Dostopnost do objektov v javni rabi za potrebe invalidov
v Mestni občini Murska SOBOTA
Dostopnost do grajenega in komunikacijskega okolja ter dostopnost do objektov v javni rabi je
osnovni pogoj za socialno vključevanje invalidov. Gibalno oviranim invalidom je v MO Murska Sobota
zagotovljen dostop do javnih površin, kakor tudi vstop v objekte v javni rabi iz javnih površin.
Na celotnem območju Murske Sobote je urejena poglobitev robnika pločnika na raven cestišča
oziroma druge javne površine. Vsa novozgrajena krožišča in prehodi za pešce so opremljeni s
taktilnimi oznakami za slepe.
Komunikacijske ovire in ovire senzornih invalidov se v grajenem okolju premagujejo s taktilnimi
oznakami, dostopnostjo do tolmačev, slušnih zank, podnapisov in prikazovalnikov.
V središču Murske Sobote na Kocljevi ulici so sanitarije za potrebe invalidov.
Pri novogradnjah javnih površin se dosledno upošteva zakonodaja, ki opredeljuje dostopnost do
grajenega okolja, ki vključuje tudi izgradnjo taktilnih oznak za slepe.
Osnovne šole v Murski Soboti so dostopne z javnih površin. Osnovna šola lll Murska Sobota,
Trstenjakova ulica 73 je opremljena z dvigalom, ki gibalno oviranim omogoča samostojno gibaje po
objektu.
Na širšem območju centra Murske Sobote je 42 parkirnih mest za invalide, ki so v predpisanih
gabaritih in predpisano označene. Parkina mesta se nahajajo v ulicah:
-ulica Staneta Rozmana 2 parkirni mesti
-Slovenska ulica
-Grajska ulica
-Kocljeva ulica

1 parkirno mesto (še eno predvideno v sklopu prenove Slovenske ulice, ki je
že v izvedbi)
3 parkirna mesta
4 parkirna mesta

-Ul. Štefana Kovača

2 parkirni mesti

-Trg Zmage

2 parkirni mesti

- Sodna ulica

1 parkirno mesto

-Zvezna ulica

4 parkirna mesta

-Slomškova ulica

2 parkirni mesti

-Trstenjakova ulica

2 parkirni mesti

-Ul. arhitekta Novaka
-Kardoševa ulica
-Bakovska ulica

0 parkirna mesta (Trenutno jih ni – gradbišče, v izvajanju obnova dela Ulice A.
Novaka, predvidena 4)
2 parkirni mesti
2 parkirni mesti

-Cvetkova ulica

1 parkirno mesto

- Kopitarjeva ulica

1 parkirno mesto

Gregorčičeva ulica

2 parkirni mesti

Lendavska ulica

3 parkirna mesta

Javno parkirišče pri
bolnišnici M. Sobota,
v Rakičanu

6 parkirnih mest

Parkirišče pri Expanu

2 parkirni mesti

Parkirna mesta za invalide so urejena tudi pri trgovskih centrih v Murski Soboti

Dostopnost objektov v javni rabi v MO Murska Sobota glede na namembnost

1. Objekti izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja

1.1 Osnovna šola 3, Trstenjakova ulica 73
-dvigalo
1.2 Zavod za zaposlovanje Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 1
-dvigalo
-avtomatska vhodna vrata
1.3 Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Zvezna ulica 10
-avtomatska vhodna vrata z oznakami za slepe
-slušna zanka
-dvigalo
-sanitarije za invalide

2. Objekti izvajanja dejavnosti zdravstva in socialnega varstva
2.1 Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan
-avtomatska vhodna vrata
-dvigala
2.2 Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24
- dvigalo
- slušna zanka

2.3 Center za socialno delo Murska Sobota, Trg zmage 7
-dvigalo
- klančina pri vhodu

3. Objekti dostopa do storitev državne uprave
3.1 Okrajno in Okrožno sodišče Murska Sobota, Slomškova ulica 21
- dvižna rampa za invalide do pritličja
- v pritličju dvigalo
-tolmač znakovnega jezika gluhih po potrebi
-slušna zanka po potrebi
3.2 Finančni urad Murska Sobota, Slomškova ulica 1
-dvigalo

4. Objekti dostopa do ponudbe kulturnih ustanov
4.1 Večnamenska kulturna dvorana, Murska Sobota. Ulica Štefana Kovača 30
- klančina
- dvigalo za invalidski voziček
4.2 Grajska dvorana, Murska Sobota, Trubarjev drevored 4
-slušna zanka
4.3 Evangeličanska cerkev, Murska Sobota, Slovenska ulica 15
- slušna zanka
-klančina z desne strani objekta
4.4 Stolnica sv. Nikolaja, Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 4
-slušna zanka
-klančina v objekt in sanitarije
4.5 Trgovski center Maximus, Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 43
-slušna zanka v 2 kinodvoranah
-dvigalo
4.6 Galerija Murska Sobota
- vstop pri stranskem vhodu z javnih površin

5. Objekti potniškega prometa
5.1 Avtobusna postaja Murska Sobota, Slomškova ulica 42
-dostop iz javnih površin
5.2 Železniška postaja, Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 23
- dostop do 1 perona z javnih površin
- dostop do 2 perona dvigalo
- taktilne oznake za slepe

6. Objekti aktivnosti preživljanja prostega časa
6.1 Hotel Zvezda, Murska Sobota, Trg zmage 8
- klančina z dvoriščne strani
- dvigalo za dostop do sob
6.2 Hotel Diana, Murska Sobota, Slovenska ulica, 52
- dvigalo za dostop do sob
6.3. Expano, Regijski promocijski center M. Sobota
- dvižna ploščad s pritličja v mansardo

Mestna občina Murska Sobota si bo še naprej prizadevala odpravljati ovire grajenega okolja ter
omogočati invalidom dostop do objektov v javni rabi.
Kontaktna oseba rofina.bernjak©murska-sobota.si

