplegikov, Društvo invalidov 

Dornberk, Vanda Anderlič - Društvo Sonček, Katarina Tischer Gregorič - Svet za invalide pri Občini 

Renče-Vogrsko, Društvo vojnih invalidov Severne Primorske, Turistično društvo Nova Gorica, 

Združenje skleroza multipla (Območje Severne Primorske) Igor Juretič  
 

 

Sestanek je vodil Valter Adamič, ki je pozdravil vse prisotne in predlagal dopolnitev dnevnega reda. 

Točko 3 – Razno bi razdelili na naslednje točke: 
 

3. Naloga 5.13. poslovalnica, trgovina, gostinski lokal prijazen do invalidov (iz akcijskega 

     načrta)  

4. Imenovanje skupnega predstavnika v delovni skupini za socialno varstvo 

5. Sodelovanje z NIJZ na področju preventive in ohranjanja zdravja (Marko Štanta, Marko 

    Vudrag) 

6. Dolgotrajna oskrba občine in neformalna oblika sodelovanja 

7. Razno: ureditev volilnih mest za gibalno ovirane 
 

Sklep: prisotni so potrdili dopolnjen dnevni red. 
 

 

Besedo je prevzel župan Mauricij Humar, ki je izrekel dobrodošlico prisotnim na sestanku. Povedal je, 

da stvari, ki smo si jih zadali z akcijskim načrtom, potekajo tekoče. Sproti se še odpirajo nove zadeve, 

spoznavajo potrebe občanov, ki jih projekt zajema. V septembru je napovedan drugi sestanek s 

projektnim svetom ZDIS in podpis listine ter pregled nalog, ki so  opravljene in tistih aktivnosti, ki jih še 

morajo izvesti. V sredo, 21.6.2017 so na seji občinskega sveta sprejeli dokument Vizija in strategija 

razvoja Občine Miren-Kostanjevica 2017-2025, ki zajema tudi invalidsko problematiko.  
 

Točka 1:  Obravnava in potrditev poročil o izvajanju akcijskega načrta OPMI v MONG, Občini Renče-

Vogrsko in Občini Miren-Kostanjevica   
 

Valter Adamič je v nadaljevanju prosil predstavnike občin, da podajo poročila o izvajanju akcijskega 

načrta za leto 2016. Povedal je, da so bila vsa tri poročila obravnavana na sejah Svetov za invalide 

dotične občine, občinski svetniki pa so se seznanili z letnim poročilom, o izvajanju Akcijskega načrta v 

Občinah Renče-Vogrsko in Mestni občini Nova Gorica analizo stanja in akcijskim načrtom v Občini 

Miren-Kostanjevica in sprejeli na sejah občinskega sveta. Priprava poročil OPMI in akcijskega načrta 

so v procesu sodelovali tako člani svetov za invalide (v svetih so zastopane vse vrste invalidnosti), 

občinskih uprav in inštitucij, ki delujejo v projektu OPMI. Izpostavil je fenomen dobrega sodelovanja 

občin severne Primorske, ki so že pridobile listino »Občina po meri invalidov« (v nadaljevanju: OPMI) 

ali so v fazi pridobivanja le-te. Posebno je poudaril dobro sodelovanje Občine Renče-Vogrsko in 

Občine Miren-Kostanjevica. Na tak način lahko vplivamo na širše reševanje problematike invalidov in 

vseh drugih oseb s posebnimi potrebami tudi v širši okolici.   
 

Zaradi odsotnosti Katarine Tischer Gregorič je za Občino Renče-Vogrsko podala poročilo Vladka Gal 

Januš (višja svetovalka – oddelek za družbene dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko). Povedala je, da je 

zanje zelo pomembno sodelovanje z Občino Miren-Kostanjevica, ki dobro poteka. Želijo si več 

sodelovanja z MONG in z Občino Šempeter, ki še ni vključena v projekt OPMI. Veliko delajo na 

osveščanju in svetovanju občanom. Glede odpravljanja arhitektonskih in drugih ovir za invalide je 

povedala, da so vgradili indukcijsko zanko v veliki dvorani v Bukovici. V juliju bo izgrajena stopniščna 

platforma za invalidske vozičke, ki bo bolj primerna za uporabo kot stopniščni vzpenjalnik, katerega so 

najprej načrtovali. Uredili so nekaj klančin v občini (šola, cerkev). V lanskem letu je v občini pričela 

delovati informacijska  pisarna za invalide. Stremijo za tem, da bi vzpostavili možnost informiranja 

večkrat mesečno. V občinskem glasilu imajo rubriko za invalidsko problematiko. Na Vogrskem so v 

sodelovanju z VDC Nova Gorica in Župnijo Vogrsko  vzpostavili delovanje zaposlitvenega centra - Hiše 

sv. Justa, ki ima status invalidske organizacije.  
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 Invalidi se udejstvujejo se na področju športa (balinarski klub, tedensko, sodelovanje z VDC, Društvo 

Škulja). Prilagodili so razpise za sofinanciranje društev, na katere se lahko prijavljajo tudi društva, ki 

nimajo sedeža v občini, a izvajajo aktivnosti tudi za člane, ki živijo v njihovi občini.   

Za leto 2017 je Svet za invalide pri Občini Renče-Vogrsko predlagal naslednje dopolnitve akcijskega 

načrta: 

- Občini so predlagali, naj pristopi k pripravi odloka o merilih in tehničnih pogojih, ki opredeljujejo 

  novogradnje in adaptacije javnih objektov, da bi se upoštevalo dostopnost za vse vrste 

   invalidov. 

- Civilna zaščita, ki deluje v občini, naj bi pristopila k dopolnitvi načrtov za reševanje v 

  elementarnih nesrečah tako, da bi opredelili izhodišča za reševalne akcije tudi za invalide.    

- Pristopili bodo k projektu LAS V OBJEMU SONCA – načrtovanje varnih poti za invalide. 
 

Marko Štanta je na kratko predstavil poročilo za Občino Miren-Kostanjevica, ki smo ga dobili v branje 

že z vabilom. V lanskem letu se je veliko zastavljenih ciljev realiziralo. Lani konec junija so organizirali 

skupaj z Občino Renče-Vogrsko okroglo mizo o zaposlovanju invalidov. Reševanje invalidske 

problematike so razširili še na starejše, ki imajo podobne potrebe in skupaj zajemajo cca. 40% 

občanov. Sedaj delajo skupaj z Občino Renče-Vogrsko na uvajanju pedagoškega modula v osnovne 

šole v povezavi z Zavodom za šolstvo Nova Gorica, s katerim so imeli sestanek v maju. Mag. Katarina 

Tischer Gregorič bo pripravila modul za prvo triado. Za predmetno stopnjo oz. tretjo triado so si zamislili 

5-urni modul, v katerem bi predstavili različne vrste invalidnosti. Vprašanje je, kako to prestaviti v 

primerno pedagoško obliko in pripraviti vsebine za šolo na čim bolj primeren način. Tu so nam ponudili 

pomoč na Zavodu za šolstvo, sami pa moramo pripraviti seznam vsebin.  
 

Predlaga, da invalidskim organizacijam poleg zapisnika pošljemo prošnjo, da te vsebine vsako društvo 

pripravi za svoje področje.  
 

Cilj je v skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi organizirati storitve dolgotrajne oskrbe na nivoju občine, 

kar zajema predvsem povezovanje služb: zdravstvo, patronaža, društva upokojencev, CSD in 

neformalni del. 
 

V aprilu so imeli na občini prvi sestanek s projektnim svetom ZDIS. Pregledali so akcijski načrt, 

izvajanje le-tega in v zvezi z aktivnostmi predlagali, da bi več naredili na področju zaposlovanja 

invalidov ter invalidskem športu in turizmu, kar je bilo sicer v akcijskem načrtu bolje predstavljeno. 
 

Glede odpravljanja arhitektonskih ovir so v občini nekatere stvari že uredili (parkirna mesta za invalide, 

napisi z večjimi črkami, taktilne oznake), druge iz akcijskega načrta za leto 2017 pa še bodo.  
 

 

 

Valter Adamič in Igor Miljavec sta predstavila poročilo 2016 za MONG. 
 

Valter Adamič je za MONG izpostavil nekaj uspehov, ki so pomembni za celotno Goriško: 

- Velik uspeh paraolimpijca Dejana Fabčiča, ki je bil imenovan tudi za naj-športnika Goriške.  

- V letu 2016 se je zaposlilo 115 invalidov, kar je nov mejnik.  

- Deluje skupna informacijska pisarna s področja sociale in zdravstva. 

- Dobro sodelovanje med občinami, vključenih v projekt OPMI. 

- Načrtovanje varnih poti za vse ljudi s posebnimi potrebami. 

- Organizacija javnih prevozov – mestni promet. Prizadevajo si za sistem enakih možnosti in 

   upoštevanje vseh ljudi s posebnimi potrebami. 

- Sofinanciranje programov in projektov s področja invalidskega varstva. 

- Sofinanciranje programov s področja invalidskega športa. 

- Spodbujanje čezmejnega in mednarodnega sodelovanja. 
 

Besedo je prevzel Igor Miljavec. V novem mandatu je tudi predsednik Zveze društev slepih in 

slabovidnih Slovenije (ZDSSS) in tako vidi širšo problematiko. Večkrat jih tudi na nivoju države 
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 sprašujejo za mnenje, kako kakšno stvar urediti. Dejansko se že bolj upošteva mnenje uporabnikov in 

se izvaja vedno več prilagoditev. Zakon o informiranju (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja) 

točno določa npr. Kako morajo biti narejeni napisi za vse vrste invalidov, kako mora biti urejena 

klančina…   

V MONG so pridobili listino OPMI že 2012, zato je narejeno več stvari. Invalidi so sodelovali pri 

prometni strategiji v MONG in Občini Šempeter. Sodeloval je zavod Dostop. 
 

Valter Adamič je odprl razpravo na vsa tri poročila.  
 

 

Marko Vudrag je pohvalil opravljeno delo vseh treh občin. Pozdravlja unikum – sodelovanje občin in 

invalidskih organizacij. Občina Renče-Vogrsko je primer dobre prakse, kaj se vse lahko naredi v majhni 

občini. Povedal je, da se je NIJZ pred kratkim prijavila na razpis Ministrstva za zdravje, ki je usmerjen k 

ciljni skupini oseb s posebnimi potrebami. Občina Renče-Vogrsko je njihov partner pri projektu. 

Pozdravlja tudi pobudo te občine o vključevanju invalidske problematike v zaščito in reševanje. To 

problematiko bodo obravnavali tudi na strokovnem posvetu o zaščiti in reševanju v Čepovanu dne 

29.6.2017, ki se ga bo udeležil tudi NIJZ. Ljudje morajo biti osveščeni, poučeni, ne pa prestrašeni 

(primer nesreče na Vrhniki).  
 

Pohvalil je načrte za ukrepe dolgotrajne oskrbe v Občini Miren-Kostanjevica in poudaril pomen 

sodelovanja z nevladnim sektorjem. NIJZ veliko dela na področju preventive in ukrepov za izboljšanje 

zdravja. Vzpostaviti namerava nove centre za krepitev zdravja. Velik poudarek moramo dajati na skrb 

za duševno zdravje, ki je eno od treh največjih zdravstvenih problemov današnjega časa. 
 

Valter Adamič je kot koordinator invalidskih organizacij predlagal  
 

Sklep k točki 1:  

Invalidske organizacije na današnji dan sprejemajo in potrjujejo poročila 2016 o izvajanju 

akcijskega načrta Mestne občine Nova Gorica, Občine Renče-Vogrsko in Občine Miren-

Kostanjevica, ki so bila obravnavana na sejah občinskega sveta posameznih občin. 

Sklep je soglasno sprejet. 
 

 

Točka 2: Vsebine, ki bi jih izvajala društva invalidov v okviru dnevov dejavnosti (naravoslovni, 

športni dan) v prvem triletju OŠ 
 

Valter Adamič je povedal, da se dogovarjajo z  OŠ Miren za izvedbo športnega dneva v sodelovanju z 

invalidskimi organizacijami in se bo izvedel v oktobru.  Kot je bilo že povedano, so v Občini Miren-

Kostanjevica pričeli s pripravo pedagoškega modula v sodelovanju z Zavodom za šolstvo. Za prvo 

triado pripravlja predlog Katarina Tischer Gregorič. To  je prvi primer, da je od začetka pridobivanja 

listine OPMI  občina pristopila k sodelovanju z Zavodom za šolstvo.  
 

Marko Štanta je izpostavil, da je marsikomu, ki nima oviranosti, problem pristopiti k invalidu, ker ne ve, 

na kakšen način naj to stori. Predlagal je, da bi vsako posamezno društvo predstavilo oviranost svojih 

članov. V tem smislu bi imeli tudi predstavitve po šolah. 
 

Igor Miljavec je postavil vprašanje, kako se bodo pokrili stroški za te dejavnosti. Valter Adamič je 

odgovoril, da bodo aktivnosti financirale občine preko javnih razpisov. Izobraževanje otrok je eno od 

osveščanj. Apeliral je na društva, da se vključijo v te aktivnosti. Posamezno društvo se na tak način 

tudi promovira. Igor Miljavec je pripomnil, da se bodo društva težko držala rokov glede pokrivanja 

stroškov, če bodo aktivnosti vezane na rok, pa tudi fizično bodo težko zmogli vse zahteve. Društvo 

slepih in slabovidnih že sedaj izobrazi na to temo letno cca. 2000 ljudi. Programa lahko načrtujejo 

samo toliko, kolikor ga bo možno zares izvesti. Valter Adamič je rekel, da bo potrebno iskati rešitve, 

tudi finančne. Ko bodo znani parametri, bodo dali pobude društvom, ta se bodo potem odločala. 
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 Točka 3: Naloga 5.13. poslovalnica, trgovina, gostinski lokal prijazen do invalidov (iz akcijskega 

načrta)  
 

Projekt je predstavil Valter Adamič, ki je povedal: 

Cilj projekta »Invalidom prijazna poslovalnica, trgovina, gostinski lokal« je prilagajanje dostopnosti 

storitev v teh poslovnih objektih vsem vrstam invalidov, poleg tega tudi usposabljanje izvajalcev storitev 

glede na vrsto invalidnosti. Tistim, ki bodo ustrezali pogojem bodo dodelili znak TRGOVINA, 

POSLOVALNICA GOSTINSKI LOKAL – PO MERI INVALIDOV, ki ga bodo nalepili na vhod. 

Dobitnika znaka bi promovirali tudi preko spletnih strani, v turističnih vodnikih. To je eden od 

segmentov krepitve razvoja invalidskega turizma. Znak se bo dodeljeval na podlagi razpisa ali 

pravilnika. Nosilec razpisa bo Turistična zveza v sodelovanju z invalidskimi organizacijami in krajevnimi 

skupnostmi. 
 

Predlog, da bi podeljevali 4 vrste znakov – znak prijazna poslovalnica za: 
 

- invalide s senzoričnimi omejitvami vida – pravilnik pripravi Društvo slepih 

- invalide s senzoričnimi omejitvami sluha – pravilnik pripravi Društvo gluhih  

- gibalno ovirane invalide – pravilnik pripravi več društev skupaj 

- osebe z motnjami v duševnem razvoju 
 

Možno bo podeliti samo en znak ali več znakov. 
 

Osebe z oviranostjo, ki potrebujejo prilagoditve, niso samo invalidi, ampak tudi starejši, mamice z 

dojenčki, to je cca 40% prebivalstva. Izvajalci storitev, ki bodo želeli pridobiti znak, se bodo morali 

usposabljati za izvajanje storitev za osebe s posebnimi potrebami. Sredstva za izvajanje usposabljanj 

bi pridobivali s kandidaturo na javnih razpisih (npr. razvoj invalidskega turizma). Projekt bo medijsko 

podprt. Lastnik poslovalnice bo moral intenzivno sodelovati z invalidskimi organizacijami. Odprava 

arhitektonskih ovir bo šla v breme lastnika poslovalnice.   
 

MONG je pričela s pilotsko postavitvijo tega projekta, ki ga bomo kasneje razširila na manjše občine. 

Valter Adamič je pozval društva, naj posredujejo nove predloge.  
 

K razpravi na točko 3 se je prijavil Marko Vudrag in pripomnil, da bi moralo biti že samoumevno, da 

smo vsi enakopravni in da bi morali imeti vsi enake možnosti. Navedel je primer iz Prekmurja, ki je 

zadnje čase zelo lepo urejeno, kar je rezultat tekmovanja za urejenost domačega okolja. Poleg 

osveščanja v medijih predlaga tudi osveščanje na družbenih omrežjih.  
 

Igor Miljavec je rekel, da se mu zdi pobuda dobra. Problem je v zakonodaji. Če bi bili sprejeti zakoni, ki 

vse to zaobjemajo, problemov sploh ne bi bilo.  
 

Zvonko Gorjup je tudi mnenja, da je pobuda dobra. Skozi razpravo bo dobila vsebine, ki bodo v pomoč 

pri izvedbi. Potrebna je nadgradnja. Turistično društvo že izvaja ocenjevanje. Zainteresirane je 

potrebno vključiti v sodelovanje.  
 

Valter Adamič je predlagal sklep k točki 3: 

V zvezi s projektom »Poslovalnica, trgovina, gostinski lokal prijazen do invalidov«se apelira na 

vse invalidske organizacije in druge deležnike, ki lahko kakorkoli pomagajo pri projektu. Sklep 

je bil soglasno sprejet. 
 

 

Točka 4:  Imenovanje skupnega predstavnika v delovni skupini za socialno varstvo 
 

Valter Adamič je povedal, da je Tamara Simčič iz MONG podala predlog, da se v delovno skupino za 

socialno varstvo imenuje za skupnega predstavnika invalidskih organizacij kandidata, ki je po izobrazbi 

socialni delavec in deluje v invalidski organizaciji. Tem kriterijem ustrezata kandidat iz Medobčinskega 

društva slepih in slabovidnih Nova Gorica ter kandidat iz Društva gluhih in naglušnih Nova Gorica.  

Predlaga, da se ti dve društvi dogovorita za kandidaturo.    
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Zvonko Gorjup je predlagal, da bi vsako društvo predlagalo primernega kandidata. 
 

Ingrid Cingerle je rekla, da njihovo društvo tega dopisa ni dobilo. 
 

Marko Vudrag je pripomnil, da je tudi ta skupina zelo pomembna za nevladni sektor. 
 

Igor Miljavec se sprašuje, če invalidske organizacije izgubljajo na veljavi v primerjavi s humanitarnimi.  
 

Valter Adamič je predlagal sklep k točki 4: 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica in Društvo gluhih in naglušnih Nova 

Gorica se bosta dogovorila in predlagala enega kandidata. Svojega kandidata lahko imenujejo 

tudi druga društva. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

Točka 5:  Sodelovanje z NIJZ na področju preventive in ohranjanja zdravja 
 

Poročal je Marko Vudrag. Povedal je, da NIJZ vodi aktivnosti, ki vodijo v mehko obliko spremembe 

zdravstvenega sistema. Cilj je priti do tega, da so vsi deležniki deležni vse oskrbe, ki jo potrebujejo. 

NIJZ vodi številne projekte. Ima vlogo edukatorja in evalvatorja. Brez sodelovanja z nevladnimi 

organizacijami ne gre. Samo s skupnimi aktivnostmi pride do realizacije. Socialno zdravstvene 

programe izvajajo s skupnostnim pristopom.  
 

Igor Miljavec je vprašal, ali projekte prijavljajo na republiški ali regijski ravni. 
 

Marko Vudrag je odgovoril, da to izvajajo na obeh ravneh, vodenje pa je centralizirano. NIJZ ima 

regijski inštitut za javno zdravje, ki deluje že več kot 10 let. Povezani so z nevladnimi organizacijami, 

zdravstvom, mediji. Obravnavajo pereče teme in vodijo preventivne programe (npr. Zora, Dora, Svit, 

prehrana, cepljenje). Gre za skupnostni pristop in integrirano preventivo. 
 

Valter Adamič je predlagal Marku Vudragu, da pripravi s strani NIJZ vizijo sodelovanja z invalidskimi 

društvi, naj nadgradi dosedanje delo.  
 

Predlogi: 

- Koordinacija sestanka o preventivi med društvi in ZD Nova Gorica – kaj lahko ZD ponudi 

  društvom. 

- Osveščanje o programih -NIJZ posreduje material in različna obvestila društvom, ta pa jih 

   posredujejo svojim članom.    

-  Na strokovna izobraževanja, ki jih organizira NIJZ, se povabi tudi predstavnike društev. 

- Osveščanje o lokalnih problemih (okolje, zdravje, preventiva) in posredovanje informacij naprej 

  na društva. Ta naj opredelijo, kaj njihovi člani potrebujejo in sporočijo na NIJZ zaradi lažje   

   koordinacije skupnih aktivnosti.  

-  Obveščanje – članki v revijah, npr. v občinskem glasilu. 
 

Valter Adamič je predlagal sklep k točki 5:  
 

Marko Vudrag pripravi z vidika NIJZ vizijo sodelovanja z invalidskimi društvi.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
  

 

 

Točka 6: Dolgotrajna oskrba občine in neformalna oblika sodelovanja 
 

Marko Vudrag in Igor Miljavec sta mnenja, da neformalno sodelovanje izvajalcev zdravstvenih in 

socialnih programov že obstaja, je pa neusklajeno.  
 

Vsa društva naj si prizadevajo za razvoj prostovoljstva. Če se ne bomo uskladili, ne bomo uspevali na 

razpisih. Vsa področja socialnega varstva se bo reorganiziralo. Probleme je potrebno reševati skupaj 

na regijskem svetu. Socialne storitve naj bi šle v nevladni sektor. 
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 Marko Štanta je povedal, da je bil 25.5.2017 na Občini Miren-Kostanjevica sestanek koordinacije 

izvajalcev socialnih in zdravstvenih programov, na katerem so govorili o medsebojnem povezovanju v 

korist celostne obravnave uporabnikov. Predvsem pri dolgotrajni oskrbi in podpori je koordinacija zelo 

pomembna.  
 

Dogovorili so se: 

-  Posamezne organizacije oz. društva bodo pripravila seznam potencialnih prostovoljcev s 

   kontakti, ki bi se lahko vključevali v pomoč na terenu. 

-  Prisotni se bodo medsebojno obveščali in koordinirali pri oskrbi občanov. Srečevali bi se 3- 

   krat letno v režiji NIJZ in občine, po potrebi se bodo kontaktirali od primera do primera. 

-  Poskušali se bomo dogovoriti o koordinaciji prostovoljstva v občini (oskrba, priložnostna 

   pomoč, družabništvo, obiski) 
 

K točki 6 nismo sprejeli nobenega sklepa. 
 

 

Točka 7:  Razno – ureditev volilnih mest za gibalno ovirane 
 

Upravna enota nima urejenega dostopa za gibalno ovirane osebe na veliko volilnih mestih. 
 

Sklep k točki 7:  

Koordinacija invalidskih organizacij bo poslala na Upravno enoto zahtevo po ureditvi volišč, da 

bodo dostopna za gibalno ovirane osebe. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

Seja je bila zaključena ob 15. uri. 
 

 

 

Zapisala: Lili Mozetič 
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PRILOGA C 

POROČILO V SLIKI – FOTOGRAFIJE – PRILAGODITVE NA PLOČNIKIH V MIRNU 
 

 

 

 

Ovinek proti cerkvi  Nasproti cerkve in prehod za pešce pred ribarnico 

 

 

 

Pred bencinsko črpalko  Od črpalke proti baru Ferrari 

 

 

 

Od črpalke proti cerkvi, priključek ceste »Za vrtami«    Pred stanovanjskim blokom Miren 142 c 

 

 

 

»Pri Štanti« proti križišču za nogometno igrišče in Vrtoče 
(smer s Krasa) 

 Priključek ceste z Lasca na glavno cesto (»Vrtejbca«) 
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 Priloga D (Predstavitev invalidskega športa) 

TRETJI ŠPORTNI DAN  
PLAVANJE IN IGRE Z INVALIDI 

 
 

KDAJ: Ponedeljek, 13.11.2017 

KJE: OŠ Miren 

PROGRAM:  
                        Od 8.00 – 8.20 ogled filma v učilnici št. 12. 
                        Od 8.25 – 8.40 igra sedeče odbojke (8 in 9 r.) – dekleta  v telovadnici  
                        Od 8.25 – 8.40 predstavitev igre šaha za slepe ( 6.-7.r.) - dekleta na hodniku   
                        Od 8.45 – 9.05 igra zbijanje z žogo slepi – dekleta 6. -7. r  v telovadnici  
                        Od 8.45 – 9.05 predstavitev kolesa ( 8.-9.r.) - dekleta na hodniku                      
                        Od 9.10 -  9. 20 predstavitev predelanega avtomobila za vse udeležence. 
                        Od 9.25 – 9.35 malica za učenke  
                        Od 9.40 – 10.10 malica za invalide ter prosto do 10.50. 
             
                       Drugi del 
                        
                        Od 10.50 – 11.10 ogled filma v učilnici št. 12. 
                        Od 11.15 – 11.30  igra sedeče odbojke (8 in 9 r.) – fantje  v telovadnici  
                        Od 11.15 – 11.30  predstavitev igre šaha za slepe ( 6.-7.r.) - fantje na hodniku   
                        Od 11.35 – 11.55  igra zbijanje z žogo slepi – fantje  6. -7. r  v telovadnici  
                        Od 11.35 – 11.55  predstavitev kolesa ( 8.-9.r.) - fantje na hodniku                      
                        Od 12.00 -  11.20 predstavitev predelanega avtomobila za vse udeležence. 
                        Od 12.25 – 12.40  kosilo za naročene učence  
                        Od 12.45  kosilo za invalide . 
  
 
Za dobro sodelovanje potrebujemo pripravo na igre, zato vas prosim za poimenovanje 
iger in pravila. 
*sedeča odbojka, 
*zbijanje s kroglo (žogo) 
*ime filma, ki ga bomo gledali pred začetkom iger. 

 
 
                                                                                  Športni pedagog: Egon Wanek 
 
Sodelujejo invalidske organizacije 
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 PRILOGA E – Volišča Dopis Društva MDI Goriške 
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 PRILOGA F – Dokument župana 
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 PRILOGA G Delovno srečanje izvajalcev zdravstvenih in socialnih programov v občini Miren –Kostanjevic 
 
 

 
 ZAPISNIK SESTANKA 

KRAJ, DATUM, URA Miren, 25.05.2017, 9:00 LOKACIJA  Občina Miren-Kostanjevica, 

Miren 137,5291 Miren 

NAMEN SESTANKA 1. delovno srečanje izvajalcev zdravstvenih in socialnih programov v občini Miren –Kostanjevica 

PRISOTNI 
1
 Adamič Valter (koordinator NVO v občini), Cingerle Ingrid (MDI Goriške), Filipič Roberta(Občina Miren-Kostanjevica), Humar 

Mauricij (Občina Miren-Kostanjevica, župan), Krog Tina (Dom upokojencev NG, Hiša dobre volje Miren), Markič Zvezdana (MDI 

Goriške), Mlinar Marija (Goriška območna karitas), Mozetič Lili (Občina Miren-Kostanjevica), Špacapan Metka (ZD NG, 

patronaža), Štanta Albin (Svet invalidov občine Miren-Kostanjevica ), Štanta Lovrenc (Župnijska karitas Miren), Štanta Marko 

(NIJZ OE NG),Urdih Nives (DU Kostanjevica), Vičič Gordana (DU Miren), Vončina Matej (CSD NG), Žorž Patricija (Dom 

upokojencev NG, Pomoč na domu)  

ODSOTNI Boža Silva Marega (RK Bilje) 
 

 

AGENDA 

1. Zbiranje predlogov, kako zagotoviti enake možnosti dostopa do pomoči vsem, ki jo 

potrebujejo (uporabniki trenutno nimajo enakopravnega položaja, nekateri so iz 

sistema celo izključeni) s poudarkom na dolgotrajni oskrbi.  

2. Dogovor o usklajevanju izvajalcev socialnih in zdravstvenih storitev na lokalnem 

nivoju. 

3. Kako v sistem v večji meri vključiti neformalno oskrbo in kako neformalnim 

oskrbovalcem zagotoviti večjo podporo? 

 

 
  

                                                           
1
 Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka) 
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 KOMENTAR/SKLEP UKREP ZADOLŽEN ROK 

1. Enake možnosti dostopa do pomoči vsem 
Občina pripravi zloženko z zdravstveno-socialnimi storitvami za starejše in 

invalide v občini, ki jo predstavi na naslednjem srečanju koordinacije, kasneje 

pa poskrbi za ustrezen tisk in distribucijo. Zloženka bo pripravljena po 

principu storitev ali problem-izvajalec-kontakt. Recimo: ureditev dostopnosti 

v hiši/stanovanju zaradi zmanjšane mobilnosti --- Društvo delovnih invalidov 

Goriške --- telefon/uradne ure. Ali pa: Pomoč na domu --- Dom upokojencev 

Nova Gorica --- telefon/uradne ure. 

Seznam dobijo vsi prostovoljci in 

CSD, NIJZ, patronaža, zdravniki 

družinske medicine, Dom 

upokojencev NG ter kasneje 

zloženko s seznamom vsaka 

družina v občini. 

 

Do konca leta se bo pripravilo 

izobraževanje/osveščanje 

prostovoljcev o vseh storitvah, da 

se bodo lažje koordinirali med 

seboj oz. lažje svetovali 

oskrbovancem, kam naj se 

obrnejo po pomoč/podporo 

 

Mozetič Lili 

(Občina Miren-

Kostanjevica) 

 

 

 

 

 

Adamič Valter 

(koordinator 

NVO v občini) 

September 

2017 

 

 

 

 

 

Določen bo na 

sestanku v 

septembru 

2017. 

2. Dogovor o usklajevanju izvajalcev socialnih in zdravstvenih storitev 
Sodelovanje med deležniki že obstaja, je pa stihijsko in neusklajeno. Vsi si 

želijo koordinacijo, predvsem pri primerih, ko gre za dolgotrajno oskrbovanje 

in podporo (možganska kap, poškodbe glave, starostniki, ki ne morejo več v 

celoti samostojno skrbeti zase, starejši invalidi, socialno izključeni itd).  

 

Prisotni se bodo medsebojno obveščali in koordinirali pri oskrbi občanov. 
Koordinacija vseh naj bi vsaj 3x letno (januar, maj, september) potekala v 
režiji NIJZ in občine, po potrebi pa se bodo medsebojno kontaktirali in 
koordinirali od primera do primera. 

Občina poskrbi za izmenjavo 

kontaktov vseh prisotnih na 

sestanku dne 25.5.2017 z 

namenom boljšega 

medsebojnega sodelovanja in 

boljše koordinacije v bodoče.  

 

Posamezne organizacije oz. 

skupine do naslednjega sestanka 

koordinacije pripravijo seznam 

potencialnih prostovoljcev s 

Mozetič Lili 

(Občina Miren-

Kostanjevica) 

 

 

 

 

 

Vse prisotne 

NVO. 

 

Junij 2017 

 

 

 

 

 

 

September 

2017 
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Občina v sodelovanju z NIJZ skliče naslednji sestanek koordinacije v drugi 
polovici septembra 2017 in poskrbi, da bodo na njem poleg zdravstvenih in 
socialnih institucij prisotni vsi predstavniki prostovoljcev v občini, ne glede na 
področje delovanja. Na sestanku se bomo poskušali dogovoriti o algoritmu 
koordinacije prostovoljstva v občini (oskrba, priložnostna pomoč, 
družabništvo, koordinacija obiskov (predvsem ob koncu leta) itd.)  

kontakti, ki bi se lahko vključevali 

v pomoč na terenu.  

 

NIJZ v sodelovanju z občino skliče 

naslednji sestanek koordinacije v 

drugi polovici septembra 2017 

 

 

 

 

 

 

Štanta Marko 

(NIJZ OE NG), 

 

 

 

September 

2017 

3. V večji meri vključiti neformalno oskrbo in kako neformalnim 
oskrbovalcem zagotoviti večjo podporo 

Na strani formalne oskrbe je precej omejitev (pristojnosti, kader, finance) in 
jih bomo skušali na območju občine Miren-Kostanjevica premostiti s pomočjo 
nevladnega sektorja. Občina podpre koordinacijo med nevladniki. 

Občina v razpisu za socialo 

dodatno točkuje ( in s tem 

finančno podpre) koordinacijo 

med nevladniki. 

Filipič Roberta 

(Občina Miren-

Kostanjevica) 

Junij 2017 

    

   

ZAKLJUČEK SESTANKA 12:00 uri 

 

POSLANO V VEDNOST Zapisal/a Dne 

Prisotni, dr. Marko Vudrag, dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Eva Filippini Marko Štanta 29.05.2017 
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 PRILOGA H (javni mediji) 

 
31. 8. 2017 10:49 
 

EU kartica ugodnosti za invalide 
 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v letu 2016 z 
Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije začelo z izvajanjem projekta Evropska kartica 
ugodnosti za invalide. Kartica ugodnosti je na voljo od julija 2017 dalje. Upravičence in postopek 
pridobitve kartice opredeljuje Zakon o izenačevanju možnosti invalidov 
 

Kdo je upravičen do pridobitve kartice, je navedeno 

v Navodilih za izvajanje postopka za izdajo EU 

kartice ugodnosti za invalide, ki jih je izdalo 

MDDSZ. Invalidi iz naše občine, ki želijo pridobiti 

Evropsko kartico ugodnosti, lahko zanjo zaprosijo 

na Upravni enoti Nova Gorica, Oddelek za 

kmetijstvo in občo upravo. Vlagatelj mora vlogi 

priložiti odločbo z navedbo invalidnosti ali telesne 

okvare, osebni dokument in fotografijo za osebne 

dokumente. 

Z Evropsko kartico ugodnosti lahko invalidi v Sloveniji in v državah Evropske unije, ki so se 

pridružile projektu, uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki jih določijo posamezne 

države. Prav tako koristijo ugodnosti v Sloveniji tujci, ki pridejo k nam na obisk. Ugodnosti 

veljajo za vsa področja, poseben poudarek je na dostopnosti prometa, turizma, kulture, športa 

in dejavnosti prostega časa. 

Zaenkrat so v projekt vključene države: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, 

Estonija in Malta. Namen je, da bi se kartica postopoma uveljavila v vseh državah EU. Cilj 

projekta je omogočiti invalidom boljše vključevanje v družbo, enotnejšo obravnavo na nivoju 

EU, olajšati dostopnost do storitev na različnih področjih; hkrati pa se želi ozaveščati ljudi o 

zmožnostih, potrebah in problemih invalidov v vsakdanjem življenju. To je nov prispevek k 

uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov, Akcijskega programa za invalide in Evropske 

strategije o invalidnosti. 

Ponudniki ugodnosti in njihove storitve so navedeni na spletni strani: http://www.invalidska-

kartica.si/. 

Ponudniki storitev v Občini Miren - Kostanjevica, pridružite se 

Vabimo gostince, trgovce, ponudnike s področja športnih, turističnih, transportnih, 

izobraževalnih storitev in drugih prostočasnih dejavnosti – vse, ki ste pripravljeni prispevati k 

temu projektu in s tem tudi k svoji promociji, da se pridružite mreži organizacij, ki jih povezuje 

Evropska kartica ugodnosti za invalide. 

Vaša dejavnost in opis vaših storitev bosta z vključitvijo v projekt  navedena v seznamu 

ponudnikov, ki ponujajo popuste za invalide. 

https://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/5744_1503309032_invalidskakartica1.jpg
http://www.invalidska-kartica.si/
http://www.invalidska-kartica.si/
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 Za vključitev vaše organizacije med ponudnike izdelkov ali storitev pišite na 

naslov: invalidska.kartica@zalozba.org ali pošljite sporočilo prek kontaktnega obrazca, ki je 

objavljen na spletni strani: http://www.invalidska-kartica.si/ 

Postanite del evropske mreže organizacij z družbeno odgovornostjo, ki želijo prispevati k 

boljšemu položaju invalidov v družbi. Število invalidov narašča in postajajo vedno 

pomembnejša skupina uporabnikov. Velja razmisliti, kako bi jih lahko vključili v svojo ponudbo. 

To je tudi priložnost za večjo prepoznavnost vaše organizacije in povečevanje števila 

uporabnikov vaših storitev ali izdelkov. (Vir: spletna stran www.invalidska-kartica.si) 
 

Lili Mozetič, občinska uprava 
 
 

INFORMACIJSKA PISARNA ZA INVALIDE 

V sklopu delovanja informacijske pisarne »Vodnik po pravicah invalidov« za invalide in 

delodajalce je na voljo elektronski naslov, ki je namenjen vprašanjem s tega področja. Vaša 

vprašanja lahko kadarkoli pošljete na naslov: info.invalidi@miren-kostanjevica.si. Odgovorili 

vam bomo tudi izven časa delovanja pisarne. 

Informacijska pisarna, kjer se lahko osebno pogovorite o vaših vprašanjih, je odprta vsako 

prvo sredo v mesecu od 13.30 do 16.30 ure v sejni sobi občinske stavbe. 
  

file:///C:/Users/user/Desktop/Ä�lanki%20SEPT%2017/invalidi/invalidska.kartica@zalozba.org
http://www.invalidska-kartica.si/
http://www.invalidska-kartica.si/
mailto:info.invalidi@miren-kostanjevica.si
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Podpis dogovora o vključitvi Občine Miren-Kostanjevica v projekt »Občina po meri invalidov« 

V prostorih Občine Miren-Kostanjevica je dne 

13.9.2017 potekala razširjena seja Sveta za 

invalide Občine Miren-Kostanjevica in 

koordinacije invalidskih organizacij s projektnim 

svetom Zveze delovnih invalidov Slovenije 

(ZDIS). Na temelju sklepa upravnega odbora 

ZDIS z dne 27.02.2017 je bila Občina Miren-

Kostanjevica uradno uvrščena med kandidatke 

za pridobitev listine »Občina po meri invalidov.« 

Na seji je bil slovesno podpisan dogovor med 

Občino Miren-Kostanjevica, Medobčinskim 

društvom invalidov Goriške in Zvezo delovnih invalidov Slovenije, ki je nosilka projekta. 
 

Župan Mauricij Humar je že ob pričetku mandata podprl projekt, ki prinaša izboljšave v 

življenju ranljivih skupin – invalidov in starejših, pa tudi ostalih občanov.  Občina Miren-

Kostanjevica je tako že leta 2015 pričela izvajati aktivnosti za pridobitev listine »Občina po 

meri invalidov«.  Projektni svet ZDIS je prvič obiskal občino dne 11.4.2017 in preveril 

uresničevanje ukrepov iz Akcijskega načrta. 
 

Na seji dne 13.9. je bilo projektnemu svetu ZDIS predstavljeno poročilo o izvajanju aktivnosti 

Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017. Arhitektonske ovire se odpravljajo z zniževanjem 

pločnikov v Mirnu, Opatjem selu in Kostanjevici na Krasu. Obenem so bila v tekočem letu pred 

večino javnih stavb urejena parkirna mesta za invalide. V  Zdravstvenem domu Miren potekajo 

dela za prilagoditev vhoda, prehoda med obema deloma stavbe in ureditev zunanjega dostopa 

in parkirnih mest za invalide. Izvaja se brezplačen tečaj znakovnega jezika za zainteresirane 

občane in osveščanje občanov o življenju in delu invalidov. Ena od letošnjih pomembnejših 

aktivnosti je tudi povezovanje izvajalcev zdravstvenih in socialnih programov v občini z 

namenom razvijati sodelovanje med inštitucijami za celostno pomoč posameznikom. 
 

Predsednik ZDIS Drago Novak je povedal, da so v letošnjem letu štiri občine v Sloveniji 

kandidatke za pridobitev listine »Občina po meri invalidov.« Občina, ki je vključena v projekt, 

prevzame stalno odgovornost za ustvarjanje enakih možnosti, socialnega vključevanja in 

nediskriminacijo invalidov ter vseh ranljivih skupin. Sčasoma tak projekt preide v gibanje za 

večjo kvaliteto skupnega življenja in socialno vključenost vseh občanov v lokalni skupnosti, 

kjer se bo preseglo mnenje, da gre le za interes invalidov; kjer se bo ustvarjala pozitivna 

družbena klima za socialno vključevanje vseh občanov; kjer se bo skušalo doseči večjo 

kvaliteto skupnega življenja v lokalni skupnosti ob upoštevanju različnosti in posebnih potreb 

posameznih skupin prebivalstva in njihovo vključenost v življenje lokalne skupnosti. 
 

Občina se je s podpisom Dogovora zavezala k trajnemu delu na konkretnih nalogah v korist 

najranljivejših skupin občanov. Projekt poteka v več fazah in ZDIS bo v sodelovanju z 

koordinacijo invalidskih organizacij in svetom invalidov občine še naprej spremljala in 

svetovala pri realizaciji projekta. 
 

Lili Mozetič 

https://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/7203_1505820374_img_podpis_dogovora.jpg
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http://www.invalidigoriske.si/aktualne_novice/2017042512054514/ 
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 ČLANEK OBJAVLJEN V PRIMORSKIH NOVICAH 13.09.2017 
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 PRILOGA I – Napovednik marec – september 2017 

 

 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA, MAREC 2017 
DATUM URA DOGODEK KJE ORGANIZATOR / INFO 

Sreda,  
1.3.2017 

13.30 
do 

16.30 

Informacijska pisarna »Vodnik po pravicah invalidov« Odprta vsako prvo 
sredo v mesecu. Predhodna prijava invalidi.goriske@amis.net ali tel. 05 3026 

476, 051 371 911 

Večnamenska dvorana 
Občine Miren-Kostanjevica 

MDI Goriške in Občina 
Miren-Kostanjevica 

sobota, 
4.3.2017 

18.00 KONCERT REVIJE ''PRIMORSKA POJE'' 
 

V domu krajanov Negovan 
Nemec Bilje 

KTD Zarja Bilje in 
knjižnica Bilje, kontakt 

041 622 510 

nedelja, 
5.3.2017 

16.00 MLADINSKA MAŠA IN 
DELAVNICA ZA OTROKE PO MAŠI 

Mirenski Grad Društvo prostovoljcev 
VZD in lazaristi 

ponedeljek, 
6.3.2017 

17.30 JOGA SMEHA (vadba) Vabljeni na edinstveno aerobno vadbo, ki združuje 
brezpogojni smeh in dihalne vaje. Prostovoljni prispevki. 

stara šola v Temnici Barbara Završnik 
040 821 688 

sreda, 
8.3.2017 

17.30 uvodno predavanje 
»OZDRAVITVE IN POMOČI PO NARAVNI POTI S POMOČJO UČENJA 

BRUNA GRÖNINGA« vstop prost 

KS Miren, 
Miren 129 

1. nadstropje 

Krog za naravno 
življenjsko pomoč 040 

840 976 
www.bruno-groening.org 

četrtek, 
9.3.2017 

18.00 predavanje z naslovom ''POT PO MADAGASKARJU'' z JURETOM 
SEŠKOM,  

voditeljem na radiu Ognjišče. 

V domu krajanov Negovan 
Nemec Bilje 

Društvo žena Bilje 

tanja.podgornik@gmail.c

om 

petek, 
10.3.2017 

20.00 MEDITACIJA 
s SILVANOM SPAČALOM, vstop prost 

v stari šoli na Vojščici Silvan Spačal 
040 204 416 

sobota, 
11.3.2017 

9.00 TURNEJA TEMATSKO VODENIH TURISTIČNIH OGLEDOV ''POVSOD JE 
LEPO, DOMA JE NAJLEPŠE.'' 

pred staro šolo v Temnici Občina Miren - 
Kostanjevica, lokalna 

društva, turistični vodniki 

sobota, 
11.3.2017 

19.30 DIAPROJEKCIJA SLIK IZ PRVE SVETOVNE VOJNE, območje na Vojščici, 
avtor: Dinko - Dominik Bizjak 

v stari šoli na Vojščici ŠKTD Farjovca 
 

Nedelja, 
12.3.2017 

10.00 gorsko kolesarska rekreativna prireditev 5 . KRAS KROS MTB Maraton "S 
kolesom in z naravo" , 40 km po Goriškem Krasu - gozdne ceste in poti 

Parkirišče pri občini v Mirnu AMKK Ales.ca-racing, 
www.kraskros.com 

 

nedelja, 
12.3.2017 

19.00 gledališka predstava – komedija 
''DRUŽINSKE ZDRASKE'' 

dramske skupine Planina pri Ajdovščini 

V domu krajanov Negovan 
Nemec Bilje 

KTD Zarja Bilje 

nedelja, 
12.3.2017 

17.00 predavanje LJUBE JUŽNIČ o sonaravnem pristopu k urejanju vrtov, 
predstavitev njene nedavno izdane knjige "POD OKRILJEM 

KAPUCINKE", SEMENJ SEMEN. Prinesite vaša semena.  

stara šola v Temnici Društvo Simon Jenko 
Temnica 

 

nedelja, 
12.3.2017 

11.00 KOMEMORACIJA PRI SPOMENIKU V LASCU v Lascu pri Temnici Krajevna organizacija 
borcev za vrednote NOB 

Temnica 

četrtek, 
16.3.2017 

19.00 potopisno predavanje ''KUBA'' 
z DAMJANO SUŠANJ 

V domu krajanov Negovan 
Nemec Bilje 

KTD Zarja Bilje 

Nedelja, 
19.3.2017 

11.30 Prireditev ob odprtju skulpture »Prava pot«. Skulptura kiparke Nivee 

Kofol je nastala v okviru Mednarodnega kiparskega srečanja združenja 

skultura 2001. V kulturnem programu bo sodeloval Oktet Rožmarin. 

Ob skulpturi – na poti iz 
parkirišča pod Cerjem proti 

Cerju 

Združenje skultura 2001 
iz Štandreža 

torek, 
21.3 2017 

19.30 potopisno predavanje 
''AVSTRALIJA'' s TADEJEM PETEJANOM 

v OŠ Miren KD Stanko Vuk Miren – 
Orehovlje 

torek, 
21.3.2017 

14.00 PRIKAZ REZI OLJK IN OGLED DOBRIH PRAKS V OLJČNIKIH, predava 
IRENA VRHOVNIK. 

Kmetija Marušič na Lokvici KGZS Nova Gorica 

Sreda,  
22.3.2017 

19.00 Brezplačno predavanje naturopatije Katje Tomažič na temo HRANA – 
ENERGIJ A- ZDRAVJE. Ga. Katja bo govorila o hrani, ki se po zaužitju 

spremeni v energijo, ki hrani telo. Če te energije primanjkuje nimamo goriva, 
nastopi kronična utrujenost in slabo počutje.  

Večnamenska dvorana 
Občine Miren-Kostanjevica 

TD Miren 

sobota, 
25.3.2017 

19.00 PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU 
 

'pod občino' v Opatjem selu PD "KRAS" Opatje selo 
 

Občina Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682, 

www.miren-kostanjevica.si el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

mailto:invalidi.goriske@amis.net
http://www.bruno-groening.org/
mailto:tanja.podgornik@gmail.com
mailto:tanja.podgornik@gmail.com
http://www.kraskros.com/
http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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 DATUM URA DOGODEK KJE ORGANIZATOR / INFO 

Nedelja,  
26.3.2017 

19.00 Gledališka predstava – KOMEDIJA ZA  MLADE IN MANJ MLADE narobe 
stvari v mestu Petpedi, v izvedbi KD Grgar 

V domu krajanov Negovan 

Nemec Bilje 

KTD ZARJA Bilje 

 

Pon.,  
27.3.2017 

8.30 do 
12.00 

BREZPLAČNA svetovanja in storitve   INAS SLOVENIJA 
'Zavod INAS vabi prejemnike italijanskih pokojnin, da oddajo dohodke za leto 
2016' 

Mala sejna soba Občine 
Miren-Kostanjevica 

INAS Slovenija 

sreda, 
29.3.207 

18.00 predavanje  
DEMENCA – KAKO JO PREPOZNATI IN KJE POISKATI POMOČ 

v prostorih KS Opatje selo Društvo žensk Žbrinca v 
sodelovanji Go-

Spominčica 

sreda, 
29.3.2017 

17.30 uvodno predavanje 
»OZDRAVITVE IN POMOČI PO NARAVNI POTI S POMOČJO UČENJA 

BRUNA GRÖNINGA« vstop prost 

KS Miren, 
Miren 129 

1. nadstropje 

Krog za naravno 
življenjsko pomoč 040 

840 976 
www.bruno-groening.org 

četrtek, 
30.3.2017 

19.30 predstavitev knjige DARINKE KOZINC ''LES GORICIENNES'' Večer bo v 
znamenju ženskih migracij in posvečen fenomenu aleksandrinstva. Pogovor 

bo vodila dr. Megi Rožič, večer bodo popestrile članice Društva žena iz 
Prvačine in Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink. 

v dvorani Gnidovčevega 
doma na Mirenskem Gradu 

KD Stanko Vuk Miren - 
Orehovlje 

petek, 
31.3.2017 

20.00 MEDITACIJA 
s SILVANOM SPAČALOM, vstop prost 

v stari šoli na Vojščici Silvan Spačal 
040 204 416 

 
OCENJEVANJE VIN V TEMNICI BO V LETOŠNJEM LETU POTEKALO PREDVIDOMA 4. 4. 2017.  VSI VINARJI VLJUDNO VABLJENI. 

 
OBVESTILA: 
BILJE: KS Bilje obvešča, da je v stavbi krajevne skupnosti v Biljah, Bilje 105 postavljen bančni avtomat. Knjižnica Bilje: V stavbi KS 
Bilje vsako SREDO OD 15.30 DO 18h in NEDELJO OD 11h DO 12.30. Članstvo velja v vseh enotah Goriške knjižnice.  
KOSTANJEVICA NA KRASU: vsak ponedeljek ob 18.30 potekajo sprehodi po vaški okolici, zbirno mesto Kržada (pri spomeniku). 
Kontakt: Eda Kodrič, tel. 051 364 593. 
NA MIRENSKEM GRADU v CENTRU za DRUŽINE: Od 27. 2. do 3. 3. 2017 med 8. in 16. uro POČITNIŠKO VARSTVO, kontakt Urška 
Čuk 031 873 473, Maja Prinčič 040 348 481. DRUŽINSKI VEČERI: namenjeni so celotni družini, potekajo v znamenju druženja, igre, 
ustvarjanja, pogovorov, prepevanja; vsak petek od 18h do 20h, kontakt Maja Prinčič 040 348 481 in Eva Premrl Olivo 051 208 071. 
SREČANJE ZA MLADE – MLADINSKA SKUPINA: 17. 3. 2017, ob 20h, kontakt: Tjaša Nemec 051 238 045. SREČANJE ZA ŠTUDENTE 
– ŠTUDENTSKA SKUPINA: 18. 3. 2017 ob 20h, kontakt g. Peter Žakelj 040 226 884. Organizatorji dogodkov Društvo prostovoljcev VZD 
in lazaristi. POVABILO ZA PROSTOVOLJCE: k dejavnostim, ki se izvajajo v okviru Centra za družine Mirenski Grad in Društva 
prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, veliko pripomorejo prostovoljci. Vabimo vas, da se nam pridružite tudi vi! Kontakt: Maja Prinčič 
040 348 481. VARSTVO Z UČENJEM ZA ŽIVLJENJE: za predšolske in šoloobvezne otroke (igra, delo na vrtu, kuhinji, pralnici, učenje v 
sklopu programa POPOLDNEVI NA GRADU), od ponedeljka do petka od 11h do 18h, kontakt: Eva Premrl Olivo 051 208 071, Maja 
Prinčič 040 348 481.  
TEMNICA: IZPOSOJA KNJIG V TIC-u TEMNICA ob nedeljah od 10h in 14h. TELOVADBA ob torkih in četrtkih ob 20h, kontakt Pina 
Dobrajc 041 971 517, JOGA ob sredah ob 18h, kontakt Tina Zgonik 041 889 779.  
 

''POVSOD JE LEPO, DOMA JE NAJLEPŠE'' 
V Občini Miren - Kostanjevica smo za vas pripravili brezplačne vodene oglede naših glavnih znamenitosti in edinstvenih doživetij. 
Turneja tematsko vodenih turističnih ogledov z naslovom ''Povsod je lepo, doma je najlepše'' se bo odvijala: 11. 3. 2017 v Temnici, 
22. 4. 2017 v Mirnu, 14. 5. 2017 na Cerju. Najprej se dobimo v Temnici. Za ljubitelje Krasa, kraške narave, edinstvenih zgodb in 
spominov 1. svetovne vojne, lokalne kulinarične ponudbe in še veliko več najavljamo prvega, ki se bo odvijal v soboto, 11. 3. 2017 z 
zborom ob 9. uri v Temnici pred nekdanjo vaško šolo. Pohod bo potekal po kraškem delu Občine Miren - Kostanjevica ali 
natančneje v trikotniku Temnica–Vojščica–Novelo in bo zajemal oglede vaških zanimivosti, oglede treh jam, med 1. svetovno vojno 
preurejenih v vojaške namene, ogled ostankov trase nekdanje kraške železniške proge, srečanje z lokalnimi ponudniki in 
društvi ter mnogo več. Izkušeni vodniki in jamarji nam bodo doživeto in slikovito predstavili jamske zgodbe. Zaradi lažje organizacije 
so prijave zaželene na nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si ali tel. 031 632 750. 

JAVNI POZIV Sporočamo vam, da je na spletni strani Občine Miren – Kostanjevica www.miren-kostanjevica.si objavljen Javni poziv 
za zbiranje predlogov za uporabo nekdanjega vojaškega vadbenega centra v Kostanjevici na Krasu. Rok za oddajo predlogov je 24. 

4. 2017. 

Vpis v vrtce OŠ Miren za šolsko leto 2017/2018 
Od 13. 3. 2017 do 17. 3. 2017 bo potekal vpis novincev v vrtce OŠ Miren (vrtci: Miren, Bilje, Kostanjevica na Krasu in Opatje selo). Otroke 
bomo vpisovali v prostorih vrtca Miren. S seboj prinesite osebne podatke otroka in staršev. 13., 14. in 15. marca poteka vpis od 9. do 12. 

ure in od 13. do 17. ure. 16. in 17. marca pa je vpis od 9. do 12. ure.         Kontakt: 05/330-2472 

  

http://www.bruno-groening.org/
mailto:nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/
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NAPOVEDNIK PRIREDITEV V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA, APRIL 2017 
DATUM URA DOGODEK KJE ORGANIZATOR/INFO 

sobota, 
1.4.2017 

10.00 
PRAVLJIČNE URICE 

 
knjižnica Bilje KTD Zarja Bilje in knjižnica Bilje 

sobota, 
1.4.2017 

9.00 OČISTIMO BILJE – spomladanska čistilna akcija 
zbor pri domu krajanov 

Negovana Nemca 
KTD Zarja Bilje 

sobota, 
1.4.2017 

8.00 do 
12.00 

OČISTIMO NAŠ MIREN. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, s 
seboj prinesite rokavice. V primeru dežja akcija odpade 

Zbor na Kampotu v Mirnu 
KS Miren 

ksmiren@siol.net 
 

nedelja, 
2.4.2017 

9.00 

tradicionalni ŽAJBLJEV POHOD, prijavnina 7 €, za otroke do 10. 
leta brezplačno, obvezna pohodniška obutev/oprema, trasa 10 

km, brez kosila 5 €. Za vegetarijanski meni kontaktirajte 
organizatorje. 

zbor pred nekdanjo vaško 
šolo na Vojščici 

ŠKTD Farjovca Vojščica 
frajovca@gmail.com, 

041 825 569 Tadej 

nedelja, 
2.4.2017 

10.00 
13. pohod PO POTEH MIRU NA KRASU 

 Na voljo sta dve trasi: 12 km (3h) in 7 km (2h). Priporočamo 
pohodniško obutev. Udeležba je na lastno odgovornost. 

Pomnik braniteljem slovenske 
zemlje na Cerju 

TD Cerje 
 www.tdcerje.si, info@tdcerje.si 

ponedeljek, 
3.4.2017 

18.00 
JOGA SMEHA (vadba).  Aerobna vaja, kjer se smejimo po mili 

volji in tako sprožimo “srečno kemijo 
stara šola v Temnici 

(Prostovoljni prispevki) 
Barbara Završnik 

040 821 688 

torek, 
4.4.2017 

20.00 
potopisno predavanje "ŽIVLJENJE NA NOŽNI POGON" ob 50-

letnici popotništva Karla Bizjaka 
v OŠ Miren 

KD Stanko Vuk Miren – 
Orehovlje 

sreda,  
5.4.2017 

13.30 do 
16.30 

Informacijska pisarna »Vodnik po pravicah invalidov« Odprta 
vsako prvo sredo v mesecu. Predhodna prijava 

invalidi.goriske@amis.net ali tel. 05 3026 476, 051 371 911 

Večnamenska dvorana 
Občine Miren-Kostanjevica 

MDI Goriške in Občina Miren-
Kostanjevica 

četrtek, 
6.4.2017 

18.00 
predstavitev knjige NA PRIMORSKEM LETA 1941 urednika dr. 

Branka Marušiča 
 

Pomnik braniteljem slovenske 
zemlje na Cerju 

OZB NOB Nova Gorica v 
sodelovanji s TD Cerje iz 

Opatjega sela 

sobota, 
8.4.2017 

10.00 
delavnica »IZDELAVA ROŽIC IZ KREP PAPIRJA« pod vodstvom 

Nataše Susič in Nadje Šček 
v domu krajanov Negovana 

Nemca Bilje 

Društvo žena Bilje 

tanja.podgornik@gmail.com 

sobota, 
8.4.2017 

16.00 
Velikonočne ustvarjalne delavnice za otroke. Prijave  051 386 

446 (Nina), 031 798 912 (Romina) 
Mladinska soba v Kostanjevici 

na Krasu 
KS Kostanjevica na Krasu 

nedelja, 
9.4.2017 

od 9.30 

do 24.00 

PRAZNIK REGRATA v sklopu vaškega praznika: vodeni pohod 
na Trstelj, degustacija jedi in pijač iz regrata, zaključek na vaški 

osmici  
v Lipi pred vaškim domom 

Društvo ŠKRLA Lipa 

info 040 706 712 

ponedeljek, 
10.4.2017 

 
18.00 

BREZPLAČNA svetovanja in storitve   INAS SLOVENIJA 
'Zavod INAS vabi prejemnike italijanskih pokojnin, da oddajo 

dohodke za l. 2016' 

Mala sejna soba Občine 
Miren-Kostanjevica 

INAS Slovenija 

ponedeljek, 
10.4.2017 

18.00 
JOGA SMEHA (vadba).  Aerobna vaja, kjer se smejimo po mili 

volji in tako sprožimo “srečno kemijo 
stara šola v Temnici 

(Prostovoljni prispevki) 
Barbara Završnik 

040 821 688 

petek, 
14.4.2017 

20.00 MEDITACIJA s Silvanom Spačalom, vstop prost v stari šoli na Vojščici 
Silvan Spačal 
040 204 416 

nedelja, 
16.4.2017 

11.00 39. TRADICIONALNO CILJANJE PIRHOV** na Kampotu v Mirnu 
Odbor za tradicionalno ciljanje 

pirhov v sodelovanju s TD Miren 

sreda, 
19.4.2017 

19.30 
Informativno predavanje »Pomoči in ozdravitve po duhovni poti 

s pomočjo učenja Bruna Gröninga« Vstop prost. 

KS Miren, 
Miren 129  

1. nadstropje 

Krog za naravno življenjsko 
pomoč, info 040 840 976 

četrtek, 
20.4.2017 

18.00 
predstavitev knjige dr. Egona Pelikana  TONE KRALJ IN 
PROSTOR MEJE ter predstavitev poslikav T. Kralja na 

Mirenskem Gradu  (vodi dr. Igor Kranjc) 

v dvorani Gnidovčevega 
doma na Mirenskem Gradu 

KGZS Nova Gorica 

četrtek, 
20.4.2017 

18.00 

S PRAVLJICO NA POTEP  
v družbi pisateljice Nataše Konc Lorenzutti 

 
 

v domu krajanov Negovana 
Nemca Bilje 

Knjižnica Bilje in KTD Zarja Bilje 
v sodelovanju z Društvom 

slovenskih pisateljev v okviru 
programa »Povabimo besedo« 

četrtek,  
20.4.2017 

20.00 Potopisno predavanje IRAN. Predava Uroš Marušič Opatje selo pod občino PD »Kras« Opatje selo 

Občina Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682, 

www.miren-kostanjevica.si el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

mailto:ksmiren@siol.net
mailto:frajovca@gmail.com
http://www.tdcerje.si/
mailto:info@tdcerje.si
mailto:invalidi.goriske@amis.net
mailto:tanja.podgornik@gmail.com
http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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DATUM URA DOGODEK KJE ORGANIZATOR/INFO 

petek,  
21.4.2017 

8.00 do 
10.30 

Snemanje in prenos oddaje DOBRO JUTRO v živo 
Lokacija bo določena 

naknadno s snemalno ekipo 
Občina Miren-Kostanjevica 

sobota,  
22.4.2017 

10.00 
Ustvarjalne delavnice ob dnevu Zemlje 

»Z malo domišljije do uporabnega unikata« 
Dom krajanov Negovan 

Nemec Bilje 
Zavod Eco Kras v sodelovanju s 

KS Bilje 

sobota,  
22.4.2017 

15.00 do 
18.30 

Turneja tematsko vodenih turističnih ogledov ''Povsod je lepo, 
doma je najlepše.'' 

na Kampotu v Mirnu 
Občina Miren-Kostanjevica, 

lokalna društva, turistični 
vodniki, KS Miren 

sobota,  
22.4.2017 

 
Od 16.00 

dalje  

MIRENSKI PRAZNIK 
Kuhanje golaža (do 16. do 19. ure), ponudba domačih gostincev 
in vinarjev iz okolice (od 18. ure), otvoritev igrišča z umetno travo 
(ob 19. uri), Kulturni program (ob 19.30 uri), zabavni program z 
ansambli: Twča n'robida, Primarna in Pikapolonica (od 20. ure) 

na Kampotu v Mirnu 
 

KS Miren, info: 
ksmiren@siol.net, 041 306 490, 

041 834 291 

nedelja, 
23.4.2017 

19.00 
POGLED SKOZI OKVIR in NE LE FRNAŽARJI (avtor Hilarij 

Kosta) 
v domu krajanov Negovana 

Nemca Bilje 
KTD Zarja Bilje v sodelovanju s 

knjižnico Bilje 

sreda,  
26.4.2017 

18.00 
Delavnica Osebni preobrat ali kako preseči lastne omejitve 

pri multipli sklerozi 
Večnamenska dvorana 

Občine Miren-Kostanjevica 
Karin Heuffel, 030 672 153 

petek, 
28.4.2017 

19.00 PODOKNICA  NEDELJSKEGA DNEVNIKA  
pred 

stavbo KS v Mirnu 
 

Društvo žena Miren- 
Orehovlje in KS Miren, info Ida 

041 890 373 

petek, 
28.4.2017 

20.00 
MEDITACIJA 

s Silvanom Spačalom, vstop prost 
v stari šoli na Vojščici 

Silvan Spačal 
040 204 416 

 

OCENJEVANJE VIN »2017« bo potekalo V TEMNICI V TOREK, 4. 4. 2017. Povabilo je objavljeno na oglasnih deskah in na spletni strani 
občine. Vljudno vabljeni vsi vinarji in vinogradniki, vpisani v Register pridelovalcev grozdja in vina s stalnim prebivališčem v Občini Miren – 
Kostanjevica. 

OBVESTILA: 
Na spletni strani občine je objavljen JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA v Občini Miren – 
Kostanjevica za leto 2017 in razpisna dokumentacija, obvestilo pa tudi na  oglasnih deskah občine. ROK prijave je 26. APRIL 2017 
NA MIRENSKEM GRADU: obiščite njihovo spletno stran http://www.mirenski-grad.si/drustvo-prostovoljcev-vincencijeve-zveze-dobrote ali 
http://www.brezdomec.si/. 
TRADICIONALNO POSTAVLJANJE MLAJA IN KRESOVANJE v nedeljo, 30.4.2017:  
V Temnici vabijo  na druženje ob postavitvi mlaja in ob prižigu kresa, za hrano in pijačo je poskrbljeno, organizator MD Trstelj, info: 041 906 
916 Nejc. KS Sela na Krasu in TD Dren prav tako vabita v Sela na Krasu, Korita in Hudi log  na tradicionalno postavitev mlaja in 
kresovanje.  
**Odbor za tradicionalno ciljanje pirhov obvešča, da bo v torek, 11. aprila 2017 ob 20.00 uri na Gradu Kromberk predstavitev knjige in filmov 

"Kako snemati nesnovno kulturno dediščino?". Kustodinja za etnografski film v Slovenskem etnografskem muzeju Nadja Valentinčič 

Furlan bo predstavila spoznanja dvojezične monografije Dokumentiraje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom in kratke 

filme o nesnovni kulturni dediščini za slovenski Register tovrstne dediščine v katerem je vpisan tudi običaj ciljanja pirhov v Mirnu.  

KJE SO OSMICE: OSMICA NA LEHTAH v Lipi od 31. 3. do 9. 4. 2017, info Božo Leban 051 611 402; OSMICA PRI KRČARJU v Selah na 

Krasu od 28. 4. do 7. 5. 2017, info Peter Sodnik 040 723 363. 

POMNIK BRANITELJEM SLOVENSKE ZEMLJE NA CERJU BO V SOBOTO, 15. 4. 2017, ZAPRT ZARADI SNEMANJA FILMA. HVALA 

ZA RAZUMEVANJE.  

''POVSOD JE LEPO, DOMA JE NAJLEPŠE'' 
v Občini Miren-Kostanjevica za vas pripravili brezplačno vodene oglede naših glavnih znamenitosti in edinstvenih doživetij. Turneja 
tematsko vodenih turističnih ogledov z naslovom ''Povsod je lepo, doma je najlepše.'' se nadaljuje: 22. aprila 2017 v Mirnu in 14. maja 
2017 na Cerju. Po zelo uspešnim in dobro obiskanem prvem ogledu na Krasu, najavljamo drugega, ki se bo odvijal  v soboto, 22.4.2017 
z zborom ob 15. uri v Mirnu pri nogometnem igrišču ND ADRIA. Ogledi se bodo odvijali na posameznih lokacijah: Mirenski grad, 
Čevljarski muzej in Muzej Spomni se name po sledečem urniku: 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 in zadnji ogled ob 18.00 uri. 
Obiskovalci se bodo lahko podali skozi Miren peš ob spremstvu izkušenega turističnega vodiča do posamezne lokacije, lahko pa bodo 
izkoristili kočijo, ki jih bo prav tako pripeljala na želeno mesto ali pa se peljali organizirano v kombiju na Mirenski grad.  Po zaključku se bo 
dogajanje nadaljevalo v sklopu Mirenskega praznika. Zaradi lažje organizacije so prijave zaželene na: nevenka.vuk@miren-
kostanjevica.si .  

JAVNI POZIV. Sporočamo vam, da je na spletni strani Občine Miren – Kostanjevica www.miren-kostanjevica.si objavljen Javni poziv za 
zbiranje predlogov za uporabo nekdanjega vojaškega vadbenega centra v Kostanjevici na Krasu. Rok za oddajo predlogov je 24. 4. 2017. 

 
  

mailto:ksmiren@siol.net
http://www.mirenski-grad.si/drustvo-prostovoljcev-vincencijeve-zveze-dobrote
http://www.brezdomec.si/
mailto:nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si
mailto:nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/
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NAPOVEDNIK PRIREDITEV V OBČINI MIREN - KOSTANJEVICA, MAJ 2017 
Praznik špargljev 

ČETRTEK, 18. 5. 2017 -  Športni park Java Orehovlje  
Ob 20.00 uri komedija »Boeing boeing« v izvedbi KTD Zarja Bilje 
PETEK, 19. 5. 2017 - Športni park Java Orehovlje 
Od 19.00 do 20.30 ure vljudno vabljeni na Enogastronomski večer s šparglji z Marijo Merljak: degustacija špargljevih jedi in lokalnih vin –  
pokušina izvrstnih jedi iz špargljev lokalnih gostincev  ter izbranih vin. 
Ob 20.30 uri sledi »Podelitev priznanj najboljšim vinarjem Občine Miren-Kostanjevica« 
Večer se bo nadaljeval ob 21.00 uri s koncertom Dalmatinske klape MASLINA VSTOPNINA: 7 EUR (vključena 2 kupona za degustacijo) 
SOBOTA,  20. 5. 2017 - Športni park Java Orehovlje 
NEDELJA,  21. 5. 2017 - Športni park Java Orehovlje 

Ob 14.00 uri športne igre (odbojka na mivki, škulje, vleka štrika) ob 17.00 uri kulinarično razvajanje s špargljevimi jedmi, zabava  
Ob 15.00 uri špargljevo kolesarjenjein ples s skupno ZVITA FELTNA ter zvezde iz ŽLAHTNE  
Ob 16.00 uri otroški program ŠTORIJE - BONI IN MARIJA (vstop prost) 
Ob 21.00 uri večerni koncert in zabava za mlade (ČUKI, PROEKTILI, FREETONUS, DJ ŽAGA) VSTOPNINA: 5 EUR 

datum ura dogodek kje organizator/info 

ponedeljek, 
1.5.2017 

11.00 14. turnir narodov U15, finale skupine C OB nogometno igrišče  
»Pri Štantu« Miren 

ND Adria 

ponedeljek, 
1.5.2017 

17.00 Opajski večeri pod zvezdami: 
koncert Big Band Nova z gosti, zapoznela budnica ter razstava slik 

»Odtisi Krasa« Bogdana Sobana 

na placu v Opatjem selu (Hiša 
Opajske tradicije) 

v primeru dežja odpade 

Društvo žensk Žbrinca, KS Opatje selo, 
PD ''Kras'' Opatje selo, TD Cerje in 

Gostilno Štirna 

ponedeljek, 
1.5.2017 

11.00 budnica Pihalnega orkestra Komen pred Gostilno Tabor - pri Mariji 
na Vojščici 

Tadej 041 825 569 
farjovca@gmail.com 

sreda,  
3.5.2017 

13.30 do 
16.30 

Info pisarna »Vodnik po pravicah invalidov« Vsako prvo sredo v 
mesecu. Prijava invalidi.goriske@amis.net ali tel. 05 3026 476, 051 371 911 

Mala sejna soba Občine Miren-
Kostanjevica 

MDI Goriške, Društvo KO-RAK.SI in 
Občine Miren-Kostanjevica 

sobota, 
6.5.2017 

od 
9.00 

do 20.00 

Mednarodni turnir CICIBAN ADRIA, LG pokal za selekcije U9 in U11. 
Turnirja se bo udeležilo 28 ekip iz Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in 

Slovenije. 

nogometno igrišče 
»Pri Štantu« Miren 

ND Adria 
Valter Povšič  041 625 001 
Teo Gimpelj 031 571 099 

nedelja,  
7.5.2017 

9.30 Vsi na kolo za zdravo telo. Rekreativno kolesarjenje po našem lepem 
Krasu.  V primeru slabega vremena odpade 

Parkirišče pred osmico Pri 
Krčarju v Selah 

TD Dren 
Matej 041 260 543 

Ponedeljek,  
8.5.2017 

8.30 do 12.  BREZPLAČNA svetovanja in storitve   INAS SLOVENIJA 'Zavod INAS 
vabi prejemnike italijanskih pokojnin, da oddajo dohodke za l. 2016' 

Mala sejna soba Občine Miren-
Kostanjevica 

INAS Slovenija 

sreda, 
10.5 2017 

17.30 Uvodno predavanje »Pomoči in ozdravitve po duhovni poti s pomočjo 
učenja Bruna Gröninga« Vstop prost - prostovoljni prispevki 

KS Miren, 
Miren 129 

1. nadstropje 

Krog prijateljev Bruna Gröninga, stik: 
040 840 976 

 

četrtek,  
11.5.2017 

19.30 Kratek tečaj prve pomoči in praktičen prikaz uporabe AED aparata za 
oživljanje 

Dom krajanov Negovan Nemec 
Bilje 

KO Rdeči križ Bilje 

petek, 
12.5.2017 

19.00 Teden ljubiteljske kulture: 
»BEREMO POD LIPO« 

v OŠ Miren KD Stanko Vuk Miren - Orehovlje, 
Sonja 040 241 590 

petek, 
12.5.2017 

20.00 MEDITACIJA s Silvanom Spačalom 
Predznanje in najava nista potrebna. vstop prost 

v šoli na Vojščici Silvan Spačal 
040 204 416 

sobota, 
13.5.2016 

20.00 Teden ljubiteljske kulture: Premierna uprizoritev komedije domače dramske 
skupine KTD Zarja Bilje »Boeing boeing« 

dom krajanov Negovan Nemec 
Bilje 

KTD Zarja Bilje 

nedelja, 
14.5.2017 

19.00 Teden ljubiteljske kulture: Ponovitev komedije domače dramske skupine 
KTD Zarja Bilje »Boeing boeing« 

dom krajanov Negovan Nemec 
Bilje 

KTD Zarja Bilje 

nedelja, 
14.5.2017 

10:00 10. turnir Vintage Lige (igra s kartami MTG, format Legacy Prostori KS Miren Luka budin, 041 276 699 

nedelja,  
14.5.2017 

15.30 Turneja tematsko vodenih turističnih ogledov »Povsod je lepo, doma je 
najlepše.« 

Pomnik Cerje in Jama Pečinka Občina Miren-Kostanjevica in TD Cerje 
– turistični vodniki 

Občina Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682, 

www.miren-kostanjevica.si el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

mailto:farjovca@gmail.com
mailto:invalidi.goriske@amis.net
http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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 datum ura dogodek kje organizator/info 

torek, 
16.5.2017 

19.00 Teden ljubiteljske kulture: 
glasbeno literarni večer 

 »Še stokrat in stokrat jim povej!« 

prireditveni prostor pred 
občinsko stavbo v Mirnu,  

Društvo Glas v sodelovanju s PD 
"Kras" Opatje selo in KTD Zarja in 

mladimi glasbeniki iz občine 

Četrtek,  
18.5.2017 

19. predstavitev Access Consciouness - Access Bars. Želite, da bodo vaša 
hotenja hitreje in lahkotneje prihajala k vam? 

Večnamenska dvorana Občine 
Miren-Kostanjevica 

Irena Stibilj Access Bars facilitator,  
041314032. 

petek, 
19.5.2017 

 

20.00 Opajski večeri pod zvezdami: 
komedija »Boeing boeing« KTD Zarja Bilje 

na placu v Opatjem selu (Hiša 
Opajske tradicije), 

v primeru dežja odpade 

Društvo žensk Žbrinca, KS Opatje selo, 
PD ''Kras'' Opatje selo, TD Cerje in 

Gostilno Štirna 

sobota,  
20.5.2017 

20.00 Majski večer Na vasi v Selah na Krasu pred cerkvijo (na placu) TD Dren 

nedelja, 
21.5.2017 

8.00 Kostanski dan mladosti – pohod po poteh vaške zgodovine (zbor  med 
8.00 in 8.30, start pohoda 8.30) 

igrišče v Kostanjevici KS Kostanjevica in društva 
 

sreda, 
24.5.2017 

8.00 do 
13.00 

Brezplačni pregledi kožnih znamenj. Potrebna predhodna prijava od 15. 
maja 2017 do zapolnitve števila prostih mest na tel. št. 05/ 3331378 (ga. 

Lara Čebron). Napotnica ali zdravstvena kartica nista potrebni. 

Večnamenska dvorana Občine 
Miren-Kostanjevica 

Društvo za boj proti raku in drugim 
kroničnim boleznim, ko-RAK.si  v 

sodelovanju z občino Miren-
Kostanjevica 

Četrtek, 
25.5.2017 

17.00 Javna razprava Vizija in strategija razvoja Občine Miren-Kostanjevica Večnamenska dvorana Občine 
Miren-Kostanjevica 

Občina Miren-Kostanjevica 

petek,  
26.5.2017 

16.00 Slavnostno odkritje spomenika vojakom bivšega 21. cesarsko-
kraljevega pehotnega pokola 

Hudi Log Jožef Vričan in speleologi iz Češke 
republike, TD Dren, KS Sela na Krasu 

in  JK Temnica  

petek, 
26.5.2017 

9.00 do 
12.00 

Brezplačne meritve krvnega sladkorja in pritiska za občane Občine 
Miren-Kostanjevica 

Na turistični kmetiji Faganeli v 
Mirnu 

Društvo diabetikov Nova Gorica 

petek, 
26.5.2017 

20.00 MEDITACIJA s Silvanom Spačalom 
Predznanje in najava nista potrebna. vstop prost 

v šoli na Vojščici Silvan Spačal 
040 204 416 

petek, 
26.5.2017 

20.00 JAZZ KONCERT 
Boštjan Simon kvartet »There Be Monsters« 

Pomnik Cerje KD Stanko Vuk Miren - Orehovlje 

petek, 26., 
in sobota, 
27.5.2017, 

 

 

26.5. 

 

 

27.5. 

JAMARSKI KLUB TEMNICA 40 LET 
ob 16h odkritje spomenika Češkim vojakom – Korita, zvečer v Temnici – 
nekdanja šola, družabni večer in jamarske igre (gostinska ponudba) 
od 9h dalje pohodi POTI MIRU in predstavitve jamarstva 
ob 15h odkritje spomenika »graditeljem kavern« najditeljem novih poti v 
podzemlje – Klobasja jama 
ob 18h slavnostni občni zbor – 40. letnica Jamarskega kluba Temnica – 
Krompirjeva jama 
od 20h dalje zabavno družabni večer v Krompirjevi jami. 

-- Jamarski klub Temnica 
Robert Pahor 

040 207 482 za predhodne najave za 
pohod po Poteh miru 

 

Sobota,  
27.5.2017 

15.00 Turnir v malem nogometu (4+1) na trdi površini. m Prijave se zbirajo do 
petka 26.05.2017 do 20:00 na tel. 041 260 543 Matej in 051 323 249 Anej 

na prireditvenem prostoru  v 
Selah na Krasu 

TD Dren 

nedelja, 
28.5.2017 

od 14.30 do 
19.30 

Dokumentarni film: FENOMEN BRUNO GRÖNING 
(dva odmora) Vstop prost - prostovoljni prispevki 

KS Miren, 
Miren 129 

Krog prijateljev Bruna Gröninga, stik: 
040 840 976 

nedelja, 
28.5.2017 

18.00 zvočna delavnica s kristalnimi posodami s Sašo Alexandro Danilovo. 
prispevek 10 €/osebo, prijave do 25. 5. 2017 

stara šola Temnica 031 306 385 Barbara 
bjejcic@gmail.com 

sreda, 
31.5.2017 

17.30 Uvodno predavanje »Pomoči in ozdravitve po duhovni poti s pomočjo 
učenja Bruna Gröninga« Vstop prost - prostovoljni prispevki 

KS Miren, 
Miren 129 

1. nadstropje 

Krog prijateljev Bruna Gröninga, stik: 
040 840 976 

www.bruno-groening.org 

 
KD STANKO VUK MIREN - OREHOVLJE vabi na VODENI OGLED LIKOVNE ZBIRKE NA GRADU KROMBERK v nedeljo, 28. 5. 2017, ob 14.30, zborno mesto na parkirišču pri občini 
v Mirnu, (kdor želi lahko tudi direktno na gradu Kromberk), vodi Katarina Brešan in IZLET »PO PLEČNIKOVI LJUBLJANI« v soboto, 10. junija 2017, več informacij in prijave do 20. maja 
2017, Zdenka Budin Brešan, tel. 031 801 808. 
NA MIRENSKEM GRADU: obiščite njihovo spletno stran http://www.mirenski-grad.si/drustvo-prostovoljcev-vincencijeve-zveze-dobrote ali http://www.brezdomec.si/. 
KJE SO OSMICE: OSMICA PRI KRČARJU v Selah na Krasu od 28. 4. do 7. 5. 2017. OSMICA FAGENELI V MIRNU od 26.5. do 4.6.2017. KOSTANJEVICA NA KRASU: 
vsak ponedeljek ob 18.00 potekajo sprehodi po vaški okolici, zbirno mesto Kržada (pri spomeniku). Kontakt: Eda Kodrič, tel. 051 364 593. 
Tudi letos bo za otroke iz občine Miren-Kostanjevica v času šolskih počitnic organizirano počitniško varstvo "INDIJANSKE POČITNICE". Več informacij kmalu ;)… 
https://www.facebook.com/Indijanske.Pocitnice/ 

19., 20. in 21. 5. 2017 SREČANJE S KRAŠKIMI KONJENIKI V KALU NA VOJŠČICI Program: petek, 19. 5.: turnir v pikadu z začetkom ob 20h (zaželene prijave), sobota, 20. 5.: od 13h veliki 
srečelov, od 16h do 18h konjske igre, po 18h turnir v namiznem tenisu (zaželene prijave), od 21h dalje zabava s skupino Nebojsega, DJ Husky, nedelja, 21. 5.: ob 10h konjeniški sprehod, od 14h 

do 16h konjske dirke, DJ Husky. Info: 041 825 569 – Tadej, farjovca@gmail.com 

 

  

http://www.bruno-groening.org/
http://www.mirenski-grad.si/drustvo-prostovoljcev-vincencijeve-zveze-dobrote
http://www.brezdomec.si/
https://www.facebook.com/Indijanske.Pocitnice/
mailto:farjovca@gmail.com
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NAPOVEDNIK PRIREDITEV V OBČINI MIREN - KOSTANJEVICA, JUNIJ 2017 
KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR 

petek, 2. junij ob 14. uri Odprtje veterinarske ambulante Obuti taček v Mirnu. Od 
14. ure dalje dan odprtih vrat, uradni del z nagovorom 

župana in rezanjem traku ob 15. uri.  
Miren, Miren 13,  

Veterinarska ambulanta Obuti taček 

petek, 2. junij ob 20. uri Koncert orkestra ˝Corpo bandistico dei 3Monti˝ iz 
Montiana (FC) – regija Emilia Romagna Italija 

Vojščica, Kal  ŠKT društvo Farjovca 
Vstopnine ni.  

sobota, 3. junij ob 10. uri 
do 14. ure 

2. Bolšja tržnica Dom krajanov Negovan Nemec, Bilje Društvo žena Bilje. Info in prijave: 
tanja.podgornik@gmail.com 

sobota, 3. junij  
 

Mednarodni veteranski turnir Športni park Adria Miren ND Adria 

sobota, 3. junij ob 20. uri Opajski večeri pod zvezdami - Komedija Matiček se ženi. 
Gledališka skupina Globočak Kambreško. V primeru dežja 

odpade. 

Na placu v Opatjem selu, Hiša opajske 
tradicije,  

Društvo žensk Žbrinca v sodelovanju s 
KS Opatje selo, PD ''Kras'' Opatje selo, 
TD Cerje in Gostilno Štirna 

nedelja, 4 junij ob 
16. uri 

Srečanje upokojencev Občine Miren-Kostanjevica Športni park JAVA Orehovlje DU Miren 

nedelja, 4. junij ob 16. uri DAN VZD - Dan za vse. Mladinska maša, kratek kulturni 
program, delavnice za otroke, ogled dejavnosti 

Cerkev žalostne Matere Božje in Center za 
družine Mirenski Grad,  

Društvo prostovoljcev VZD in lazaristi 

sreda, 7. junij ob 13:30 Informacijska pisarna "Vodnik po pravicah invalidov", 
namenjena invalidom in delodajalcem. 

Večnamenska dvorana Občine Miren-
Kostanjevica,  

MDI Goriške in Občina Miren-
Kostanjevica 

sreda, 7. junij ob 19. uri Prireditev Naši mladi talenti, nastop otrok iz naše občine, 
ki obiskujejo glasbene šole. 

dvorana Gnidovčevega doma Mirenski grad,  KD Stanko Vuk Miren-Orehovlje in 
Občina Miren-Kostanjevica 

petek, 9. junij ob 20. uri Meditacija Šola Vojščica,  Silvan Spačal 

petek, 9. junij ob 20:30 Opajski večeri pod zvezdami- - Večer ljudske pesmi z 
Goriškimi harmonikaši. V primeru dežja odpade. 

Na placu v Opatjem selu (Hiša Opajske 
tradicije),  

Društvo žensk Žbrinca v sodelovanju s 
KS Opatje selo, PD ''Kras'' Opatje selo, 
TD Cerje in Gostilno Štirna 

sobota, 10. junij ob 18:30 V sklopu kampanije EU projekt, moj projekt prireditev "O 
zgodovina, slepi nemir človeštva". Ob 18.30 brezplačna 

vodenja po Poteh miru na Krasu, Pomnika na Cerju, 
Borojevič prestola, Jame Pečinke. Ob 21. uri pričetek 

osrednje prireditve. Nastopajo: MopZ PROVOX, Vladimir 
Čadež, Dejan Vidovič, Manca Uršič, Kresnice, Miša Cigoj in 
Nika Bagon, Sara Mlakar s plesalci, Radoš Bolčina, Drago 

Mislej - MEF. 

Pomnik braniteljem slovenske zemlje na 
Cerju,  

Občina Miren-Kostanjevica 

nedelja, 11. junij ob 20. uri Opajski večeri pod zvezdami- Zaključni koncert sezone 
Prosvetnega društva ''KRAS'' Opatje selo.  

Na placu v Opatjem selu (Hiša Opajske 
tradicije),  

Društvo žensk Žbrinca v sodelovanju s 
KS Opatje selo, PD ''Kras'' Opatje selo, 
TD Cerje in Gostilno Štirna 

sobota, 17. junij ob 18. uri 23. turnir v malem nogometu Športni park Grive Miren,  ŠD Grive 

nedelja, 18. junij ob 20. uri Opajski večeri pod zvezdami - Večer zborovske glasbe. V 
primeru dežja odpade. 

Na placu v Opatjem selu, Hiša opajske 
tradicije 

Društvo žensk Žbrinca v sodelovanju s 
KS Opatje selo, PD ''Kras'' Opatje selo, 
TD Cerje in Gostilno Štirna 

petek, 23. junij ob 18. uri - 
sobota, 24. junij ob 18. uri 

23. turnir v malem nogometu Športni park Grive ŠD Grive 

petek, 23. junij  sobota, 
24. junij  

Turnir v malem nogometu 
Prijave do srede 21.06.2016 na tel.št.: 041 906 916 Nejc 

Temnica MDT- Mladinsko društvo Trstelj 

sobota, 24. junij 
od 9. ure dalje 

21. srečanje vasi »SELO – SELA – SELE« v Opatjem 
selu 

Prireditveni prostor Opatje selo Organizacijski odbor srečanja 

sobota, 24. junij ob 20:30 Proslava ob Dnevu državnosti. V primeru slabega 
vremena odpade 

Mirenski grad,  KD Stanko Vuk Miren-Orehovlje in KS 
Miren 

nedelja, 25. junij ob 20. uri Gledališka predstava Ta nori dan ali Nežka se moži v 
izvedbi amaterske gledališke skupine ŠOOV Šempas 

Temnica, Na placu pred cerkvijo,  Društvo Simon Jenko 
Vstopnina 5 € 

torek, 27. junij ob 19. uri Poletni koncert Glasbeni recital Jure Malič in Sara 
Gorkič z gosti 

dvorana Gnidovčevega doma na Mirenskem 
gradu,  

KD Stanko Vuk Miren-Orehovlje 

KD STANKO VUK MIREN - OREHOVLJE obvešča, da je še nekaj prostih mest za izlet Po Plečnikovi Ljubljani. Odhod avtobusa v soboto, 
10.6.2017 ob 8. uri s parkirišča pri občini. Prijave in informacije Zdenka, tel. 031 801 808. 
NA MIRENSKEM GRADU: 10.6.2017 od 14. do 18. ure Druga priprava na oratorij za animatorje, Tjaša Nemec 051 238 045. vsak petek od 
18. do 20. ure Družinski večeri, Maja Prinčič 040 348 481 in Eva Premrl Olivo 051 208 071. DRUŽINSKI VEČERI namenjeni celotni družini vsak 
petek od 18. do 20. ure. Kontakt Maja Prinčič 040 348 481, Eva Premrl Olivo 051 208 071. POČITNIŠKO VARSTVO NA MIRENSKEM GRADU 
namenjeno tako predšolskim kot šoloobveznim otrokom. Vključuje varstvo igro, delo na vrtu, kuhinji, pralnici …Kontakt: Maja Prinčič 040 348 
481. Polna cena: 1. otrok v družini: 30 EUR/teden, 2. otrok v družini: 25 EUR/teden, 3. otrok v družini: zastonj. Cena za dopoldansko, 
popoldansko oz. nekaj dnevno varstvo na teden: 1. otrok v družini: 20 EUR/teden, 2. otrok v družini: 15 EUR/teden, 3. otrok v družini: zastonj. 
Počitniško varstvo bo potekalo od ponedeljka do petka od 19. junija do 31. avgusta od 8. do 16. ure (oz. po dogovoru). ORATORIJ 2017: 
»Veselim se z Marijo« od 3. do 8. julija 2017. >Prijave zbiramo do 31. maja na tel. št. 040 348 481 Maja Prinčič, maja.princic@gmail.com ali 
preko www.mirenski-grad.si. Oratorij je namenjen otrokom od 4. do 13. leta starosti. Lepo vabljeni.  

Občina Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682, 

www.miren-kostanjevica.si el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

mailto:maja.princic@gmail.com
http://www.mirenski-grad.si/
http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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 KJE SO OSMICE: OSMICA NA KUJTNI DOMAČIJI V TEMNICI od 9. do 18. junija 2017. OSMICA NA IZLETNIŠKI KMETIJI FAGANELI V MIRNU 
od 26.5. do 4.6.2017, info kmetija@faganeli.si, 051 338, 951, 041 585 391. 
KOSTANJEVICA NA KRASU: vsak ponedeljek ob 18.00 potekajo sprehodi po vaški okolici, zbirno mesto Kržada (pri spomeniku). Kontakt: Eda 
Kodrič, tel. 051 364 593. 
Tudi letos bo za otroke iz občine Miren-Kostanjevica v času šolskih počitnic organizirano počitniško varstvo "INDIJANSKE  
POČITNICE". Več informacij https://www.facebook.com/Indijanske.Pocitnice/  
Odprt je Javni razpis za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica. Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki s stalnim 
prebivališčem v Občini Miren - Kostanjevica, ožji deli lokalne skupnosti ali pravne osebe in druge organizacije, ki so tesno povezane z delovanjem 

občine. Več info na spletnem portalu občine www.miren-kostanjevica.si. 
  

OPEKARSKI DNEVI 2017   Dom krajanov Negovan Nemec 
Sobota, 10. junij 2017 

18:00 Uradna otvoritev opekarskih dni 2017 
Otvoritev razstave kipov žganih v frnaži Vladimirja Hmeljaka 
Otvoritev razstave Društva keramikov Bilje 

19:00 Letni koncert Društva Glas 
Nedelja, 11. junij 2017 
10:30 Sveta maša za opekarje;  Cerkev Sv Antona v Biljah 
15:00 Ustvarjalne delavnice in športne igre 
15:00 - 17:30: Ustvarjalne delavnice pod vodstvom Društva keramikov Bilje, Živi prikaz ročne izdelave opeke. 
  Pogostitev s frnažarsko malico 
16:00 - 20:00 Turnir v škuljanju Športnega društva “Škulja-Kagho” Bilje  
17:00 - 19:00 Otroški nogometni turnir Nogometnega društva Bilje 
20:00 Koncert Rudi Bučar 
Organizator Opekarskih dni 2017 KTD Zarja Bilje v sodelovanju z Društvom keramikov Bilje, Društvom žena Bilje, Društvom Glas, 
Društvom upokojencev Bilje, KS Bilje, Nogometnim društvom Bilje, Športnim društvom “Škulja-Kagho” Bilje 

 

mailto:kmetija@faganeli.si
https://www.facebook.com/Indijanske.Pocitnice/
http://www.miren-kostanjevica.si/
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NAPOVEDNIK PRIREDITEV V OBČINI MIREN - KOSTANJEVICA, SEPTEMBER 2017 
KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR 

 
1.9.2017 
ob 19:30 

Opajski večeri pod zvezdami-  
Predstavitev knjige 

ODRED JUGOSLOVANJSKE ARMADE V CONI A JULIJSKE 
KRAJINE 

Pomnik braniteljem slovenske 
zemlje na Cerju 

 

Društvo žensk Žbrinca + 
KS Opatje selo, PD ''Kras'' Opatje selo, TD 

Cerje in Gostilno Štirna 

 
 
 
 

2.9.2017 ob 9.00 

»PRAZNIK KS BILJE« 
9:00 Škuljada: Pokal Slovenije v Štirkah 

10:00 SUPanje po reki Vipavi 
OBVEZNE PRIJAVE  na ks@bilje.si  

19:30 Kulturna prireditev, posvečena Negovanu Nemcu 
Otvoritev razstave "Svetloba" Društva keramikov Bilje 

(razstavo si bo možno ogledati tudi naslednji dan do 14.00) 
20:30 Druženje ob glasbi 

 
 

Škuljada – na travniku, za 
Domom krajanov Negovana 

Nemca 
 

SUPanje – zbor na Biljenski 
Rošti 

 
 
 
 
 

KS Bilje 

 
02.09.2017 ob 15.00 

9. turnir v balinanju 
Prijavnina: 30€ na ekipo (3 balinarji) 

Prijave zbira Matej na tel. št. 041 260 543, do 02.09.2017 do 
14.30h. Nato sledi žreb. 

Število ekip je omejeno na 12. 

Sela na Krasu 
 

V primeru slabega vremena 
turnir odpade! 

 
 

Turistično društvo Dren 

 
3.9.2017 ob 9.00 in ob 

16.00 

»PRAZNIK KS BILJE« 
Tradicionalni 39. Pohod po Biljenskih Gričih 3km, 6km in 

12km 
16.00 Občinski derbi 3. SNL Zahod 

         ND Bilje: ND Adria 

 
Dom krajanov Negovana Nemca, 

Nogometno igrišče 

 
 

KS Bilje 

 
6.9.2017 od 13:30 do 

16:30 

Informacijska pisarna »Vodnik po pravicah invalidov«, 
namenjena invalidom in delodajalcem. Predhodna prijava na 

društvo: invalidi.goriske@amis.net 

Občina Miren-Kostanjevica,  
sejna soba 

MDI Goriške in Občina Miren-Kostanjevica 
Tel: 05 30 26 476, 051 371 911 

 
8.9.2017 ob 17.30 

PREBUJENA ŽENSKA + Kristalna zvočna meditacija 
Izkustvena delavnica za ženske. Cena: 40 euro Trajanje: 3h. 

S seboj prinesite vodo, udobna oblačila ter odejo za kristalno 
meditacijo. 

 
 
Stara šola Temnica 

 
Saša 031 645 054, mail: 
terapijekristalnasoba@gmail.com 

 
9.9.2017 ob 9.00 

Turnir trojk v balinanju 
Info in prijave: Darjo 041 218 040 in Miran 051 604 751 do 

7.9.2017 

 
Kostanjevica na Krasu 

 
Športno društvo Fajti hrib 

 

 
09.09.2017 ob 19.00 

Gledališka predstava – simpatična komedija zmešnjav „ 
KLJUČ ZA DVA “  

Žgečkljivo predstavo bo odigrala nam že poznana gledališka 
skupina KD Domovina Osp. Lepo vabljeni! 

 
Dom krajanov Negovan Nemec 

Bilje 

 
 

KTD Zarja Bilje 

 
9.9.2017 
ob 19.00 

Opajski večeri pod zvezdami-  
Gledališka skupina KUD Šempeter predstavlja komično 

kriminalko POGREŠANI SOPROG avtorice Sandre Devetak 

Na placu v Opatjem selu 
(Hiša Opajske tradicije) 

V primeru dežja odpade! 

Društvo žensk Žbrinca 
v sodelovanju s 

KS Opatje selo, PD ''Kras'' Opatje selo, TD 
Cerje in Gostilno Štirna 

10.09.2017, od 18:00 
do 21:00 

Predstavitev delovanja društev v KS Opatje selo Hiša Opajske tradicije KS Opatje selo 

11.9.2017 ob 8:30 BREZPLAČNA svetovanja in storitve INAS SLOVENIJA 
'Zavod INAS vabi prejemnike italijanskih pokojnin 

Mala sejna soba Občine Miren-
Kostanjevica 

INAS  Slovenija 

12. 9. 2017 od 17.00 
do17.45 

Vadba za odpravo bolečin v križu, prijave zbiramo po 
telefonu, prispevek 5 €/osebo 

Stara šola v Temnici Cum Laude, s. p., 031 306 385 – Barbara 
Jejčič 

13.09.2017, od 17:30 
do 18:45 

Uvodno informativno predavanje o pomočeh in ozdravitvah s 
pomočjo učenja Bruna Gröninga 

KS Miren (Miren 129) - prvo 
nadstropje 

Društvo Krog za naravno življenjsko pomoč 

13.9.2017 ob 17.00 uri  
POSVET O TURISTIČNIH KOOPERATIVAH 
 

Pomnik braniteljem slovenske 
zemlje na Cerju 

 
Občina Miren-Kostanjevica 

16.9.2017 od 19.00 do 
21.00 

Mladinska maša ob pričetku praznovanja kvatrnice. Po maši 
procesija z lučkami in molitev ob kipu Žalostne matere Božje.   

 
Mirenski Grad 

Društvo prostovoljcev VZD, lazaristi 

 
 

17. 9. 2017 

Praznovanje Kvatrnice: 10.00 slovesna maša župnije Miren, 
ob 15.30 pete litanije Matere Božje, ob 16.00 sveta maša, ki jo 
bo daroval Ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar. 

Po maši odprtje razstave »Kvatrnica skozi čas« 

 
Mirenski Grad 

 
Društvo prostovoljcev VZD, lazaristi 

 
 

17.9.2017 
ob 18:00 

 
Opajski večeri pod zvezdami-  

 Pokaži kaj znaš 

Na placu v Opatjem selu, v 
primeru dežja v dvorani v 

Kostanjevici na Krasu 

Društvo žensk Žbrinca 
v sodelovanju s 

KS Opatje selo, PD ''Kras'' Opatje selo, TD 
Cerje in Gostilno Štirna 

 
20.9.2017 od 9:00 do 

12:00 

Predstavitev zaposlitvene rehabilitacije za osebe s statusom 
invalida, ki imajo težave pri zaposlovanju. Zaželene 

predhodne prijave. 

 
Sejna soba Občine Miren-

Kostanjevica 

Invalidsko podjetje Posočje 
tel. št. 05 38 41 443 ali 040 573 564 

21.9.2017  
ob 17. 00 

Odprtje razstave slikarja Andreja Kosiča – Nedorečeno in 
trpeča metamorfoza 

Pomnik braniteljem slovenske 
zemlje na Cerju 

Andrej Kosič, Občina Miren-Kostanjevica 

Občina Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682, 

www.miren-kostanjevica.si el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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 KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR 

21.9.2017 ob 18.00 Ob mednarodnem dnevu miru sveta maša za mir in 
pravičnost, ki jo bo daroval koprski škof msgr. dr. Jurij 

Bizjak. 

Pomnik braniteljem slovenske 
zemlje na Cerju 

 
Občina Miren - Kostanjevica 

 
22.9.2017 

UNESCO srečanje na MEJI - Mednarodni Unesco projekt 
Meja z delovnim naslovom Odgovorno sanjam naproti 

Pomnik braniteljem slovenske 
zemlje na Cerju 

Gimnazija Nova Gorica, Občina Miren-
Kostanjevica 

23.9.2017 ob 11.00 Dan Miru 
Prireditev ob mednarodnem dnevu miru 

 

Pomnik braniteljem slovenske 
zemlje na Cerju 

Občina Miren - Kostanjevica, Društvo TIGR 

 
 

23.9.2017 
ob 20:00 

 
Opajski večeri pod zvezdami-  

Koncert ob 5. obletnici delovanja Mladinskega pevskega 
zbora ''Kras'' 

na placu v Opatjem selu (Hiša 
Opajske tradicije) 

v primeru dežja v dvorani v 
Kostanjevici na Krasu 

Društvo žensk Žbrinca 
v sodelovanju s 

KS Opatje selo, PD ''Kras'' Opatje selo, TD 
Cerje in Gostilno Štirna 

 
23.9.2017 

od 8.00 do 03.00 

PRAZNIK NOGOMETA 
Turnir selekcij: U7,U9,U11,U13, Prvenstvena tekma mladinci, 

veteranski triangolo, 
ob 21:00 zabava z domačo skupino UNITISTI 

 
Nogometno igrišče NK Adria 

NK Adria 
Kontakt: 

Cijan Luka: 051-240-223 
Kovic Erik: 041-525-478 

 
NA MIRENSKEM GRADU: Pričetek v septembru: POPOLDNEVI NA GRADU in VARSTVO Z UČENJEM ZA ŽIVLJENJE – učna pomoč, 
igra, delo, varstvo, učenje … Kontakt: Maja Prinčič 040 348 481, UČENJE GLASBE Kontakt: Maja Prinčič 040 348 481, vsak petek od 18.00 
do 20.00 DRUŽINSKI VEČERI – namenjeni celotni družini. Druženje, igra, ustvarjanje, pogovori, prepevanje… 
Kontakt: Maja Prinčič 040 348 481, Eva Premrl Olivo 051 208 071, VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK -kontakt Tjaša Nemec: 051 238 045     
KOSTANJEVICA NA KRASU: vsak ponedeljek ob 18.00 potekajo sprehodi po vaški okolici, zbirno mesto Kržada (pri spomeniku). Kontakt: 
Eda Kodrič, tel. 051 364 593. 
HATHA JOGA V STARI ŠOLI V TEMNICI: od 20.9.2017 do 30.5.2018, ob sredah ob 18.00. V sredo 20.9. ob 18:00 bo predstavitvena 
vadba – vstop prost. Vadba bo potekala do konca maja, oziroma po dogovoru. Za vadbo je potrebna podloga, deka in udobna oblačila. 
Informacije in prijave: Tina Zgonik, e-mail: tina.zgonik@gmail.com, tel: 041 889 779 
TEČAJ RUSKEGA JEZIKA – STARA ŠOLA V TEMNICI: Zbiranje prijav in potrebne informacije do 25. 9. 2017 na bjejcic@gmail.com 
Kontakt: Cum Laude, s. p., 031 306 385 – Barbara Jejčič 
OBJAVA DOGODKOV V NAPOVEDNIKU: vse uporabnike prosimo, da pričnejo dogodke objavljati na portalu MojaObcina.si tudi za potrebe 
napovednika prireditev. Rok za oddajo dogodkov ostaja enak, do 25. dne v mesecu za naslednji mesec. 
Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju: poletni urnik od 1.4. do 31.10.2017: petek od 14. do 18. ure, sobote in nedelje od 
10.00 do 18.00, med tednom za najavljene vodene oglede. Info 031 310 800 in info.temnica@siol.net. Prazniki zaprto. 
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