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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

 

Konec leta 2014 smo skupaj s koordinatorjem projekta Občina po meri invalida, 

Medobčinskim društvom invalidov Goriške, sprejeli dogovor, da Občina Miren– 

Kostanjevica pristopi k projektu Občina po meri invalida. Župan je v januarju 2015 

ustanovil Svet invalidov občine, ki se je doslej sestal trikrat (dodatno še s krajevnimi 

skupnostmi), v vmesnem času pa je z vrsto dogodkov in aktivnosti spremljal in skušal 

uresničevati predloge za izboljšanje položaja invalidov in drugih ranljivih skupin 

prebivalstva v občini (okrogla miza »Položaj invalidov in ostalih ranljivih skupin v 

občini Miren-Kostanjevica« - maj 2016, okrogla miza »Zaposlovanje invalidov v 

občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko« - junij 2016, regijsko srečanje »Izzivi 

staranja v Goriški regiji« - november 2016, popis stanja, analiza, koordinacija med 

invalidskimi organizacijami, predlogi ukrepov, akcijski načrt, druge aktivnosti itd.). 

 

Analiza stanja o položaju invalidov v občini Miren-Kostanjevica je dokument, ki je bil v 

javni razpravi od 10. oktobra do 15. novembra 2016 (elektronska komunikacija). V 

dokumentu so vključeni predlogi organizacij oz. posameznikov, ki so se odzvali na 

dokument. 

 

Na podlagi analize je bil pripravljen Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje 

enakih možnosti invalidov v občini Miren-Kostanjevica, za obdobje štirih let, od leta 

2017 do leta 2021. Zasnovan je tako, da vključuje tudi potrebe starejše populacije.  

 

Predlog sklepa: 

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Analizo stanja o 

položaju invalidov v občini Miren-Kostanjevica. 

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Akcijski načrt za izboljšanje 

in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Miren-Kostanjevica, za 

obdobje od leta 2017 do leta 2021. 

 

 

Pripravila: 

 

Roberta Filipič 

Podsekretarka za družbene dejavnosti                                                                                                                                  

 


