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OBČINA MUTA              DRUŠTVO INVALIDOV MUTA 
 

 

Številka:  141-0001/2019-7 

Datum: 17.12.2019 

 

Z A P I S N I K 
 

OKROGLE MIZE OBČINA PO MERI INVALIDOV 
 

 

Kraj: Sejna soba Občine Muta, Glavni trg 17, Muta 

Datum: 3. 12. 2019, ob 18. uri 

Prisotnost: seznam prisotnih je  priloga tega zapisnika, 

 

 

 

NA OKROGLI MIZI SO NAVZOČI PODALI SLEDEČA MNENJA: 

 

 

ŽUPAN OBČINE MUTA MIRKO VOŠNER pozdravi vse navzoče ter se zahvali za udeležbo na 

okrogli mizi. Pove, da je cilj Občine Muta kot lokalne skupnosti, da kot del svoje obveze zagotavlja 

pogoje življenja, ki so za vse občane enaki, še posebej pa za ranljive skupine.  

Poudari, da je z veseljem sprejel pobudo oziroma predlog Društva invalidov Muta, da občina Muta 

pristopi in prične s postopkom za pridobitev naziva Občina po meri invalidov, kar je obveza za vestno 

in skrbno delo na tem področju. Pove, da bo občina sledila vsem predlaganim ukrepom, ki bodo zajeti v 

Akcijskem načrtu, hkrati pa vse svoje investicijske projekte že sedaj v osnovi nastavlja s predpostavko 

zagotavljanja lažjega vključevanja invalidnih oseb v življenje v občini. Projektu in akterjem izreka 

popolno podporo.  

 

 

JOŽE FREIDL, predstavnik in bivši dolgoletni predsednik Društva invalidov Muta podrobno 

predstavi splošno invalidsko problematiko. Kot dober poznavalec projekta ZDIS-a predstavi sam 

projekt in že vključene koroške občine, ki so že pridobile listino Občina po meri invalidov. Poudari, da 

invalidi predstavljajo največjo manjšino na svetu, kjer je okoli 65 milijonov invalidov. V Sloveniji po 

podatkih 170.000 invalidov, kar pomeni, daje invalid vsak 12 državljan. Predstavi smernice in pravila 

OZN in Agende 22. 

 

 

JANEZ TRATNIK, predsednik Društva invalidov Muta podrobno predstavi projekt Občina po 

meri invalidov, funkcijo ZDIS-a kot krovne invalidske organizacije. Na občinskem nivoju pove, da je 

nosilec projekta Občina Muta, prijavo odda društvo Invalidov. Predstavi široki spekter sodelujočih 
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organizacij, društev in drugih deležnikov, ki so se pozitivno odzvali na predlog Društva invalidov 

Muta, ki je podalo predlog za prijavo ja javni razpis ZDIS-a. 

 

 

MIRJANA POPIJAL , vodja enote CSD Radlje ob Dravi pozdravlja predstavljen projekt in 

namen kandidature. Omeni, da je CSD kot deležnik vključen praviloma pri vseh občinah, ki 

kandidirajo. Projekt zelo dobro pozna, saj je v njem že sodelovala.  

 

 

CIRILA GRADIŠNIK, Društvo gluhih in naglušnih Koroške izpostavi določne ovire, ki se 

konstantno pojavljajo v večini občin. Predstavi s primerom ovire za gluhe in naglušne, ter ukrep 

ureditve indukcijske zanke v dvoranah (prenosna indukcijska zanka) 
 

 

STOJAN ROZMAN, Društvo paraplegikov Koroške konkretno predstavi ovire s katerimi se srečujejo 

paraplegiki v svojem življenju. Predstavi njihovo društvo in omeni, da so včlanjeni 3 iz Občine Muta. Opiše 

problematiko na naslednjih področjih: stanovanjska problematika gibalne ovire, problematika zaposlovanja 

paraplegikov, sodobna komunikacijska sredstva, sodelovanje pri projektih invalidov. Posebej poudari, da je 

projekt Občina po meri invalidov kompleksen projekt in vanj naj bi bili vključeni vsi ukrepi iz različnih področij. 

Opiše primer prakse zimskega čiščenja cest, ko so zaradi pluženja zaprti pločniki. Ukrep bi bil dober, če bi 

delovna ekipa po pluženju ročno očistila dostope do pločnikov in same pločnike. Omeni tudi, da je možno z 

dobrodelnimi prireditvami v izvedbi Karitasa ali RK dodatno pridobiti sredstva. 

 

 

TINE PAJK, predstavnik OŠ Muta pove, da je tudi OŠ Muta pripravljena aktivno sodelovati pri pripravi 

Akcijskega načrta. Omeni, da trenutno v OŠ Muta ni invalidnih otrok, oziroma otrok, ki bi bili gibalno ovirani. 

 

 

DARINKA KRIŽAN KRAJNC, vodja enote VDC Muta, čestita društvu invalidov, da je ponovno pristopilo 

k projektu. Za Svet za invalide predlaga, da se vključijo člani iz različnih društev. Omeni tudi, da v občini ni 

javnega WC-ja dostopnega za invalide. 

 

 

JANEZ TRATNIK potrdi, da bodo člani Sveta za invalide iz različnih društev. Predstavi okvirni plan dela, ki 

zajema: imenovanje delovne skupina, analizo položaja invalidov, pripravo Akcijskega načrta in imenovanje Sveta 

za invalide. 

 

SILVA ŠRAJNER, predstavnica društva Karitas izkaže v imenu društva podporo in preda sporočilo, da bodo 

sodelovali v projektu. 

 

 

BOJAN KASPAR, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu poudari, da bo kot 

predstavnik organa, ki se neposredno ukvarja s preventivo in vzgojo v cestnem prometu vse svoje moči in znanje 

napel, da bo v podporo pri pripravi projekta, podajanja pripomb in predlogov ter kasnejše izvedbe predvsem kar 

se tiče ureditve prometne signalizacije, parkirišč in vzgoje najmlajših v smislu osveščanja o vključenosti 

invalidov v promet. 

Poudari, da je potrebno vključiti tudi policijo v smislu kaznovanja kršiteljev, ki onemogočajo dostop za invalide 

ali pa celo parkirajo na parkirnih mestih za invalide. Podal bo predlog, da Občina nabavi table s apelnim 

sporočilom. Kot predstavnik Sveta občine Muta, katerega član je poda informacijo, da bodo dostopni sanitariji 

urejeni v pritličju občinske stavbe. 
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NEJC BABIČ, predsednik Odbora za negospodarstvo Občine Muta, pove, da je odbor bil seznanjen s 

projektom in, da popolnoma podpira projekt in trud Društva invalidov ter obvezo občine kot skupnosti. 

Pripravljen je sodelovati pri projektu. Pozitivno oceni vključevanje invalidov v življenje občine. 

 

Na okrogli mizi se predstavi projekcija iz akcije, kjer se je fizično preverila dostopnost objektov v Občini Muta, s 

podanimi pripombami. In je priloga tega zapisnika. 

 

Navzoči zavzamejo sklep, da se podpiše dogovor o sodelovanju vseh pomembnejših deležnikov. 

 

Okrogla miza se je zaključila ob 20.00 uri. 

 

 

 

 

Pripravila:  

Angelca MRAK, koordinatorica 

V za družbene dejavnosti 

 

Janez TRATNIK 

Predsednik Društva invalidov Muta 

                                                                                                       


