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UVOD 

 

 

Občina Muta 

Let 1994 je z Zakonom o občinah bila ustanovljena samostojna Občina Muta, ki leži v severno 

vzhodnem delu Slovenije na približno 39 m2 in ima približno 3.500 prebivalcev. Kot ena 

izmed manjših občin v Sloveniji se trudi vsem svojim občanom zagotavljati dobre pogoje za 

bivanje in delo. 

 

Društvo invalidov Muta 

Pred nastankom občine Muta, je Društvo invalidov Muta delovalo od leta 1969 v okviru 

medobčinskega društva telesnih invalidov Ravne na Koroškem, nato od leta 1974 v društvu 

invalidov Radlje ob Dravi, leta 1990 pa smo ustanovili Društvo invalidov Muta. Leta 1997 pa 

smo postali član Zveze delovnih invalidov Slovenije. Trenutno ima društvo 378 članov. 

 

 

Projekt »Občina po meri invalidov« 

Z namenom spodbujanja lokalnih skupnosti k aktivnostim in ukrepom za zagotavljanje 

kvalitete življenja invalidov, socialno integracijo invalidov in sodelovanje v družbenem 

življenju v lokalnih skupnostih je Zveza delovnih invalidov Slovenije oblikovala Projekt 

»Občina po meri invalidov«  

 

Občina Muta je na pobudo Društva invalidov Muta pristopila k projektu «Občina po meri 

invalidov« za leto 2020, na podlagi razpisa ZDIS za pridobitev listine »OBČINA PO MERI 

INVALIDOV« za leto 2020, objavljen 29. 10. 2019, št. 260/2019. 

 

Občina Muta poleg aktivnega pristopa in delovanja za uresničitev projekta vsa leta s 

smiselnimi ukrepi poizkuša zagotoviti inkluzijo invalidov, kot skupine občanov, v smislu 

optimalnih izvedb projektov, ki vključujejo tudi preprečevanje oz. odpravljanje ovir. Občina se 

v okviru svojih zmožnosti bedno pozitivno odzove na priporočila, pripombe in zahteve 

občanov, ki se nanašajo na odpravo pomanjkljivosti, oz. izboljšav. 

 

Glede na Analizo položaja invalidov v občini si bo občina v prihodnje še bolj prizadevala in  

sistematično pristopila k izenačevanju možnosti invalidov na vseh področjih preko Akcijskega 

načrta za obdobje 2020 – 2024. 
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KRONOLOGIJA DOSEDANJIH AKTIVNOSTI PROJEKTA OBČINA PO MERI 

INVALIDOV V OBČINI MUTA 

 

 

PISNO SOGLASJE ŽUPANA OBČINE MUTA 

 

Na predlog pobude Društva invalidov Muta v izvedbo projekta ZDIS »Občina po meri 

invalidov«, je župan občine Muta Mirko Vošner dne 9. 10. 2019, št. 141-1/2019-1/1, sprejel 

pobudo Društva invalidov Muta o vključitvi občine v projekt in sprejetje odgovornosti za 

trajno izvajanje projekta.  

 

 

OKROGLA MIZA 

 

Na podlagi soglasja župana občine, o pristopu pristopa k projektu »Občina po meri 

invalidov«, je bila dne 3. 12. 2019, v sejni sobi Občine Muta, skupaj z Društvom invalidov 

Muta, organizirana Okrogla miza, na katero so bili povabljeni deležniki , ki so povezani s 

tematiko projekta, to so invalidske organizacije, društva, predstavniki javnih služb.  

Na okrogli mizi je bila posebej izpostavljena in predstavljen projekt Občina po meri invalidov, 

njegov namen in vizija. 

 

Ona okrogli mizi je bila predstavljena aktivnost posebne delovne skupine, popis vseh 

arhitektonskih ovire in dostopnost v javne objekte, ki onemogočajo normalno gibanje za vse 

osebe s kakršnimikoli omejitvami. 
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         Okrogla miza 

 

  

 

POSEBNA DELOVNA SKUPINA 

 

Župan občine Muta je 20. 10. 2019, št. 141-1/2019-9, izdal sklep o imenovanju posebne 

delovne skupine za pripravo Analize položaja invalidov v občini Muta v naslednji sestavi: 

 

Posebna delovna skupina za pripravo Analize položaja invalidov v občini Muta je izvedela 

ogled in  popis vseh  arhitektonskih ovir, ki onemogočajo dostop invalidom. Člani posebne 

delovne skupine so zavzeli enotno stališče, da se pripravi popis ter podajo predlogi za ustrezne 

ukrepe za rešitev in predlogi za vključitev in izdelavo predloga Akcijskega načrta. 

 

 
- Janez TRATNIK, DruštvO invalidov Muta 

- Jožef FREIDL, Društvo invalidov Muta 

- Anton IZAK, Društvo invalidov 
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- Nejc BABIČ, Občina Muta, Odbor za negospodarstvo 

- Angelca MRAK, Občina Muta 

- Jelka FURMAN, Osnovna šola Muta 

- Franjo URNAUT, Društvo upokojencev 

- Mirjana POPIJAL, Center za socialno delo Koroška, enota Radlje ob Dravi 

- Lidija GOLOB, Zdravstveni dom Radlje ob Dravi 

- Damjan HOVNIK, Društvo paraplegikov Koroške 

- Petra PAPOTNIK, Sonček-Koroško društvo za cerebralno paralizo 

- STRUC-EKOING, podjetje za storitvene dejavnosti in zaposlovanje invalidov, d. o. o. 

 

KOORDINATIVNA SEJA 

 

Dne 21. 11. 2019 je potekala v sejni sobi Občine Muta koordinativna seja invalidskih 

organizacij, ostalih društev ter javnih ustanov in posameznikov, ki delujejo na območju občine 

Muta z namenom podaje predlogov k Analizi položaja invalidov v občini in Akcijskemu 

načrtu za obdobje 2020 – 2024, glede na Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti 

invalidov, Agendo 22 in Konvencijo OZN o pravicah invalidov. Vsi prisotni na seji pa so 

soglasno podpri Projekt »Občina po meri invalidov« in se izrekli, da bodo v njem sodelovali 

tudi v bodoče. 
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Koordinativna seja vseh organizacij, sprejem pri županu 
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SPREJEM ANALIZE O POLOŽAJU INVALIDOV V OBČINI MUTA, 

KONKRETNEGA AKCIJSKEGA NAČRTA IN IMENOVANJE SVETA ZA INVALIDE 

 

O položaju invalidov v občini glede na Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti 

invalidov, Agendo 22 in Konvencijo OZN o pravicah invalidov, ki jo je pripravila omenjena 

posebna delovna skupina.  

 

 

Vsa projektna dokumentacija ter akcijske aktivnosti so bile izpeljane do 3. 12. 2019.  

V skladu s protokolom bo predlog župana in  sprejem Analize položaja invalidov v občini 

Muta in Akcijski načrt za obdobje 2020 – 2024, ter imenovanje Sveta za invalide izvedeno in 

potrjeno na 10. redni seji Sveta občine Muta, ki bo 18. 2. 2020, ker v obdobju od novembra do 

februarja Svet občine ni zasedal. Potrjen sklep bo posredovan po sprejetem sklepu v februarju. 

 

 

V Svet za invalide so predlagani: 

 

 Nejc BABIČ, predsednik sveta za invalide, predstavnik občinskega sveta, 

Janez TRATNIK, podpredsednik Sveta za invalide, Društvo invalidov Muta, 

Angelca MRAK, članica sveta, Občina Muta Občinska uprava, 

Mirjana POPIJAL, članica sveta, Center za socialno delo, 

Lidija GOLOB, članica sveta, Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, 

Aleš PLAZOVNIK, član sveta, Društvo invalidov, paraplegik, 

Cirila  GRADIŠNIK, članica sveta, Društvo gluhih in naglušnih Koroška, 

Sonja KOLČ, članica sveta, Zavod za zaposlovanje, Urad za delo Radlje ob Dravi, 

Marija PUŠNIK, članica sveta, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor. 

 

 

INFORMACIJE O IZVAJANJU PROJEKTA 

 

Informacije o izvajanju projekta so bodo redno objavljale na občinski uradni spletni strani 

www.muta.si v rubriki Projekti občine - »Občina po meri invalidov«. 

O projektu se bodo občani sprotno obveščali tudi preko občinskega glasila Mučan, ki izhaja 

praviloma 3x letno. 

Društvo invalidov Muta bo informiralo občane tudi s svojim društvenim glasilom. 

 

 

 

http://www.muta.si/
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SODELOVANJE V PROJEKTU 

 

V občini Muta deluje več kot 40 društev s področja kulture, športa in raznih dejavnosti, ki se 

delno sofinancirajo tudi iz občinskega proračuna. Delno programi nekaterih društev zajemajo 

tudi vsebine, ki so povezane z življenjem in aktivnostjo invalidov v občini. To so: Društvo 

invalidov, Društvo upokojencev, Medobčinsko društvo Sožitje, Karitas, Rdeči križ… 

 

V projektu sodelujejo tudi naslednja invalidska društva in organizacije, ki nimajo sedeža v 

občini Muta, vendar delujejo na območju občine: 

- Društvo paraplegikov Koroške 

- Društvo za cerebralno paralizo Koroška 

- Društvo gluhih in naglušnih Koroška 

- Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor 

 

 

K aktivnostim je vabljena tudi ostala zainteresirana javnost. 

Osnova za prepoznavanje potreb invalidov je sodelovanje med vsemi organizacijami, društvi, 

javnimi zavodi, ki bodo s skupnim delom pripomogli k izboljšanju celostnega stanja, ter tako 

zagotavljanje osnovnih pravic invalidov sprotno vključevali v svojo dejavnost. Le s tem se bo 

lahko invalidom kot ogroženi skupini vsaj malo pristopilo nasproti in jim dali več možnosti za 

aktivno vključevanje v vsakdanje življenje v lokalni skupnosti. 

 

Svojo vzgojno-izobraževalno funkcijo na tej ravni izvaja Osnovna šola ter Vrtec, ki je aktivno 

vključena v sodelovanje  pri projektu. 

 

Društvo invalidov Muta skrbi za osveščanje članov in občanov o potrebah invalidov, starejših 

in bolnih članov ter oseb s posebnimi potrebami na območju občine Muta. Društvo redno 

informira vse svoje člane o aktivnostih, prireja dogodke in je aktivno vpeto v vse plasti lokalne 

skupnosti. 

 
Vsakoletno srečanje invalidov in upokojencev ob Štefanovem, 26. 12. 2019 
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Društvo invalidov Muta v sodelovanju z županom in Občinsko upravo redno izvaja delovne 

sestanke na temo invalidske problematike ter aktivnosti v okviru projekta. 

 

Občina Muta vseskozi podpira trud društev in posameznikov in jih temu primerno tudi 

vzpodbuja s finančno podporo ter v obliki nagrad in priznanj tako društvom kot 

posameznikom. 

 

 

 

POVZETEK- ZAKLJUČEK 

 

Na predlog Društva invalidov Muta je  Občina Muta pristopila k izvajanju vseh aktivnosti za 

vključitev v projekt »Občina po meri invalidov« Skupaj z vodstvom Društva Invalidom se je 

pripravila dokumentacija, ki je pogoj za prijavo na razpis za pridobitev listine »OBČINA PO 

MERI INVALIDOV« za leto 2020. 

 

 

S podeljeno listino ZDIS »OBČINA PO MERI INVALIDOV« v letu 2020, bi občina prejela 

potrditev, da so vsi cilji pravilno zastavljeni in z vso odgovornostjo tudi stremela k temu, da 

se v celoti uresničijo. 

 

Glede na to, da so manjše občine specifične glede delovanja na različnih področjih, saj se 

vsebine vseskozi prepletajo smo mnenja, da bomo dobro zastavljen projekt tudi realizirali.  

 

V upanju, da sprejmete predlog za pridobitev listine Občina po meri invalidov vas lepo 

pozdravljamo! 

 

 

 

 

                                  

Društvo invalidov Muta 

Janez TRATNIK, predsednik 

 

 

 

 


