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ANALIZA STANJA O POLOŽAJU INVALIDOV V 

OBČINI MIREN – KOSTANJEVICA 
 

 

UVOD  

 

Analiza stanja o položaju invalidov v Občini Miren – Kostanjevica temelji na upoštevanju 

standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov in skuša zajeti vse vidike življenja 

v lokalni skupnosti z namenom narediti načrt dela, ki bo v prihodnosti zagotavljal še 

kvalitetnejše življenje invalidov.  

 

Na pobudo župana občine Miren – Kostanjevica g. Mavricija Humarja je bil že konec leta 

2014 sklican sestanek s koordinatorjem projekta Občina po meri invalida g. Adamičem, 

predsednikom MDI Goriške in sprejela sta dogovor, da občina Miren – Kostanjevica pristopi h 

projektu. Župan je v januarju 2015 ustanovil Svet invalidov občine, ki je nemudoma začel s 

pričujočo analizo. Obenem je bil za potrebe kandidature občine Miren – Kostanjevica 

podaljšan in dopolnjen mandat koordinaciji invalidskih organizacij, ki na Goriškem deluje že 

vse od kandidature MO Nova Gorica. Koordinacija invalidskih organizacij je ves čas aktivno 

sodelovala z občinsko upravo in svetom invalidov. Aktivno so se vključili pri organizaciji in izvedbi 

okroglih miz ter ostalih dogodkov. S svojimi izkušnjami iz predhodnih projektov so z nasveti 

sodelovali tako pri pripravi analize kot pri  predlogu akcijskega načrta. Koordinacije je odigravala 

pomembno vlogo pri celostni pripravi analize, ki zajema vse vrste invalidnosti (beri oseb s posebnimi 

potrebam) pri obravnavi vseh 22 poglavij v okviru Agende 22. 

 

K pripravi analize so bile v letih 2015 in 2016 pritegnjene vse zainteresirane javnosti v lokalni 

skupnosti in širše, da se izpostavi kar največ informacij in indikatorjev, ki bodo osnova za 

pripravo celovitega načrta v skladu s potrebami in možnostmi za financiranje le-teh. Zaradi 

precejšnjih geografskih in socio-ekonomskih razlik znotraj občine so bile v prvem koraku 

analize povabljene h sodelovanju vse krajevne skupnosti(8 KS!), da podajo svoje videnje in 

predloge glede položaja invalidov v posamezni krajevni skupnosti.  

 

Kot eden večjih izzivov je bilo prepoznano tudi celovito in invalidu posamezniku prilagojeno 

zdravstveno varstvo. Zato je bila v Svet invalidov občine povabljena v občini stanujoča 

predstavnica NIJZ, ki je zadolžena za predloge ukrepov in javnozdravstvenih politik primernih 

za občino. 
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Sledila je okrogla miza o položaju invalidov in ostalih ranljivih skupin v občini in o želenih 

spremembah/ukrepih za izboljšanje položaja. V sejni dvorani občine Miren-Kostanjevica je 

bila 17. maja 2016 organizirana okrogla miza »Položaj invalidov in ostalih ranljivih skupin v 

občini Miren-Kostanjevica« . Sodelovale so vse vladne in nevladne organizacije, ki delujejo na 

območju občine, občinska uprava, invalidske in humanitarne organizacije ter vsi 

zainteresirani deležniki v občini, ki se kakorkoli srečujejo s problematiko invalidov. Dejstvo je, 

da invalidi niso homogena skupina, saj je vrsta njihove invalidnosti lahko različna (telesna 

prizadetost, težave z duševnim zdravjem, prizadetost različnih čutil in podobno), kar jih kot 

skupino določa za izrazito heterogeno. Ker je občina ena manjših v Sloveniji in ker so potrebe 

invalidov zelo komplementarne s potrebami starostnikov, je bila analiza in s tem okrogla 

miza razširjena tudi na populacijo starostnikov in so bile na okroglo mizo povabljene tudi 

seniorske organizacije. Poskušalo se je iskati sinergije med obema skupinama prebivalstva 

ter doseči večjo učinkovitost predlaganih ukrepov.  

 

Občini Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko sta v Bukovici  29. Junija 2016 skupaj organizirali 

okroglo mizo »Zaposlovanje invalidov v občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko« kot 

odraz prizadevanj obeh občin, da bi tudi na področju vključevanja invalidov v delovno okolje 

odigrali povezovalno vlogo med izvajalci aktivne politike, delodajalci in osebami s posebnimi 

potrebami. Ta primer sodelovanja v okviru projekta »Občina po meri invalidov« predstavlja 

prvi tovrstni primer sodelovanja dveh občin in je bil lepo sprejet tako med strokovno kot tudi 

širšo javnostjo. 

 

V zaključni fazi analize sta bila v Mirnu organizirana še dva dogodka. 10. novembra 2016 je 

občina Miren-Kostanjevica v sodelovanju z NIJZ OE Nova Gorica organizirala 2. regijsko 

srečanje IZZIVI STARANJA V GORIŠKI REGIJI. Namen dogodka je bil poiskati rešitve za 

dolgotrajno oskrbo na lokalni ravni za starejše in invalide, tudi znotraj projekta »Občina po 

meri invalida«.   

 

Člani sveta invalidov in koordinator projekta so tudi sodelovali pri pripravi Strategije razvoja 

občine za obdobje 2017–2025. Občina se je zavezala, da bo sledila mnenju, željam, potrebam 

in zahtevam svojih občanov. Ker gre za vse-vključujoč proces se je sprva v anketi preverjalo 

mnenje občanov o kakovosti bivanja v lokalnem okolju in razvojnih potencialih občine. Na 

splošno je javnomnenjska raziskava pokazala, da si občani želijo še več povezovanja in 

sodelovanja na vseh področjih družbenega življenja. V okviru priprave razvojnega dokumenta 

so bile v novembru izvedene tri interaktivne delavnice, ki so preverjale razvojne potenciale 

turizma, pospeševanje lokalnega gospodarstva in kmetijstva ter dvig kakovosti življenja v 

občini Miren-Kostanjevica.  
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V istem času je občina Miren-Kostanjevica od 10. oktobra do 15 novembra 2016 dala v javno 

razpravo osnutek Analize stanja o položaju invalidov v občini Miren-Kostanjevica, na kateri 

so svoje videnje in predloge prispevale nevladnih organizacije (Rdeči križ, Karitas, invalidske 

organizacije, društva upokojencev, športne in kulturne organizacije), lokalne skupnosti 

(župan, krajevne skupnosti, občinska uprava in svetniki občine Miren-Kostanjevice) ter 

inštitucij, ki delujejo na območju občine (šola, Zavod za zaposlovanje, Zavod za šolstvo, 

Invalidska podjetja s koncesijo, VDC Nova Gorica, ZPIZ – Nova Gorica, NIJZ – Enota Nova 

Gorica,…) ter dopolnila analizo z prispelimi predlogi. 

 

Analiza  želi celovito, za vsa pomembna življenjska področja prepoznati interese in potrebe 

občanov invalidov glede na specifičnosti in značilnosti občine Miren-Kostanjevica. Pri tem je 

osredotočena na trenutno najbolj pereča področja, skladno s potrebami pa jo bo potrebno 

periodično sistematično dopolnjevati. 

 

 

 

1. OSVEŠČANJE 

 

Lokalna oblast v sredstvih javnega obveščanja invalide opisuje na pozitiven, vendar 

nesistematičen in ne vsem invalidom prilagojen način. Poslužuje se občinske revije, ki izhaja 

4 krat letno in spletne strani občine. Predstavljene so dejavnosti invalidov, če so se le – te 

zgodile in predavanja na temo invalidnosti, ki jih organizirajo invalidska društva in drugi na 

območju občine. Predvideva se tudi vzpostavitev Facebook in Instagram strani s invalidsko 

problematiko v občini. 

 

Osveščanje in informiranje o problematiki invalidnih oseb poteka v največji meri preko 

invalidskih organizacij, v katere se invalidi vključujejo. Gradiva invalidskih organizacij, javnih 

zavodov in drugih izvajalcev so dostopna na njihovih sedežih in na predstavitvenih dogodkih 

samih organizacij, kot tudi na dogodkih, podprtih z invalidsko tematiko, v katere se vključuje 

tudi občina.  

 

V občini so zelo aktivna društva upokojencev, Karitas, Dnevni center za starejše občane in 

Duhovno središče na Mirenskem gradu, ki veliko energije vlagajo v osveščanje o življenju 

ranljivih skupin, med njimi tudi invalidov. V zasebnem sektorju je problematika invalidnosti 

dokaj nepoznana tema z izjemo tistih, ki imajo sami invalida v družini. Podobno velja za javne 

uslužbence. 
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Na občinskem nivoju je potrebno še dodatno izboljšati osveščanje invalidov oz. različnih 

ciljnih skupin o okolju in zdravju v katerem delujejo in živijo invalidi z vsebinami v občinski reviji 

in na spletni stani občine, ki jih prispeva območna enota Nova Gorica Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje (NIJZ). 

 

Odnos do osveščanja o invalidnosti je torej v občini topel in pozitiven, ni pa sistematičen in 

vseprisoten.  

 

 

 

2. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

V občini imamo ZD Miren s podružnico v Kostanjevici na Krasu, ki deluje v okviru 

Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica. Ambulanta opravlja osnovno 

zdravstveno dejavnost (zdravstveno stanje občanov, ukrepi za varovanje in izboljšanje 

zdravja, preprečevanje razvoja bolezni in nastajanja bolezenskih stanj). Opremljena je z EKG, 

minifotometrom, centrifugo, mikroskopom, kisikovo jeklenko in kompletom za dajanje 

kisika, inhalatorji in avtomatskim defibrilatorjem. V stavbi sta tudi lekarna in 

zobozdravstvena ambulanta za odrasle in otroke. V občini deluje zasebna zobna ambulanta, 

ki opravlja storitve za samoplačnike, kot tudi za zavarovance ZZZS, za odrasle in otroke. 

Težava je tem, da so vse stavbe, kjer se izvaja zdravstveno varstvo starejšega datuma in 

posledično težje dostopne gibalno oviranim in slabovidnim ljudem. 

 

Defibrilator je v Mirnu prosto dostopen tudi pred občinsko stavbo. Višina ni prilagojena 

dostopu osebe na vozičku. Dodatno se en defibrilator nahaja na igrišču v Mirnu. Ostali 

defibrilatorji: 

- Bilje: pri Gostilni Kogoj in pri Domu krajanov Negovan Nemec; 

- V Kostanjevici na Krasu; 

- Na Vojščici. 

 

Občanom brez dohodkov občina krije prispevke osnovnega zdravstvenega zavarovanja. 

 

Na območju občine NIJZ OE Nova Gorica koordinira  preventivne in osveščevalne akcije kot 

so projekt Več zdravja v občini, Živimo zdravo, Zdrava šola (OŠ Miren); promovira presejalnih 

zdravstvenih programov: Svit, DORA, ZORA, itd. Programi in aktivnosti so financirani s 

sredstvi ZZZS, MZ ter različnimi projektnimi sredstvi. Namenjeni so celotni skupini 

prebivalstva in največkrat niso posebej prilagojene potrebam invalidov.  
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3. REHABILITACIJA 

 

Rehabilitacija invalidov sestoji iz medicinske rehabilitacije, zdraviliškega zdravljenja, 

ambulante fizioterapije in predpisa medicinsko tehničnih pripomočkov v skladu s pravili 

obveznega zdravstvenega zavarovanja.   

 

Služb za zdravstveno rehabilitacijo v občini ni z izjemo ambulante za fizioterapijo v ZD Miren. 

Osrednji izvajalec rehabilitacijskih programov je Zdravstveni dom Šempeter pri Gorici in 

Zdravstveni dom Nova Gorica, Splošna bolnišnica Franca Derganca Šempeter pri Gorici, na 

širšem slovenskem območju pa Univerzitetni klinični center Ljubljana in Univerzitetni 

rehabilitacijski inštitut SOČA. 

 

Izvajanje dopolnilnih programov obnovitvene rehabilitacije preko sklenjenih pogodb z 

Zavodom za zdravstveno zavarovanje izvajajo invalidske organizacije (distrofiki, paraplegiki, 

paralitiki, Skleroza multipla) in pooblaščeni koncesionarji za posamezne skupine invalidov 

(VDC Nova Gorica, IP Posočje, Racio itd.). 

 

Posamezna društva s svojimi programi za ohranjanje zdravja omogočajo rehabilitacijo, 

izvedbo rekreacije in skrb za ohranjanje preostankov zdravja. Skrbijo tudi za socialno 

rehabilitacijo, z obiski na domu,  oz, obiski bolnih zmanjšujejo socialno izključenost, z 

občasno finančno podporo pa pomagajo invalidom. Društvo ko-Rak.si bo po predhodnem 

dogovoru 1x mesečno izvajalo individualno psihosocialno rehabilitacijo rakavih in kroničnih 

bolnikov,med katerimi prevladujejo starejši, v informacijski pisarni na sedežu občine. 

 

 

 

4. STROKOVNO – PODPORNE SLUŽBE 

 

Strokovno podporne storitve morajo zagotavljati razvoj in razpoložljive strokovne storitve, 

vključno s pripomočki za invalide, s katerimi si invalidi povečajo neodvisnost v vsakdanjem 

življenju. Po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, lahko osebe z 

zmerno, težjo ali težko motnjo uveljavijo pravico do nadomestila za invalidnost na Centru za 

socialno delo (CSD). Ta pravica pripada osebam, ko postanejo polnoletne. 

 

Storitve, ki jih ponuja CSD, so: 

• prva socialna pomoč (pomoč pri prepoznavanju in opredeljevanju stiske); 
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• osebna pomoč (svetovanje, urejanje, vodenje); 

• pomoč družini za dom (pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani); 

• institucionalno varstvo (vse oblike pomoči v zavodu); 

• vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. 

 

Na območju občine se izvaja tudi pomoč na domu, ki trenutno šteje 33 uporabnikov in je 

financirana s strani občine. Pomoč izvaja Dom upokojencev Nova Gorica. Za šoloobvezne 

otroke je občina organizirala in financirala prevoz in spremstvo v OŠ Kozara (šola za 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami) v Novi Gorici – tudi v primeru, da so šolajoči se 

starejši od 18 let, čeprav zakon te pravice po 18. letu ne določa. Rdeči križ in Karitas izvajata 

na območju občine socialne programe, ki so namenjeni tudi invalidom. V občini delujeta 

socialna programa Starejši za starejše, namenjen starejšim od 69 let in ga izvajajo društva 

upokojencev ter Invalid invalidu v režiji MDI Goriške.  

 

 

 

5. DOSTOPNOST 

 

V občini se je v preteklem mandatu veliko gradilo kanalizacijsko omrežje. Manjši  poudarek je bil na 

obnovi cest, kjer še ni zagotovljena dostopnost gibalno oviranih oseb. Večje težave predstavljajo tudi 

starejše zgradbe in javne površine, grajene pred spremembo zakonodaje, ki nalaga projektantom 

upoštevanje ustreznih normativov za enakovredno življenje invalidnih oseb (avtobusne postaje, šola, 

zdravstveni dom, cerkve in prostori krajevnih skupnosti). Pripravljen je seznam objektov in površin, ki 

potrebujejo ustrezne prilagoditve in vključitev v načrt varnih poti: 

 

 

Lokacija Situacija 

MIREN  

 

 

 

 

 

 

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 
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pa bi bilo potrebno nadgraditi z interfonom. Vse pisarne so 

dostopne saj je v stavbi vgrajeno tudi dvigalo. Prav tako imajo v 

stavbi urejen sanitarni prostor za invalide. Dostop za invalide v 

prostore občinske stavbe bo potrebno opremiti za taktilne oznake  

za slabovidne osebe – predvsem zaradi varnosti (stopnice nimajo 

kontrastnih trakov,..) 

V občinski stavbi je tudi Krajevni urad (UE Nova Gorica). 

 

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. 

 

 

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. 

Medgeneracijski center Parkirno mesto za invalide je potrebno dopolniti z vertikalno 

oznako. 

 

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. 

 

Avtobusno postajališče 

Avtobusnemu postajališču pri Grabcu (vodnjaku) je potrebno na 

primernem mestu znižati pločnik, da se omogoči dostop z 

invalidskim vozičkom. 

 

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. 

 

Pošta 

Na parkirišču je potrebno urediti parkirno mesto za invalide, ki bo 

služilo tudi za banko in bankomat. 

Poštni nabiralnik je ustrezno nameščen. 

Banka NKBM Na parkirišču je potrebno urediti parkirno mesto za invalide, ki bo 

služilo tudi za Pošto in poštni nabiralnik. 

Bankomat je ustrezno nameščen. 

Pokopališče Na parkirišču je potrebno urediti parkirno mesto za invalide (sicer 

je v bližini tržnica kjer je parkirno mesto urejeno). 

Cerkev - (Sv. Jurij) Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide in na vhodu znižati 

visok prag. 

Mirenski Grad - (Cerkev Žalostne 

Matere Božje) 

Klančino je potrebno razširiti in dopolniti z ograjo. 
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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. 

BILJE  

 

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. 

 

 

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. 

Večnamenska dvorana (Dom 

krajanov Negovan Nemec) 

Parkirno mesto za invalide je potrebno dopolniti z vertikalno 

oznako. Vhod z invalidskim vozičkom je dostopen s strani. 

Sanitarnih prostorov za invalide ni. 

Poštni nabiralnik Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, ki bo služilo tudi za 

krajevno skupnost in bankomat. 

Bankomat Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, ki bo služilo tudi za 

krajevno skupnost in poštni nabiralnik. 

Avtobusno postajališče Avtobusni postajališči sta novi in dostopni. 

Pokopališče Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. 

Trgovina Mercator Trgovina je dostopna. 

 

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. 

KOSTANJEVICA NA KRASU  

 

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. 

Zdravstveni dom Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. Na vhodu je 

potrebno znižati previsok prag. 

Dvorana Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, ter znižati visok 

prag na vhodu. 

Avtobusno postajališče Postajališče ni urejeno. 

 

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. 
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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. 

 

Trgovina 

Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, ki bo služilo 

tudi za poštni nabiralnik in seveda tudi za poštne storitve, ki 

se opravljajo v trgovini. 

 

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. 

OPATJE SELO  

 

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. 

Vrtec Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. Na vhodu je 

potrebno znižati prag. 

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.  

Avtobusno postajališče Postajališče ni urejeno. 

Pokopališče Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide. 

Poštni nabiralnik Na ustreznem mestu je potrebno znižati pločnik in urediti 

parkirno mesto za invalide. Oboje bo služilo tudi za trgovino. 

 

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. 

 

Trgovina Mercator 

Na ustreznem mestu je potrebno znižati pločnik in urediti 

parkirno mesto za invalide. Oboje bo služilo tudi za poštni 

nabiralnik. 

 

Cerkev 

Potrebno je urediti parkirno mesto za invalide, ter na 

ustrezen način omogočiti dostop z invalidskim vozičkom 

zaradi stopnice in visokega pragu. 

Opomba: Vse prilagoditve dostopov se morajo izdelati tako za gibalno ovirane občane kot 

tudi za osebe z senzoričnimi omejitvami vida. 
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Za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja v Mirnu je potrebno urediti naslednje odseke 

pločnikov: 

- ovinek pri stari banki, 

- ovinek pri starem mestu (bloki), 

- ovinek krajevna skupnost – osnovna šola, 

- pot med križiščem za Grabec in Mirenski Grad. 

 

Za izboljšanje dostopnosti informacij in komunikacij pa je potrebno začeti vgrajevati oziroma 

nameščati: 

- taktilne oznake za slepe in slabovidne, 

- informativne table za slabovidne, 

- indukcijske zanke za naglušne. 

 

 

 

6. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

 

Otroci s posebnimi potrebami imajo kot vsi ostali pravico do vzgoje in izobraževanja čim 

bližje domu. Za njihovo vključevanje v programe vrtcev in šol so predpisani posebni načini in 

oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja, pri čemer so potrebne posebne prilagoditve 

prostorov, uporaba specifičnih pripomočkov, dodatna strokovna pomoč, stalni ali občasni 

spremljevalci ipd. Način izobraževanja in obseg pomoči je odvisen od vrste in stopnje 

primanjkljaja oz. motnje posameznika.   

 

V naši občini imamo štiri vrtce in tri šole. V redne oddelke vrtcev in šole so vključeni otroci s 

posebnimi potrebami, ki imajo ob sebi spremljevalko oz. nudeno dodatno strokovno pomoč. 

Tudi v primerih, ko otroci nimajo odločbe o spremljevalcu, občina financira zaposlitev le-tega 

(npr. sladkorna bolezen). 

 

Izobraževanje invalidov poteka tudi preko Zavoda RS za zaposlovanje Nova Gorica, društev 

invalidov, NIJZ OE Nova Gorica ter Duhovnega središča. V Medgeneracijskem centru se 

občasno prirejajo predavanja na temo invalidnosti. 

 

Osnovna šola sodeluje preko različnih srečanj in dejavnosti z Medobčinskim društvom 

invalidov Goriške, Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih, Društvom gluhih in 

naglušnih Severne Primorske.  
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7. ZAPOSLOVANJE 

 

Populacijo brezposelnih invalidov iz občine Miren-Kostanjevica pokriva Zavod RS za 

zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica.  

 

Konec septembra 2016 je bilo na Območni službi Nova Gorica prijavljenih 3919 brezposelnih 

oseb, od tega 677 invalidov, kar predstavlja 17,3% delež vseh brezposelnih oseb. V letu 2016 

se je do konca septembra zaposlilo 96 invalidov.  

 

V evidenci brezposelnih oseb je bilo konec septembra 2016 prijavljenih 24 invalidnih oseb iz 

občine Miren-Kostanjevica, od katerih ima okoli 50% osnovnošolsko izobrazbo, 29% srednjo 

poklicno izobrazbo, 8% srednjo splošno ali strokovno izobrazbo, 9% pa terciarno izobrazbo. 

Po starostni strukturi je prijavljenih 7 oseb v starosti od 30-49 let ter 17 oseb v starosti od 

50-64 let.  

 

Na področju , ki ga pokriva OS Nova Gorica ZRSZ delujejo: 

 invalidska podjetja: 

- Meblo kovinoplastika storitve d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk 

- Gostol Goin d.o.o., Prvomajska 37, Nova Gorica 

- Inde, Salonit Anhovo d.o.o., Anhovo 83, Deskle 

- Invalidsko podjetje Posočje d.o.o., Poljubinj 89c, Tolmin 

- Hidria IP d.o.o., Poljubinj 89a, Tolmin 

- Želva d.o.o., PE Nova Gorica, Industrijska 5, Kromberk 

- Kolektor Ascom d.o.o., Vojkova 10, Idrija 

 

 zaposlitveni center: 

- Zavod Štefanov center, Klanec 14a, Solkan (Nahaja se na lokaciji Vogrsko) 

 

V Občini Miren-Kostanjevica ugotavljamo, da pri vključevanju oseb s posebnimi potrebami 

na trg dela ne izkoristimo potenciala obrtnikov in malih podjetnikov, ki so nasproti velikim 

podjetjem priviligirani v smislu večje fleksibilnosti pri zaposlovanju in odpuščanju invalidov. 

Sistemske spodbude (nagrade za preseganje kvot, prilagajanje delovnih mest) so vse 

premalo izkoriščene. Tudi boljša koordinacija med nevladnimi organizacijami, inštitucijami, 

invalidskimi podjetji, delodajalci in iskalci zaposlitve, bi dala boljše rezultate na tem področju. 
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ZRSZ nudi vsem brezposelnim osebam informiranje in svetovanje, vključevanje v programe 

aktivne politike zaposlovanja, karierno svetovanje, osebam z zdravstvenimi omejitvami pa je 

na voljo zdravstveno zaposlitveno svetovanje, rehabilitacijsko svetovanje in zaposlitvena 

rehabilitacija.  Zaposlitvena rehabilitacija je individualno načrtovana pravica invalida, ki jo 

lahko uveljavi oseba, če nima pravice do enakih storitev po drugih predpisih. Območna 

služba Nova Gorica sodeluje v procesu zaposlitvene rehabilitacije z Invalidskim podjetjem 

Posočje d.o.o., Želvo d.o.o., Racio d.o.o. ter URI Soča. Vsak izvajalec ima tudi svojo mrežo 

delodajalcev, kjer se izvaja usposabljanje invalidnih oseb. 

 

V občini je potrebno načrtno povezovanje med nevladnimi organizacija, javnimi zavodi, 

državo in delodajalci pri reševanju problematike zaposlovanja invalidov. Občina naj spodbuja 

zaposlovanje invalidov z intenzivnejšim osveščanjem in spodbujanjem  delodajalcev pri 

usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb. Potrebno jim je predstaviti prednosti 

zaposlovanja invalidov in sistemske spodbude pri zaposlovanju le-teh. Prav tako naj bi se 

občinska uprava posluževala instrumenta aktivne politike zaposlovanja, tj. zaposlovanje 

invalidov preko javnih del ter namenila subvencijo podjetju, ki bi zaposlilo brezposelno 

invalidno osebo. 

 

Velik zaposlitveni potencial v občini Miren-Kostanjevica predstavlja razvito malo 

gospodarstvo. 

 

 

 

8. FINANČNA POMOČ IN SOCIALNA VARNOST 

 

Na osnovi Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna RS zagotavljajo sredstva za denarne 

socialne pomoči tistim posameznikom, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, in 

sicer zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.   

 

Občine imajo na področju socialnega varstva relativno malo pristojnosti pri organizaciji 

javnih služb, odgovorne pa so za organizacijo in financiranje socialnovarstvene pravice 

pomoč družini na domu, ki jo v občini zagotavlja Dom upokojencev Nova Gorica, na katerega 

naj se občani obračajo v primeru tovrstnih potreb. Za otroke s posebnimi potrebami občina 

omogoča prevoz in spremstvo v OŠ Kozara (šola za izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami) v Novi Gorici – tudi v primeru, da so šolajoči se starejši od 18 let, čeprav zakon te 

pravice po 18. letu ne določa.  
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Iz proračuna pa občina pod pogoji, ki jih določajo predpisi, (so)financira stroške storitev v 

socialnovarstvenih zavodih za odrasle in socialne pogrebe. Z denarno socialno pomočjo se 

upravičencu, ki nima dovolj lastnih sredstev za preživetje sebe in svoje družine, zagotavlja 

sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb, ki omogoča preživetje. Družine 

invalidov so deležne naslednje pomoči: 

• otroški dodatek; 

• dodatek za nego otroka (uveljavi jo en od staršev, za otroka, ki potrebuje posebno 

varstvo in nego); 

• delno plačilo za izgubljen dohodek (uveljavi jo en od staršev, za otroka, ki potrebuje 

posebno varstvo in nego, po mnenju posebne komisije); 

• prva socialna pomoč (ko oseba išče pomoč na CSD prvič); 

• družinski pomočnik; 

• druge storitve, zajete v zakonih. 

 

Proračun zagotavlja tudi sredstva za področji zdravstvenega in socialnega varstva, ki je 

sestavni del proračunskih gradiv občine. Invalidske organizacije, društva upokojencev, 

Dnevni center za starejše občane, Duhovno središče na Mirenskem gradu, Rdeči križ in 

Karitas izvajajo na območju občine s strani občine podprte manjše socialne programe, ki so 

namenjeni predvsem ali tudi invalidom in ranljivim skupinam. 

 

Ob rojstvu otroka občina (po svojem pravilniku) nudi staršem enkratno denarno pomoč, če 

za njo podajo ustrezno vlogo (predpisan obrazec občine), pod pogojem, da je otrok državljan 

R Slovenije in da ima vsaj en od staršev stalno prebivališče v občini. Vlogo mora vložiti v roku 

6 mesecev od rojstva otroka. 

 

 

 

9. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN OSEBNA INTEGRITETA 

 

Nujno je zagotavljati invalidom najbolj naravno in kvalitetno življenje. Potrebno je 

vzpodbujati invalide h družinskemu življenju in podpirati njihovo pravico do osebne 

integritete, prav tako ne smejo biti prikrajšani za spolne odnose, poroko in starševstvo. 

Potrebno je zagotavljanje možnosti invalidom, da živijo, kolikor je le mogoče samostojno, 

vključujoč izbiro, kje, s kom in kako živeti.  

 

Občina na tem področju neposredno ne deluje, podpira pa invalidska in ostala društva, ki 

invalidom nudijo ustrezno podporo. Družinam, v katerih živi invalid, je dobrodošla oskrba 

med oddihom svojcev in strežniška oskrba. Dobrodošla bi bila predavanja in predstavitve 
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invalidskih položajev za svojce in splošno javnost. Pomoč ustreznih asistentov in lažji pristopi 

h dostopnosti pri različnih institucijah (telefon, internet – zasebnost).  Vsekakor pa bi se naj 

upoštevali in podpirali  standardi in pravila o izenačevanju možnosti invalidov.  

 

Več podpore bi bilo s strani občine potrebno za spodbujanje društev, da bi namenila več 

pozornosti rednim osveščanjem, povezovanjem med društvi z namenom organizacije 

skupnih srečanj in delavnic za člane (zlasti za ciljno skupino mladih in samskih), podporo 

osebni asistenci z javnimi deli, spodbujanjem prostovoljstva in podobno. 

 

Največjo oviro vidimo v socialni izključenosti posameznih invalidnih oseb, še posebej 

starejših, ki v osami živijo v manjših vaseh. Gre bolj za problem socialnih stikov kot problem 

materialnih (ne)zmožnosti. Tu bo potrebno koordinirano delovanje celotne lokalne skupnosti 

za večje stike med invalidi, ostalimi ranljivimi skupinami ter upokojenci. 

 

Z izvajanjem določil, ki so opredeljene v agendi 22 bomo izboljšali temelje za omogočanje 

oseb s posebnimi potrebami, da bi se enakopravno vključevali v življenje in delo v Občini 

Miren-Kostanjevica. 

 

 

 

10. KULTURA 

 

Osebe s posebnimi potrebami imajo številna umetniška nagnjenja in sposobnosti, s katerimi 

bogatijo sebe in širšo skupnost, v kateri živijo, država oziroma lokalne skupnosti pa so tiste, ki 

so dolžne osebam s posebnimi potrebami zagotavljati takšne zmožnosti, da se na področju 

kulture udejstvujejo kot ustvarjalci in kot uporabniki kulturnih dobrin. Tako torej je potrebno 

osebam s posebnimi potrebami zagotoviti enakopravno vključenost, pa tudi sodelovanje pri 

različnih kulturnih dejavnostih. 

 

V občini imamo dokaj pestro kulturno ponudbo, ki pa ljudem z oviranostjo ni v celoti 

dostopna. Bolj kot arhitekturne ovire predstavljajo težavo komunikacijske ovire in socialna 

izključenost, kot tudi indiferentnost samih invalidov. Vsem invalidom, ki imajo željo po 

kulturnem udejstvovanju, se naj zagotavlja pomoč s strani ljubiteljskih kulturnih društev. 

Kulturne prireditve so v veliki meri dostopne vsem invalidom, težava nastane pri osebah z 

izgubo sluha, zaradi tolmačenja in pomanjkanja indukcijske zanke. 

 

Velika težava je v dejstvu, da v občini trenutno nimamo kulturnega doma in se prireditve 

izvajajo na različnih lokacijah (telovadnica Bilje, prostori OŠ, Gnidovčev dom na Mirenskem 
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Gradu, sejna soba Občine), ki v osnovi niso namenjene kulturnim prireditvam in je potrebno 

z ureditvijo osrednje kulturne dostopnosti čakati na gradnjo novega kulturnega doma.  

 

 

 

11. REKREACIJA IN ŠPORT 

 

Šport, športno udejstvovanje in rekreacija preprečujejo nastanek številnih bolezni, ki lahko 

nastanejo zaradi določene oviranosti posameznika, obenem pa lahko mnogim predstavljajo 

eno izmed oblik rehabilitacije. 

V občini deluje 17 športnih društev in športne sekcije društev invalidov. Z izjemo invalidskih 

društev, ponudba športnih aktivnosti ni prilagojena invalidom.  Dostopnost do telovadnic in 

nogometnih igrišč je ponekod urejena, ponekod ni (telovadnica OŠ Miren).  Občina načrtuje 

izgradnjo športnega parka na prostem, kjer bo v fazi razpisa vključen tudi svet invalidov, da 

bodo v parku nameščeni tudi rekviziti primerni za različne skupine invalidov.  

 

 

 

12. RELIGIJA 

 

V naši občini imamo duhovno oskrbo RKC organizirano ne samo preko župnij ampak tudi v 

Duhovnem središču na Mirenskem gradu. Duhovniki so dostopni, organizirani so obiski 

ostarelih, bolnih in invalidnih oseb v občini. Prilagojene verske obrede na celotnem območju 

Slovenije izvaja »Vera in luč – Slovenija«, obrede v slovenskem znakovnem jeziku pa Verski 

center gluhih in naglušnih v Ljubljani. Obred se izvaja enkrat mesečno v cerkvi Kristusa 

Odrešenika v Novi Gorici. 

 

Ostale verske skupnosti nimajo sedeža v občini in se verski obredi izvajajo izven občine. 

Invalidi, ki jim pripadajo si svoje versko življenje organizirajo s pomočjo svojcev in ostalih 

članov njihove verske skupnosti.  

 

 

 

13. INFORMIRANJE IN RAZISKOVANJE 

 

Lokalna skupnost zbira informacije o življenjskih pogojih invalidov, vključno z ovirami, ki 

vplivajo na njihovo življenje, in jih posreduje širši javnosti. Lokalna oblast ima tudi zbrane 

podatke o položaju otrok v izobraževalnem procesu in o zaposlitvenih možnostih invalidov. 
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Zbrane ima podatke o invalidskih organizacijah in o društvih, ki delujejo na celotnem 

območju. 

 

Informiranje poteka v obe smeri, saj tudi občani lahko informirajo občino, društva in druge 

institucije o svojih problemih, težavah in sistemski ali trenutni potrebi po določeni pomoči ali 

potrebi po izenačenju možnosti za enakopravno obravnavo in vključenost v javno življenje. 

 

Občina, invalidska društva in druge institucije preko razpoložljivih in sodelujočih medijev, 

preko svojih članov, predstavnikov, preko e-pošte in mobilnih telefonskih zvez obveščajo 

svoje člane o delovanju in aktivnostih v društvih, o koristnih informacijah in novostih in o 

posebnih dogodkih.  

 

 

 

14. OBLIKOVANJE IN NAČRTOVANJE POLITIKE 

 

Lokalna skupnost se skladno s svojo odgovornostjo kot temeljna samoupravna skupnost  

trudi odzivati na potrebe in interese oseb z invalidnostjo, skuša ustvarjati pogoje in možnosti 

za njihovo socialno vključenost in nediskriminacijo, povezati vse dejavnike v prostoru za 

usklajeno delovanje ter se tako odzivati in prispevati k uresničevanju Standardnih pravil za 

izenačevanje možnosti invalidov. 

 

V občini se invalidi od ustanovitve Sveta invalidov aktivneje vključujejo v oblikovanje politike 

in njihovih predlogov za izboljšanje stanja v občini. Predstavniki posameznih oblik 

invalidnosti so tako vključeni v projekt za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«, imajo 

možnost sodelovanja pri pripravi občinskih razpisov ter neposredno 

svetujejo/predlagajo/informirajo župana in občinsko upravo.   

 

V okviru 2. regijskega srečanja »Dolgotrajna oskrba – iziv prihodnosti smo v Občini Miren-

Kostanjevica ugotovili nepovezanost tako med inštitucionalnimi deležniki (Patronažna služba, 

Centra za socialno delo, pomoč na domu, Dom upokojencev kot tudi nepovezanost med 

nevladnimi organizacijami. Inštitucionalni sistemi se morajo bolj povezati v smeri celostne 

obravnave starejših oseb in oseb s posebnimi potrebami s ciljem izkoristiti neformalne 

potenciale nevladnih organizacij s katerimi bi vsi skupaj zapolnili sistemske vrzeli, ki 

dokazano obstajajo. Občina je na tem področju povezovanja naredila pomembne korake na 

področju zdravstva in sociale. Občina bo lahko z politiko povezovanja v okviru javnih razpisov 

odigrala odločilno povezovalno vlogo med nevladniki in inštitucijami, ki so vključene v 

celovito obravnavo starejših in oseb s posebnimi potrebami.  



17 
 

 

 

 

15. ZAKONODAJA 

 

Naloga lokalne skupnosti je, da zadovoljuje potrebe in interese svojih prebivalcev in 

izpolnjuje druge naloge v skladu zakoni.  

 

Občina  pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok 

in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:  

- spremlja stanje na tem področju,  

- pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,  

- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in 

institucijami,  

- lahko dodeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali 

obletnicah občanov.  

 

Kljub številnim ekspertizam je »Zakon o dolgotrajni oskrbi« je še vedno v valilnici političnih 

strank. Občina Miren-Kostanjevica skuša zapolniti to zakonsko vrzel z dopolnilnimi programi, 

ki sledijo ciljem ohranjevanja socialne varnosti posameznika v povezavi z invalidskimi in 

humanitarnimi organizacijami.  

 

Lokalna oblast ni bila deležna kritike glede neizpolnjevanja zakonodaje, ki se nanaša na 

invalide. Večja ovira so pomanjkljivosti v obstoječi zakonodaji, saj njeno upoštevanje vselej 

ne prinaša enakih možnosti, h katerim si pravzaprav vsi prizadevamo. Lokalna skupnost bi 

lahko v takih primerih prispevala s svojimi pobudami, s spodbudami institucij za vključujoče 

ponudbe svojih storitev, z integriranim pristopom delovanja občinskih služb (sodelovanje, 

vzajemno informiranje in splošna povezanost). Seveda ne smemo pozabiti na spodbujanje 

dobrodelnosti, dodatnih programov, financiranih preko javnih razpisov itd. Najpomembnejša 

pa je aktivna vključenost invalidov v soustvarjanje vsakdana, kar je trenutno tudi največja 

težava in potrebno bo spodbujanje invalidov s strani lokalne skupnosti za njihovo večjo 

angažiranost. 

 

 

 

16.  EKONOMSKA POLITIKA 
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Lokalna oblast v redni letni proračun od leta 2016 vključuje tudi izdatke za prilagoditve, ki so 

namenjeni invalidom. Občina poleg sofinanciranja programov, namenjenih invalidom 

pomaga društvom in organizacijam pri njihovi dejavnosti tudi s svetovanjem, posredovanjem 

informacij, nudenjem strokovne in administrativne opomoči in pri iskanju in zagotavljanju 

prostorov za njihovo delovanje in izvajanje aktivnosti. 

 

 

 

17. KOORDINACIJA DELA 

 

Znotraj lokalne oblasti je potrebno ustanoviti stalni koordinacijski odbor za vprašanja 

invalidov, v katerem bodo zastopane tudi invalidske organizacije. Le tako bo omogočena 

večja preglednost nad potrebami invalidov. Že od procesa pridobivanja naziva »občina po 

meri invalidov« za MONG imamo koordinacijo invalidskih društev, ki delujejo na Goriškem in 

z ustanovitvijo sveta invalidov v občini se je vzpostavilo aktivno sodelovanje v trikotniku 

občina - svet invalidov - koordinacija invalidskih organizacij.  

 

 

 

18.  INVALIDSKE ORGANIZACIJE IN NVO, KI SE UKVARJAJO TUDI S PROBLEMATIKO 

INVALIDOV 

 

Lokalna oblast spodbuja in podpira delovanje obstoječih invalidskih, humanitarnih 

organizacij in invalidskih podjetij: 

• Društvo gluhih in naglušnih severne Primorske, Sedejeva ulica 8, Nova Gorica; 

• Medobčinsko društvo invalidov Goriške, Sedejeva ulica 8; Nova Gorica 

• Društvo paraplegikov Severne Primorske; Rejčeva ulica 5; Nova Gorica 

• Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih N. Gorica, Gradnikove br. 33, N. Goricaca; 

• Društvo civilnih invalidov vojn Primorske, Sedejeva ulica 8, N. Gorica; 

• Društvo vojnih invalidov severne Primorske, N. Gorica, Gradnikove br. 29, N. Gorica; 

• Društvo Sožitje Nova Gorica, Kidričeva 53, N. Gorica; 

• Severnoprimorsko društvo za cerebralno paralizo »Sonček«. Liskur 23, Stara Gora 

• ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE severnoprimorske regije, Cesta 

prekomorskih brigad 32, Šempeter; 

• ŠENT Dnevni center za odvisnike, Sedejeva 9a, N. Gorica; 

• Društvo Ozara Nova Gorica, Partizanska 57, N. Gorica; 

•  Želva d.o.o., oddelek VDC Nova Gorica, Ajševica 42, N. Gorica; (invalidsko podjetje) 
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• VDC Nova Gorica (enota Solkan, enota Nova Gorica in enota Stara gora), Klanec 14a, 

Solkan; 

  Združenje multiple skleroze Slovenije 

  Humanitarno društvo Kid otrok - otroku 

  Društvo tiroidnih bolnikov primorske svetilnik 

  Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica za severnoprimorsko 

  Društvo Go-Spominčica za pomoč pri demenci severno primorske regije 

  Društvo psoriatikov Slovenije, podružnica Primorska 

  Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 

  Društvo ledvičnih bolnikov severnoprimorske regije 

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

 

 

 

19. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA OSEBJA 

 

Zaposleni v lokalni skupnosti niso vključeni v posebna usposabljanja za odpravo ovir v 

komunikaciji, kar bi bilo priporočljivo, predvsem za komuniciranje in ravnanje z osebami, ki 

imajo izgubo sluha in/ali vida. Poleg strokovnega osebja je potrebno z veščinami za odpravo 

ovir v komunikaciji z invalidi opolnomočiti tudi splošno javnost.  

 

NIJZ ugotavlja, da so izvajalci osveščanja o javnem zdravju v okviru nevladnih organizacij 

nezadostno usposobljeni. Tudi sami programi - Zdravje za vse – niso v celoti prilagojeni 

posameznim ciljnim skupinam oseb s posebnimi potrebami.  

 

 

 

20.  NACIONALNI NADZOR IN OCENJEVANJE PROGRAMOV ZA INVALIDE V OKVIRU 

IZVAJANJA STANDARDNIH PRAVIL 

 

Invalidske organizacije naj bi sodelovale pri ocenjevanju na lokalni ravni, rezultati 

ocenjevanja pa naj bodo ustrezno zabeleženi in posredovani odgovornim osebam za izvedbo 

projekta. Nadzor izvajata koordinacija invalidskih organizacij in koordinator projekta Občina 

po meri invalida v sodelovanju z županom, kot glavnim nosilcem izvajanja projekta in 

občinskim Svetom invalidov. 
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21. TEHNIČNO IN GOSPODARSKO SODELOVANJE 

 

Lokalna oblast naj, poleg invalidnim osebam, ki živijo v občini, tudi invalidnim beguncem in 

priseljencem nameni določena sredstva ter jih vključuje v akcijske programe za invalide. Ob 

tem naj se poveže z invalidskimi organizacijami, tako doma kot v tujini, in skupaj naj 

sprejmejo ukrepe za izboljšanje znanja o vprašanjih invalidnosti. Področje je trenutno v 

občini nepokrito, saj v občini ni niti beguncev niti pozitivnega toka migracij.  

 

Društva invalidov, ki delujejo na območju občine Miren Kostanjevica  

 

 

 

22. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

Občina nima razvitega kakšnega mednarodnega sodelovanje z društvi, organizacijami ali 

drugimi občinami v tujini na področju sodelovanja in izmenjave izkušenj glede invalidnosti. 

Pomembno vlogo pa ima lokalna skupnost s podpiranjem mednarodne izmenjave znanja in 

izkušenj invalidskih društev. Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z vprašanji invalidnosti, 

sodelujejo z organizacijami v drugih državah, predvsem iz sosednje Italije in Hrvaške. 

Sodelovanje poteka na področju kulture, športa in izmenjave strokovnih izkušenj ter 

sodelovanja pri reševanju čezmejne problematike invalidov, največ pri poklicnih boleznih. 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

 

V procesu analize se je kot največkrat izpostavljen problem na lokalni ravni izkazala 

nezadostna koordinacija med občino, javnimi službami in nevladnim sektorjem pri reševanju 

konkretnih težav posameznika na področjih kot so osveščanje, zaposlovanje invalidov, 

zdravstvene in socialne storitve ter prostovoljstvo. Zato bi bilo smiselno poleg standardnih 

ukrepov na nivoju občine pripraviti sistemske ukrepe kot je občinska uredba za dostopnost 

javnih površin in stavb, pet urni učni program o invalidnosti za tretjo triado OŠ in programe 

koordinacije deležnikov na področju zaposlovanja invalidov, zdravja, dolgotrajne oskrbe in 

preprečevanja socialne izključenosti.  

 

Pripravili: Marko Štanta, predsednik Sveta za invalide Občine Miren-Kostanjevica v sodelovanju z mag. 

Valterjem Adamič, predsednikom MDI Goriške in koordinatorjem projekta Občina po meri invalida ter 

Roberto Filipčič iz občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica. Sodelovali so tudi številni dobromisleči iz 
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vladnih in nevladnih ustanov, posebna zahvala pa gre Martini Kavčič, ZRSZ (poglavje 7), Marku Vudrag, 

Ireni Jerič, NIJZ (poglavje 2) in Primožu Skok Možina (poglavje 5). 

 

 

Miren, november 2016 
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PRILOGA: JAVNO ZDRAVJE 

 

Zaradi slabšega poznavanja vloge in dela NIJZ v javnosti, v prilogi dodajamo opis zadolžitev 

NIJZ s poudarkom na delu območnih enot. 

 

NIJZ OE Nova Gorica izvaja javnozdravstvene aktivnosti za preprečevanje bolezni in krepitev 

zdravja v okviru različnih programov in nalog, ki se izvajajo v različnih življenjskih okoljih – na 

primarni ravni zdravstvenega varstva, v vrtcih in šolah, v krajevnih skupnostih, preko javnih 

občil. Na območju Zdravstvene regije Nova Gorica: 

1. Analizira in interpretira podatke o zdravstvenem stanju prebivalstva v regiji in občinah. 

2. Spremlja dejavnike okolja, ki predstavljajo grožnjo zdravju. 

3. Spremlja nalezljivih bolezni in pripravi osnovne ukrepe za njihovo preprečevanje in 

obvladovanje.  

4. Opozarja župane in druge ključne javnosti na pomembne javno zdravstvene probleme. 

5. Predlaga ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov in izboljšanje zdravja. 

6. Zagotavlja potrebne informacije in priporočila s področja javnega zdravja za strokovno in 

splošno javnost. 

7. Pripravlja promocijske programe in koordinira promocijske aktivnosti. 

8. Koordinira preventivne programe in programe promocije zdravja na primarni ravni [IJ1] 

 

Od leta 2010 sledi regijski Strategiji za zmanjšanje neenakosti v zdravju s krepitvijo zdravja in 

prioritetam Regijskega Sveta za Javno Zdravje (RSJZ): 

 I.prioriteta: Rakave bolezni (rak dojk, rak debelega črevesa in danke)  

 II.prioriteta: Ranljive skupine (osebe nad 65 let, invalidne osebe, osebe s težavami z 

odvisnostjo, brezposelne osebe)  

III.prioriteta: Srčno-žilne bolezni 

 IV. prioriteta: Varnost in zdravje pri delu 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v okviru projekta »Za boljše zdravje in 

zmanjšanje neenakosti v zdravju« oblikoval nove modele in pristope na področju 

preventivnega zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in odraslih. Prenovljeni pristopi so 

v največji možni meri prilagojeni potrebam uporabnic in uporabnikov, saj je zagotavljanje 

primerne obravnave in dostopnosti izjemnega pomena za krepitev zdravja ter zmanjševanje 

neenakosti v zdravju. Program integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja 

neenakosti v zdravju – »Skupaj za zdravje« podpira tako integrirano (celostno, povezano) 

preventivo kroničnih bolezni z okrepljenim medpoklicnim sodelovanjem znotraj 
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zdravstvenega sistema kot skupnostni pristop v lokalnem okolju za krepitev zdravja in 

zmanjševanje neenakosti v zdravju z vključevanjem ranljivih oseb.  

 

Uvedena je tudi nova preventivna storitev za vključevanje neodzivnikov v preventivni 

program, izvajanje preventivnega pregleda in svetovanje na bolnikovem domu s pomočjo 

patronažne diplomirane medicinske sestre. Preventivni pregled s svetovanjem na 

bolnikovem domu omogoča vključevanje neozivnikov iz ranljivih skupin, ki se zaradi različnih 

ovir v preventivni program ne odzivajo.  

 

Razvita so nova orodja za zgodnje odkrivanje nekaterih kroničnih bolezni in stanj, npr. 

anksioznosti (tesnobe), funkcijske manjzmožnosti pri starejših. 

 

Za  učinkovito  izvajanje  skupnostnega  pristopa  za  krepitev  zdravja  in  zmanjševanje  

neenakosti v zdravju v občini ter vključevanju in obravnavi ranljivih oseb v preventivne 

programe  je  potrebno  v  Zdravstvenem domu Osnovno varstvo Nova Gorica  vzpostaviti  in  

okrepiti  Center za krepitev zdravja. Prilagojene in novo razvite so številne preventivne 

obravnave v novo vzpostavljenem centru za krepitev zdravja, namenjenem osebam z 

dejavniki tveganja za kronične bolezni (KB), ogroženimi za razvoj nekaterih najpogostejših KB 

in bolnikom s KB.  

 

Nadgrajeni preventivni program za odrasle uporabnikom prinaša večjo informiranost in 

motiviranost ter posledično večjo vključenost v preventivni program, s poudarkom na 

vključevanju ranljivih oseb ter zagotavlja uporabnikom približane preventivne obravnave, ki 

upoštevajo njihove potrebe. Upoštevani so predlogi ljudi z vidika vsebin in metodoloških 

pristopov, časovne razpoložljivosti in geografske dostopnosti.     

 

V centru za krepitev zdravja udeleženci pridobijo strokovne informacije, veščine in podporo 

za dolgotrajno spremembo z zdravjem povezanega življenjskega sloga, opuščanje tveganih 

navad, opolnomočenje za življenje s kronično boleznijo in krepitev duševnega zdravja. Poleg 

tega so zasnovane intenzivnejše izvedbe aktivnosti krepitve zdravja, zdravstvene vzgoje ter 

skupnostnega pristopa za zmanjševanja neenakosti v zdravju v občini, kjer bo imel bodoči 

Center za krepitev zdravja Nova Gorica ključno povezovalno in izvajalsko vlogo. Skupnostni 

pristop z vključevanjem vseh ključnih inštitucij in deležnikov ter nevladnih organizacij v 

načrtovanje in izvajanje dogovorjenih ciljanih aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje 

neenakosti v zdravju je najučinkovitejši in za uporabnike najprijaznejši ukrep za doseganje 

zdravja in blagostanja v lokalni skupnosti.  
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NIJZ OE Nova Gorica upravlja in koordinira v Zdravstveni regiji Nova Gorica naslednje 

programe preventive in krepitve zdravja, ki jih financira ZZZS in se izvajajo v zdravstvenem 

domu in bolnišnici: Program vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, Program integriranega 

preprečevanja in obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni pri odrasli populaciji in 

Program Svit – program zgodnjega odkrivanja in preprečevanja raka debelega črevesa in 

danke. 

 

 


