MESTNI SVET
Na osnovi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –UPB2, 76/2008,
79/2009 (ZLS-P), 51/2010 (ZLS-R) in 84/2010-Odl. US), 3. In 17. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št 23/2007 – UPB in 49/2010) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na 7. seji, dne 15. septembra 2011, sprejel Akcijski načrt za neodvisno ţivljenje
invalidov v Mestni občini Murska Sobota za obdobje 2011 do 2015.
UVOD
Mestna občina Murska Sobota se je k sprejetju in pripravi Akcijskega načrta za neodvisno
ţivljenje invalidov v MO Murska Sobota zavzemala s pristopom k projektu »Občina po meri
invalidov«, k kateremu je bila povabljena s strani Medobčinskega društva invalidov Murska
Sobota in URI SOČA Murska Sobota. Za pripravo akcijskega načrta in pridobitev listine
»Občina po meri invalidov« je bila najprej opravljena analiza o poloţaju invalidov v MO Murska
Sobota. Omenjeno analizo je pripravila delovna skupina s predstavniki in predstavnicami
invalidskih organizacij in društev, ki je bila imenovana s sklepom ţupana št. 141-0001/2010, z
dne 9. 6. 2010. Po obravnavi in sprejetju analize o poloţaju invalidov v MO Murska Sobota je
bila dne 3. 12. 2010 organizirana okrogla miza na kateri se je spregovorilo o problematiki
invalidov in sprejelo predloge in pobude za vključitev v akcijski načrt.
Za zagotavljanje pogojev ter pripravo, sprejemanje in izvrševanje ukrepov za polno vključenost
invalidnih oseb v druţbo je v prvi vrsti pristojna drţava. Lokalne skupnosti se v uresničevanje te
politike vključujejo preko izvrševanja zakonskih obveznosti, v okviru svojih moţnosti pa
delujejo tudi širše.
Mestna občina Murska Sobota si prizadeva za zagotavljanje čim bolj ugodnih razmer za vse
občane in tudi za invalide, kar uresničuje z ustvarjanjem pogojev, ob upoštevanju in spoštovanju
različnosti, za vse enake moţnosti dostopa do skupnih dobrin, moţnosti kvalitetnega bivanja in
udeleţbe v druţbenem ţivljenju občine.
Akcijski načrt se nanaša na obdobje do leta 2015 in predvideva raznovrstne ukrepe, k izvedbi
katerih se lahko zaveţe občina, ob upoštevanju zakonskih pristojnosti ter finančnih in drugih
moţnosti v danem obdobju. Sestavljen je kot Akcijski načrt za neodvisno ţivljenje invalidov v
MO Murska Sobota s prilogo posebnega dela – prostorske ureditve – prostori, ceste in drugo v
Mestni občini Murska Sobota in krajevnih skupnostih Mestne občine Murska Sobota. Nekatere
aktivnosti so bile ţe izvedene tekom leta 2011.
Akcijski načrt je pripravila delovna skupina za pripravo analize in akcijskega načrta in sicer:
Branko Gornjec, Društvo gluhih in naglušnih Murska Sobota
Rudolf Kulič, Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota
Anton Tonček Kos, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota
Marija Magdič, Društvo paraplegikov Pomurja in Prlekije
Jaka Perš, Društvo za socialno vključenosti MOZAIK
Janko Rešeta, Zveza Sonček
Marija Bačič, Društvo za pomoč duševno prizadetih, Soţitje, Murska Sobota
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Mira Nemec, URI – Soča, Murska Sobota
Martina Škrjanec, ZRSZ OS Murska Sobota,
mag. Rofina Bernjak, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti MOMS –
koordinatorica projekta »OBČINA PO MERI INVALIDA« pri MOMS
Nada Török, Oddelek za okolje in prostor MOMS.
V pripravo akcijskega načrta se je vključil tudi Oddelek za okolje in prostor predvsem Bogomir
Rola.
Akcijski načrt je bil pripravljen ob upoštevanju izhodišč in načel pomembnejših mednarodnih
in drţavnih dokumentov s priporočili za doseganje polne vključenosti invalidnih oseb v druţbo,
v skladu s temeljno zakonodajo s področij, na katera se nanašajo posamezni ukrepi ter
zakonodajo s področja delovanja lokalnih skupnosti:
-

Konvencija zdruţenih narodov o pravicah invalidov (ratifikacija 2. 4 2008; MKPI, Uradni
list RS MP, št. 10/08),
Standardna pravila OZN o izenačevanju moţnosti invalidov (Resolucija 48/96, 20. 12.
1993),
Akcijski program za invalide 2007-2013 (sprejela Vlada RS; dne 30. 11. 2006),
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –UPB2, 23/07 pop., 41/07 popr., 122/07
Odl.US),
Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti gradbenega okolja, informacij in
komunikacij za invalide (Uradni list RS, št. 113/05),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1),
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB2),
Zakon o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 41/1983),
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 105/00),
Zakon o uporabi znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02),
Zakon o gradnji objektov (Uradni list RS, 1010/02),
Zakon o izenačevanju moţnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/2010),
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v
javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03),
Pisni in posamezni predlogi invalidskih organizacij in društev ter članov delovne skupine
za pripravo analize in akcijskega načrta.

Številka: 141-0001/2011-1
Murska Sobota, dne 15. septembra 2011
Ţupan
Mestne občine Murska Sobota
Anton ŠTIHEC, univ. dipl. inţ. grad.

