
Poročilo o delu Sveta za invalide za leto 

2021 in Plan dela za leto 2022 v občini 

Miren-Kostanjevica  

  

Skrb za invalide in druge ranljive skupine občanov je ena pomembnejših usmeritev 

Občine Miren-Kostanjevica. Župan Mauricij Humar je že ob pričetku svojega mandata 

podprl projekt, ki prinaša izboljšave v življenju vseh občanov, predvsem pa ranljivih 

skupin – invalidov in starejših. zato se je občina v letu 2015 tudi podala na pot 

pridobivanja listine Občina po meri invalida in jo pridobila v letu 2017. Ker smo 

manjša občina, smo se odločili, da bomo v sklopu projekta »Občina po meri invalida« 

pokrili ne samo invalide ampak tudi populacijo starostnikov. Gre za dve zelo 

heterogeni populaciji, ki pa imata podobne potrebe – potrebo po dostopnosti okolja in 

informacij in skupno slabost – šibke socialne mreže.   

  

S ciljem večje kvalitete osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin ter 

upoštevanjem različnosti potreb vseh svojih občanov, želi občina načrtno razvijati, 

vzpodbujati in realizirati dejavnosti in ukrepe, ki ustvarjajo možnosti za vse 

prebivalce, njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju 

občine. Z drugimi besedami, spodbuja sodelovalno življenje vseh občanov, saj se 

zavedamo, da pridobitev naziva ni cilj ampak pot, ki se ne konča.  

  

Kot primer pozitivne praksa izpostavljamo sodelovanje med sosednjimi občinami 

RenčeVogrsko in Miren-Kostanjevica kar predstavlja po mnenju projektnega sveta 

Zveze-Delovnih invalidov primer pozitivne prakse na poti izgradnje okolja prijaznega 

do invalidov.  

  

Preteklo obdobje je bilo v znamenju COVID krize, ki je za občino pomenila 

svojevrsten iziv prilagojenega delovanja na področju zdravstva in sociale. Nevladne 

organizacije so se v teh spremenjenih pogojih primerno odzvale.  

  

V svetu za invalide Občine Miren-Kostanjevica ugotavljamo, da je vzpostavljen 

samodejni mehanizem, ki sproti zaznava in izboljšuje življenjsko in delovno okolje v 

občini. Občina je dosegla višji nivo preobrazbe občina prijazna do invalidov.  

  

V letu 2022 smo si zastavili sledeče prioritete:  

1. 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).  

2. Sodelovanje z sosednjimi občinami pri izvajanju programov OBČINA PO 

MERI INVALIDOV.  

3. 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.  

4. Sistem prevozov za invalide in starejše občane.  

5. Krepitev sodelovanja med nevladnimi organizacijami v okviru projekta 

»Hiša dobre volje«…tu se še moramo dogovoriti in uskladiti s ga.Tino Krog.  

6. Izvajanje predavanj za ciljno skupine invalidov s področja ohranjevanje 

zdravja. Krepitev sistema zdravstvene preventive.  

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

socialno varnost občanov«.  

8. Podpora pri oblikovanju napovedi s področja invalidske dejavnosti v 

mesečnem napovednikom.  

9. Sodelovanje s civilno zaščito – reševanje invalidov o elementarnih 

nesrečah  

(poplave, požari.- vaje civilne zaščite.)   

10. Promocija športa za invalide med učenci Osnovne šole Miren in 

Podružnične osnovne šole Kostanjevica na Krasu.  

11. Izvajanje programov osveščanja s področja »aktivne politike zaposlovanja 

invalidov«.   

12. Koordinacija in povezovanje laičnih socialnih in zdravstvenih omrežij z 

inštitucionalnimi omrežji s področja zdravstva in sociale.  

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

področja dostopnosti, izobraževanja, zaposlovanja socialne vključenosti 

glede na  vrsto invalidnosti.  

14. vzpostavitvi koordinacije med nevladnimi organizacijami (invalidskih in 

humanitarnih organizacij; športnimi, kulturnimi, društvi upokojencev, 

zavodi…)  

  

Pregled aktivnosti, ki smo jih izvajali v letu 2021  

  

1. Svet za invalide Občine Miren-Kostanjevica je tesno sodeloval s Svetom za 

invalide Občine Renče-Vogrsko pri dopolnitvi akcijskega načrta s projektom 

Vzpostavljanje sodelovanja med ponudniki socialnih in zdravstvenih 

storitev(Plan tč. 1 in 3).  

2. Informacijska pisarna je nadaljevala z delovanjem  v spremenjenih pogojih 

delovanja. Pretežno smo komunicirali po telefonu, v izjemnih primerih na domu 

in obiskih v zdravstvenih in socialnih zavodih. Pomemben prispevek k 

povečanem obisku informacijske pisarne predstavlja tudi Občinsko glasilo 

občine ,ki je z objavo socialnih in zdravstvenih člankov spodbudilo občane ki 

uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega področja. Pisarno je skozi 

vse leto vodil mag. Adamič. V informacijski pisarni smo invalide usmerjali pri 

uveljavljanju pravic iz naslova (Plan tč.2 in 12):  

• Pokojninskega in invalidskega zavarovanja o Pridobitev 

pravice do pomoči in postrežbe o Pridobitev ocene 

telesne okvare  

o Vodenje skozi postopek za pridobitev statusa invalida  



o Sodelovanje z invalidskimi podjetji v postopkih poklicne in 

zaposlitvene rehabilitacije  

o Svetovanje pri prilagoditvi delovnega mesta (pomoč delodajalcem in 

invalidom)  

• Uveljavljanje pravic iz naslova Zakona o zdravstvenem 

zavarovanju o Svetovanje pri pridobivanju medicinskih 

pripomočkov o Svetovanje v postopkih skupinske 

obnovitvene rehabilitacije za invalide o Pomoč osebnemu 

zdravniku pri iskanju optimalnih rešitev za invalida o 

Področje socialni zadev  

o Svetovanje v postopkih pridobivanje pravic iz naslova osebne 

asistence  Upravne zadeve:  

o Svetovanje – usmerjanje v postopkih prilagoditve – predelave vozil 

za invalide  

o Svetovanje pri pridobitvi pravice do oprostitve RTV naročnine o 

Vodenje skozi postopek uveljavljanje pravice oprostitve RTV 

naročnine o Svetovanje pri pridobitvi pravice do komunikacijskega 

dodatka o Pridobitve pripomočkov na osnovi Zakona o enakih 

možnosti o Svetovanje pri odpravljanju arhitektonskih ovir 

(dostopnost doma in na delovnem mestu)  

3. 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 MirenKostanjevica, ki ga prejme vsak mesec vsaka družina 

v občini, omogočamo pretok informacij – napoved aktivnosti invalidskih 

organizacij (Plan tč. 4 in 9).   

4. Društvo paraplegikov Severne Primorske v dogovoru z Občino Miren-

Kostanjevica izvaja nujne (zdravnik, lekarna, občina…) prevoze starejših in 

invalidnih oseb. Prevoz plača občina (Plan tč. 5).  

5. Krepitev sodelovanja med nevladnimi organizacijami v okviru projekta OPMI in 

v sodelovanju s »Hišo dobre volje je še v fazi prirprav.. Nadaljevali bomo s 

pobudami v tej smeri (Plan tč. 6)  

6. Izvajanje predavanj za ciljno skupine invalidov s področja ohranjevanje 

zdravja. Krepitev sistema zdravstvene preventive. CKZ ZD Nova Gorica se ni 

odzval na našo pobudo, je pa društvo Ko-Rak svetovalo 15. našim 

občanom(Plan tč. 7).  

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

socialno varnost občanov« se sproti ažurira (Plan tč. 8).  

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

(poplave, požari.- vaje civilne zaščite.). Zaenkrat ni bilo potrebe, dogovorjeni 

smo, da se bomo v primeru potreb sproti usklajevali z občinsko upravo in CZ. 

COVID epidemija je pokazala potrebo koordinacije med občinskim štabom CZ 

in vodstvi nevladnih organizacij. (Plan tč. 10).   



9. V sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije smo šolam Občine poslali 

razpis usposabljanj za vaditelje na področju razvoja športa med invalidi. V 

sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije smo izvedli promocijo športa 

za invalide med učenci podružnične osnovnih šole na Kostanjevica na Krasu 

(Plan tč. 11).  

10. Koordinacija in povezovanje laičnih socialnih in zdravstvenih omrežij z 

inštitucionalnimi omrežji s področja zdravstva in sociale se vzpostavi po 

potrebi pri reševanju posameznih problematik (Plan tč. 13).  

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

področja dostopnosti, izobraževanja, zaposlovanja socialne vključenosti glede 

na  vrsto invalidnosti se izvaja na pobudo župana in ostalih deležnikov pri 

reševanju konkretnih problematik. Odpravili smo arhitetonske ovire v 

občinskem obratu, na nogometnem stadionu v Mirnu (Plan tč. 14).  

12. Vzpostaviti koordinacije med nevladnimi organizacijami (invalidskih in 

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

teče preko Sveta invalidov občine (Plan tč. 15).  

  

V letu 2022 zaradi specifičnih okoliščin (COVID-19) predlagamo, da se poskuša v 

največji možni meri ohraniti obstoječe delovanje OPMI, Sveta invalidov in da se kar 

se da koordinirano in fleksibilno rešuje morebitne primere s področja življenja in dela 

invalidov in starostnikov.   

  

Pripravi naj se tudi dopolnitve akcijske programa za invalide v letu 2022-23 v luči 

pričakovanih zaostrenih socialnih razmer v občini (podražitve, padec kupne moči, 

delež občanov pod pragom revščine se povečuje) in pošljemo v začetku julija javni 

poziv vsem nevladnim organizacija, ki se financirajo iz občinskih sredstev, naj 

prepoznajo in javljajo probleme s terena. Zmeniti se je potrebno, kako se bomo 

organizirali za nudenje pomoči (spoznavanje problemov, kdo potrebuje pomoč, v 

kakšni obliki). Kako bo deloval CSD, ki ima že sedaj močno povečan obseg dela 

(migranti).   

  

Zaključili bi z mislijo, da je eden od namenov projekta OPMI tudi to, da postane 

upoštevanje potreb invalidov in starejših samoumevno in samoiniciativno. Na potrebe 

naj ne bi invalidi oz. invalidske organizacije vedno opozarjale same, ampak morajo 

biti  potrebe prepoznavne tudi s strani občine in javnih uslužbencev. In to je v naši 

občini postalo samoumevno, kar je zelo, zelo pohvalno.   

  

  

Marko Štanta                 Valter Adamič  

Predsednik Sveta invalidov                  koordinator OPMI  
pri občini Miren-Kostanjevica  


