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Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Sveta za 
invalide za leto 2018 in potrdi plan dela za leto 2019. 
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POROČILO OBČINA PO MERI INVALIDOV 2018 

 

Predlog prioritet za leto 2018: 

• izvedba delavnice dela s slepimi in slabovidnimi za uradnike (upravna enota, 

občina, šola); 

• informacijska dostopnost: informacije na spletni strani, glasilo, druga 

sredstva 

javnega obveščanja; 

• koordinacija vseh služb (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) v 

sodelovanju z info pisarno; 

• pripraviti prilogo h občinski reviji o zdravstveno-socialnih storitvah z vsemi 

kontakti po storitvah; 

• v primeru adaptacij/novogradenj zagotoviti dostopnost javnih objektov; 

• krepitev sodelovanja z OŠ Kozara in VDC Nova Gorica (Medobčinsko 

društvo 

Sožitje); 

• pospeševanje zaposlovanja invalidov – sodelovanje z IP Posočje; 

• osveščanje otrok: v prvi triadi OŠ bo potekal projekt »pedagoška akcija«, 

dodatno bomo osveščanje nadgradili z opolnomočenjem šolarjev za sobivanje 

z invalidi, kar zahteva vključitev Zavoda za šolstvo pri pripravi učnih načrtov – 

modulov za učence na temo invalidske problematike. Zavod za šolstvo OE 

Nova Gorica bomo v letu 2017 zaprosili za pripravo 5-urnega modula za tretjo 

triado OŠ. 

V planu za leto 2018 je bil poudarek na osveščanju, sodelovanju in poskusu 
vzpostaviti bolj koordinirano delovanje prostovoljcev in institucij. 
 
 

IZVEDENO V LETU 2018: 

 

 Svet za invalide(SZI) 

Po novembrskih volitvah je bilo potrebno s strani župana na novo imenovati Svet 
za invalide (SZI) za mandatno obdobje 2019-2023.  

 

 Logotip »Občina po meri invalidov«  
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Oblikoval se je logotip za naslovno spletno stran občine, ki vsebuje mednarodni znak 

za invalida – invalidski voziček na modri podlagi, grb Občine Miren-Kostanjevica in 

napis »Občina po meri invalidov«  in bo vstopni gumb do vsebin z invalidsko 

problematiko. 

 

 Telovadba za starejše in fitnes na prostem 

Na pobudo SZI občina Miren-Kostanjevica nudi brezplačno telovadbo za invalide in 

starejše občane. Več na: https://www.mojaobcina.si/miren-

kostanjevica/novice/obvestila/ostalo/brezplacna-telovadba-za-starejse-in-

invalide.html 

 

Na sestanku dne 12. decembra, ki je potekal na CKZ ZD Nova Gorica smo se 

dogovorili, da CKZ pripravi prilagojene vaje na orodjih fitnesa na prostem za osebe z 

motnjami v mobilnosti. Vaje se bo v obliki sheme nalepilo na tablo ob fitnesu (Občine 

Nova Goriva, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko). CKZ bo v 

letu 2019 v vseh občinah, ki jih pokriva ZD Nova Gorica organiziral skupinsko 

telovadbo za ranljive skupine. 

 

 Prevozi za invalide in starejše 

SZI je sodeloval  z občino Miren-Kostanjevica-in Društvom paraplegikov Severne 

Primorske pri vzpostavitvi brezplačnih prevozov za starejše in za invalide. V letu 

2019 podobno načrtujemo za občini Renče-Vogrsko in MONG. Več na: 

https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/brezplacni-prevozi-za-starejse-

in-invalide.html 

 

 Koordinacija služb socialno zdravstvenih programov V stiski nisi sam  

V občini Miren-Kostanjevica koordinacija služb socialno zdravstvenih programov že 

poteka. V teku je dogovor z Občino Renče-Vogrsko, da bi koordinacija delovala za 

obe občini skupaj. Poudarek je na izmenjavi informacij in izkušenj. Službe so, razen 

tistih, ki delujejo samo v lokalnem okolju, iste (CSD, VDC, Pomoč na domu…).  

 

Ker je dostopnost do podatkov ključnega pomena, za hiter odziv, so bile v letu 2018 

vzpostavile informacije o storitvah in izvajalcih. Na voljo so v obliki excelove tabele. 

Prejeli so jo izvajalci storitev.  

 

Občina Miren-Kostanjevica se je odločila za objavo seznama storitev v tiskani obliki 

tudi za občane. Seznam storitev je bil priložen kot priloga občinskem glasilu. Obsega 

storitve, ki so razporejene po področjih, npr. zdravstvene storitve, institucionalno 

https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/obvestila/ostalo/brezplacna-telovadba-za-starejse-in-invalide.html
https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/obvestila/ostalo/brezplacna-telovadba-za-starejse-in-invalide.html
https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/obvestila/ostalo/brezplacna-telovadba-za-starejse-in-invalide.html
https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/brezplacni-prevozi-za-starejse-in-invalide.html
https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/brezplacni-prevozi-za-starejse-in-invalide.html
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varstvo, pomoč na domu, demenca, duševna stiska, zasvojenost... Navedeni so 

nazivi in kontaktnimi podatki društev ali inštitucij, ki nudijo določeno vrsto pomoči. 

Objavljen je tudi na spletu: https://www.miren-kostanjevica.si/obcina-po-meri-

invalidov/.  

 
• Izvedba delavnice dela s slepimi in slabovidnimi za uradnike in občane) 

Zaradi časovnih razhajanj deležnikov je bila delavnica prestavljena v januar/februar 

2019. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica in Občina Miren-

Kostanjevica sta jo s praktičnim prikazom izvedla 25.2.2019.   

 

• Informacijska dostopnost: informacije na spletni strani, glasilo, druga 

sredstva 

javnega obveščanja 

Na področju osveščanja in informiranja javnosti smo ohranili 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.  

 

• Informacijska pisarna »Vodnik po pravicah invalidov« 

 

Občina Miren-Kostanjevica že od oktobra 2016 vzdržuje informacijsko pisarno 

»Vodnik po pravicah invalidov«, ki obratuje vsako prvo sredo v mesecu. Temeljni 

namen delovanja informacijske pisarne je izboljšati informiranost in s tem povečati 

dostopnost do podpornih ukrepov, ki jih izvaja država za lažje vključevanje oseb s 

posebnimi potrebami. Začetna ciljna skupina so bili invalidi, njihovi svojci in 

potencialni delodajalci, ki načrtujejo zaposliti invalida. Danes se informacijske pisarne 

poslužujejo tudi starejši občani. 

 

Predlog prioritet za leto 2019: 

 
1. Dopolnitev akcijskega načrta Občina po meri invalidov za leto 2019 na temelju 

obravnave poročila o izvajanje akcijskega načrta na svetu za invalide in v okviru 

obravnave na občinskem svetu Občine Miren-Kostanjevica. 

https://www.miren-kostanjevica.si/obcina-po-meri-invalidov/
https://www.miren-kostanjevica.si/obcina-po-meri-invalidov/
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2. Delovanje informacijske pisarne v prostorih občine »Vodnik po pravicah 

invalidov« v stavbi občine (vsako 1. sredo v mesecu; v juliju in avgustu smo 

dosegljivi preko telefona). 

3. Sodelovanje z sosednjimi občinami pri izvajanju programov OBČINA PO MERI 

INVALIDOV. 

4. Nadaljevali bomo z osveščanjem ljudi v lokalni skupnosti: V Občinskem glasilu je 

oblikovana rubrika Občina po meri invalidov, v kateri periodično objavljamo 

članke s tematiko na področju invalidov, na spletni strani OPMI v okviru 

spletnega portala Občina po meri invalidov  poročajo o dogajanjih v posameznih 

društvih invalidov, informiramo invalide o spremembah zakonov in predpisov na 

področju zdravstva, sociale in pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Redno 

obveščamo o dogajanjih v zvezi s projektom »Občina po meri invalidov. 

5. Sistem prevozov za invalide in starejše občane. 

6. Krepitev sodelovanja med nevladnimi organizacijami v okviru projekta »Hiša 

dobre volje«…tu se še moramo dogovoriti in uskladiti z g.Tino Krog. 

7. Izvajanje predavanj za ciljno skupine invalidov s področja ohranjevanje zdravja. 

Krepitev sistema zdravstvene preventive. 

8. Novelacija prilog na spletnih straneh »Vodnik storitev za zdravstveno in socialno 

varnost občanov«. 

9. Podpora pri oblikovanju napovedi s področja invalidske dejavnosti v mesečnem 

napovednikom. 

10. Sodelovanje s civilno zaščito – reševanje invalidov o elementarnih nesrečah 

(poplave, požari - vaje civilne zaščite.)  

11. Promocija športa za invalide med učenci podružnične osnovnih šole na 

Kostanjevica na Krasu. 

12. Izvajanje programov osveščanja s področja »aktivne politike zaposlovanja 

invalidov«.  

13. Koordinacija in povezovanje laičnih socialnih in zdravstvenih omrežij z 

institucionalnimi omrežji s področja zdravstva in sociale. 

14. Nudenje strokovnih mnenj županu, občinski upravi in občinskemu svetu, s 

področja dostopnosti, izobraževanja, zaposlovanja socialne vključenosti glede na  

vrsto invalidnosti. 

15. vzpostavitvi koordinacije med nevladnimi organizacijami (invalidskih in 

humanitarnih organizacij; športnimi, kulturnimi, društvi upokojencev, zavodi…) 

 

April 2019 

 

Predsednik Sveta za invalide pri Občini Miren-Kostanjevica 

Marko Štanta 

 

 


