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I. UVOD
Mestna Obcina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je februarja 2008 s podpisom
posebne izjave pristopila k izvedbi projekta za pridobitev listine »Obcina po meri
invalidov« (v nadaljevanju: projekt LOMI). Nosilec projekta je nevladna organizacija
lveza delovnih invalidov Siovenije (lOIS).
V okviru aktivnosti v projektu LOMI je zupan s sklepom st. 024-29/08-2 z dne 5. 5.
2008 imenoval posebno delovno skupino, ki je s predstavniki in predstavnicami
invalidskih organizacij, Fakultete za socialno delo in MOL pripravila analizo polozaja
oseb z oviranostmi v MOL (v nadaljevanju: analiza). Po navodilih lOIS je bila analiza
pripravljena v skladu s Standardnimi pravili OZN 0 izenecevenju moinosti invalidov
(Resolucija 48/96, 20. 12. 1993, v nadaljevanju : standardna pravila) .
Na podlagi analize je delovna skupina ob tesnem sodelovanju Mestne uprave MOL,
pripravila Akcijski necn za izenecevenje in uresnicevenje enakih mot.nosti oseb z
oviranostmi v Mestni obcini Ljubljana za obdobje od 2008 do 2010 (v nadaljevanju:
akcijski nacrt). Mestni svet Mestne obcine Ljubljana je akcijski nacrt sprejel na 22.
redni seji dne 24. 11. 2008 . V akcijski nacrt so vkliuceru ukrepi , katerih izvedba spada
v pristojnost organov Mestne uprave ter pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL .
Posamezni cilji so opredeljeni s prioritetnim i nalogami z ukrepi, casovnimi roki in
nosilci za njihovo uresnicevanje.
V skladu s Pravilnikom 0 podelitvi listine »Obcina po meri invalidov« , ki ga je sprejela
lveza delovnih invalidov Siovenije, je v obcini potrebno zagotoviti redno spremljanje
in koordinacijo aktivnosti za uresnicevanie akcijskega nacrta in 0 tem praviloma
enkrat letno porocalo zupanu
Zupan loran Jankovic je s sklepom st. 013-7/2007-1 z dne 4. 4. 2007 imenoval
posebno posvetovalno telo »Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih
ovir« (v nadaljevanju: SOAKO) in sicer z nalogo , da opozarja in daje pobude za
preprecevan]e in odpravljanje vseh vrst arhitekturnih in komunikacijskih ovir, s
katerimi se v mestu soocaio osebe z razlicntm l oblikami oviranosti. laradi tega je bilo
smiselno, da je nalogo spremljanja in porocania 0 uresnicevanju akcijskega nacrta
prevzel SOAKO.
Cilji akcijskega nacrta vsebinsko sledijo podrocjern, ki jih obravnavajo standardna
pravila, cemur zaradi praktlcnih razlogov v zvezi z njegovo izdelavo sledi tudi porocilo
o uresnicevanju akcijskega nacrta za leto 2009, ki je pripravljeno v skladu s cilji
akcijskega nacrta . Pri pripravi porocila so poleg oddelkov Mestne uprave MOL in
Javnega stanovanjskega sklada MOL sodelovali tudi nekateri javni zavodi in podjetja
MOL.
lveza delovnih invalidov Siovenije je kot nosilka projekta za pridobitev Iistine
»Obcina po meri invalidov« predlagala, da zakljucno porocilo 0 uresnicevaniu
akcijskega nacrta, ki je osnova za oblikovanje predloga za pridobitev Listine »Obcina
po meri invalidov« sprejme Mestni svet MOL. V skladu z dogovori porocllo
obravnavajo tudi invalidske organizacije.
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II. URESNICEVANJE AKCIJSKEGA NACRTA V LETU 2009
Kratice za nosilce izvedbe ukrepov - legenda :
MOL
MS
MU
SMU
OGDP

OK
OPVI

ORN
OS

OZRCO
OZSV
SLS

SODSM
SRPI
INSP

MR
INFOP

SOAKO
JSS MOL
LL

ZDL
LPP

ZTL
ZRSZ

Mestna obcina Ljubljana
Mestni svet
Mestna uprava
Sekretariat mestne uprave
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
Oddelek za kulturo
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevan]e
Oddelek za ravnanje z neprernicninarru
Oddelek za sport
Oddelek za zascito, resevanje in civilno obrambo
Oddelek za zdravje in social no varstvo
Sluzba za lokalno samoupravo
Sluzba za organiziranje dela Mestnega sveta
Sluzba za razvojne projekte in investicije

Inspektorat
Mestno redarstvo
Informacijska pisarna za osebe s posebnimi potrebami
Svet za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir
Javni stanovanjski sklad Mestne obcine Ljubljana
Lekarna Ljubljana
ldravstveni dom Ljubljana
Ljubljanski potnisk' promet
Zavod za turizem Ljubljana
lavod Republike Siovenije za zaposlovanje

CILJ 1: Osvescanje obcank in obcanov 0 zivljenju, potrebah in pravicah oseb z
oviranostmi, usmerjeno k promociji zagotavljanja enakih moznosti, proti stereotipom,
predsodkom in skodljivim praksam

-

MOL preko svojega glasila Ljubljana, spletne strani www.ljubljana.si in SOAKO
osvesca in apelira na rnescane 0 vseh vprasaniih zivljenja in potrebah oseb z
oviranostmi.
Vrtci in osnovne sole, ki vkljucujejo otroke z oviranostmi v redne oddelke, izvajajo
izobrazevanie teh otrok po prilagojenih in individual nih programih, v informiranje
in osvescanie pa so redno vkllucen: tudi ostali otroci zavoda, starsi otrok z
oviranostmi in starsi ostalih otrok ter strokovni delavci, ki se tudi dodatno
izobrazuje]o.
Urad za mladino na OPVI MU MOL z organizacijo sodeluje pri programih
ozavescanja s programom »Program Klub Sot 24,5«.
4

-

-

V informacijskih centrih ZTL v sklopu dejavnosti zavoda poteka dnevno
informiranje gostov z oviranostrni vezanih na turisticno dostopnost Ljubljane.
ZTL redno sodeluje z invalidskimi organizacijami. Za drustvo paraplegikov
Ljubljanske pokrajine je na primer v sklopu akcije 0 preverjanju dostopnosti in
uporabi Mestnega potniskeqa prometa za osebo, ki uporablja invalidski vozicek
organiziral brezplacni ogled Ljubljane dne 29 .05.2009 .
One 17.10.2009 je ZTL izvedel ogled po Ljubljani za skupino Drustva Soncek - za
cerebralno paralizo iz Ormoza.
Na naslovu http://www.liub ljana .si/si/mescani/osebeoviranostmi/default.htm l je
objavljen akcijski nacrt in kratek nagovor obcanorn . Spletno mesto se postopno
dopolnjuje z dodatnimi informacijami.
V okviru delovanja INFOP se izvajajo razstave likovnih del predvsem umetnikov z
oviranostmi.
SOAKO je v sodelovanju z Drustvorn Paraplegikov Ijubljanske pokrajine in
Ljubljanskim potniskim prometom 28 .5.2009 organiziral voznio paraplegikov z
avtobusi mestnega potniskeqa prometa.
MOL je v okviru mednarodnega sodelovanja na podrocju zivljenja oseb z
oviranostmi organizirala naslednje dogodke:

a

SOAKO se je v okviru mednarodnega sodelovanja MOL januarja 2009 sestal s
predstavniki organizacije OisabledGo iz Anglije. OisabledGo je predstavnikom
MOL, SOAKO in ZTL predstavil njihovo delo, ki obsega aktivnosti v zvezi z
osvescanjem javnosti 0 potrebah in moznostih oseb z oviranostmi,
evidentiranjem dostopnosti in osvescanjern glede urejanja dostopnosti.

a

SAOKO je julija 2009 gostil gao June Bretherton iz Anglije, ki je
predstavila raziskavo 0 dostopnosti historlcnlh mest , »Making Historic Cities
More Accessible«. Predstavitve so se udelezili tudi predstavniki Projektnega
sveta ZOIS, Fakultete za socialno delo , Mestne obcine Maribor,
Urbanlsficneqa instituta RS, Geodetskega institute RS in lokalnih drustev.

CILJ 2: Spodbujanje razvoja ter izva janja programov in storitev za aktivno
vkljucevanje v vsakdanje zivljenje v domacem okolju

MOL preko Zavoda za oskrbo na domu zagotavlja socialno-varstveno storitev
pornoc druzinl na domu. V obdobju januar - september 2009 je bilo v storitev
pomoc na domu vkliucenih 921 obcank in obcanov, od tega 66 oseb z
oviranostmi, ki jim je ZOO nudil 14.070 ur storitve. Sredstva za subvencije so
zagotovljena v proracunu.
-

V obdobju januar - september 2009 je v stanovanjskih skupinah za osebe s
tezavarni v dusevnem zdravju bivalo 25 obcank in obcanov MOL, za katere je
MOL prispevala stroske oskrbe. V enakem obdobju je MOL (doiplacevala oskrbo
za institucionalno varstvo v posebnih social no varstvenih zavodih 286 obcankam
in obcanorn MOL. Predvidoma se stevilo upravlcenk in upravicencev do (dojplacl:
oskrbe do konca leta 2009 ne bo bistveno spreminjalo. Sredstva so zagotovljena
v proracunu .
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V obdobju januar - september 2009 je MOL financirala storitev pravice do izbire
druzinske pornocnice oziroma druzinskeqa pornocnika 82 upravicenkarnz-cern.
Predvidoma se stevilo upravicenk in upravicencev do druzinske/-qa pomocnice/
ka do konca leta 2009 ne bo bistveno sprerninjalo . Sredstva so zagotovljena v
proracunu .
MOL je preko financiranja in sodelovanja v projektu »Individualno financiranje
socialno varstvenih storitev« v obdobju januar - september 2009 v projekt vkljucila
7 obcank in obcanov MOL. Predvidoma se stevilo vkljucenih obcank in obcanov v
projekt do konca leta 2009 ne bo bistveno spreminjalo . Sredstva so zagotovljena
v proracunu
MOL sofinancira vrsto programov 5 podrocja socialnega varstva in varovanja
zdravja. V letu 2009 MOL sofinancira 19 socialnovarstvenih programov za osebe
z razficnirn ' oblikami oviranosti in sicer:

it. Ime oruanizaciie
1
2
3
I--

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Drustvo aktivnih in zaposlenih
Siovenije - DAZIS
Drustvo civilnih invalidov vojn
Liubliana

Naziv proqrama
invalidov
Siovenije

24 UR SKUPAJ
Socialno varstveni program DCIV Ljubljana

Usposabljanje za aktivno zivljenje in dele in
preprecevanje socialne lzkljucenosti gluhih,
naqlusnih in gluhoslepih oseb
Drustvo gluhih in naqlusnih Ljubljana
Dnevni center za starejse gluhe, naqlusne in
qluhoslepe
Dotik svetlobe
Drustvo gluhoslepih Siovenije Dian
Proqrarn drustva
Drustvo invalidov Ljubljana - Beziqrad
Socialno vkliucevanie invalidov v skupnost
Drustvo invalidov Ljubljana - Center
Proqrarni s podrocia socialneqa varstva
Drustvo invalidov Liubliana - Moste Pelle
Socialnovarstveni program
Drustvo invalidov Ljubljana - Vic Rudnik
Posebni socialni programi za gibalno ovirane
Drustvo paraplegikov Ijubljanske pokrajine
osebe
Drustvo SOS telefon za zenske in otroke - Zatocisce za zenske in otroke - zrtve nasilja II
(dostopno za osebe z oviranostmi)
zrtve nasilja
Drustvo Sozitje Ljubljana - drustvo za pornoc Ohranjanje psihoflzlcneqa zdravja oseb z
osebam z motnjami v dusevnern razvoju motnjami v dusevnern razvoju in njihovih
druzln
Ljubljana
Osebna asistenca za students invalide
Drustvo studentov invalidov Sioveniie
Drustvo Vita za pornoc po nezgodni poskodbi
Dnevni center
clave
Socialni program drustva vojnih invalidov
Drustvo vojnih invalidov Ljubljana
Ljubliana
Medobcinsko drustvo slepih in slabovidnih Prva socialna pomoc kasneje oslepelim slepim
in slabovidnim osebam in njihovim svojcem
Ljubljana
Enakopravno vkllucevanie gluhih v druzbo
Mestno drustvo gluhih Liubliana
YHD - Drustvo za teorijo in kulturo hendikepa Neodvisno zivlienie hendikepiranih
lavod za varstvo in rehabilitacijo po poskodbi Psihosocialna rehabilitacija po rnozqanskih
poskodbah
qlave ZARJA
Veriqa
psihosocialne oskrbe in druzenja
Zdruzenie invalidov - FORUM Sioveniie

Sredstva so zagotovljena v proracunu .
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-

-

MOL svojim zaposlenim, ki jim je z odtocbo priznan status invalida, zagotavlja
prezaposlitev na ustrezno delovno mesto, kjer se dela in naloge lahko opravljajo v
skladu z rnoznostrni posameznika in mu tako ornoqoca ucinkovito rehabilitacijo in
reintegracijo v delovno okolje.
V primeru potreb po tehnicnih pripornocklh MOL zaposlenim , ki jim je z odlocbo
priznana invalidnost zagotavlja ustrezne pripornocke za delo.
MOL preko JSS MOL zagotavlja prilagojena najemna stanovanja in stanovanjske
stavbe za posebne namene.
JSS MOL Centru za usposabljanje, dele in varstvo Dolfke Bostjancic oddaja v
najem stanovanjsko stavbo na Hersi 15, ki je arhitektonsko prilagojena za
uporabnike, osebe s tezjo motnjo v dusevnern in telesnem razvoju.
V okviru izgradnje neprofitnih stanovanj JSS MOL zagotavlja 10 stanovanj
prilagojenih za osebe s fizicno oviranostjo (raba invalidskega vozicka) v soseski
Zelena jama s skupno 126 stanovanji in 1 stanovanje v objektu z 31 stanovanji
na Viski cesti. Prav tako sta 2 stanovanji pridobili osebi z okvaro vida in sluha.
Oktobra 2009 je vrata odprl Center starejsih obcanov Trnovo. V sklopu centra
JSS MOL oddaja 60 oskrbovanih stanovanj v najem. Stanovanja so grajena brez
arhitekturnih ovir.

CILJ 3: Zagotavljanje dostopnosti do grajeneqa okolja, informacij in prevozov kot
temeljneqa pogoja za uresnicevanje pravice do enakih moznosti in socialne
vkljucenosti

Sluzba za lokalno samoupravo - SLS je s preselitvijo sedeza Cetrtne skupnosti
Posavje na lokacijo Bratovseva ploscad 30 zagotovila neoviran dostop do
prostorov, kjer potekajo seje sveta Cs in njegovih delovnih teles, do pisarne SLS
in cetrtne skupnosti (CS),do E-tocke in do volisca.
S preselitvijo sedeza
Trnovo na lokacijo Devinska 1b je zagotovljen neoviran
dostop do prostorov, kjer potekajo seje sveta cs in njegovih delovnih teles, do
pisarne SLS in CS, do vecnarnenske dvorane , do E-tocke in do volisca .
V postopku izvedbe javnega narocila je bil izbran izvajalec, ki bo do 15.11.2009
dobavil in namestil klancine s katerimi bo zagotovljena dostopnost so prostorov
SLS in cs na naslednjih lokacijah:

cs

-

o

Z namestitvijo klancine ALTEC SBK 307.00.11 bo v novembru 2009
zagotovljen neoviran dostop do prostorov , kjer potekajo seje sveta
in njegovih delovnih teles in do pisarne SLS in cs in do volisca na
lokaciji Kebetova 1.

cs

1000.-______
o

ip SBK do 300 kg

Z namestitvijo klancine ALTEC RLK 081 .01.107 bo v novembru 2009
zagotovljen neoviran dostop do prostorov , kjer potekajo seje sveta

cs
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in njegovih delovnih teles in do pisarne SLS in CS , do E-tocke in do
volisca na lokaciji Viska 38.

ip RLK do 350 kg
(Na sliki je klanclna narnescena na vozuo, v nasern primeru bo narnescena na vhod v poslovne proslore.)

o

Z namestitvijo klanCine ALTEG AOL R 081.00.804 bo v novembru 2009
zagotovljen neoviran dostop do dvorane v pritlicju in E-tocke v pritlicju
in do volisca na lokaciji Polje 12.

....m

:.m~

o

ip AOL-R do 400 kg

Z namestitvijo klancine ALTEG ASS F 082.55.002 in SBK 307.00.11 bo
v novembru 2009 zagotovljen neoviran dostop do prostorov, kjer
potekajo seje sveta CS in njegovih delovnih teles, do pisarne SLS in
dvorane. E-tocke in do volisca (slika 4) na lokaciji Stefanova 9 in
Stefanova 11.

cs.se

ip ASS-F

V letu 2009 se je nacelo zagotavljanja dostopnosti do grajenega okolja udejanilo tudi
na Magistratu, kjer je bil dostop za osebe z oviranostmi prakticno nernoqoc. Da bi bila
mestna hisa dostopna tudi osebam z oviranostmi je bilo postavljeno dvigalo, ki
ornoqoca ne Ie mestnemu svetniku temvec tudi drugim osebam z oviranostmi,
neoviran dostop do prostorov, kjer potekajo seje mestnega sveta in njegovih delovnih
teles. Novo dvigalo osebam s fizicno oviranostjo ornoqoca vkljucevanje v aktivnosti

8

na Magistratu brez asistence tretjih oseb, kar nedvomno pomeni velik korak v smer
odprave arhitektonskih ovir in k vzpostavljanju okolja po meri oseb z oviranostmi.

Slika: Vhod v Zgodovinski arhiv preko katerega je omogocen dostop gibalno oviranim z
zvoncem za kontakitiranje varnostnika v Magistratu

Slika: Ovigalo v Magistratu
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Slika: Prehod iz Zgodovinskega atrija

Magistrat je v letosnjem letu postal boqatejsi tudi za sanitarije dostopne gibalno
oviranim.

Slika: Sanitarije v Magistratu

V okviru prenove starega mestnega jedra MOL posebno pozornost posveca tudi
ureditvi talnih povrsin, ki ohranjajo prvotno sestavo a vseeno ornoqocajo
neovirano gibanje osebam na invalidskih vozickih.
Prehodi med posameznimi povrsinarni se izvajajo z minimalnirni nivojskimi
razlikami in tako omoqocaio neoviran prehod tudi z invalidskim vozlckorn.
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Slika: Prenovljene povrsine na Ciril-Metodovem trgu

Financn' nacrt Zdravstvenega doma Ljubljana enota Crnuce, Primoziceva 2, za
leto 2009 predvideva gradnjo osebnega dvigala v ZD Crnuce. V letu 2009 bo
izdelana projektna dokumentacija, skupaj z ureditvijo podstresne in kletne etaze,
agregata za neprekinjeno napajanje objekta z elektricno energijo in nadstreskorn
za shranjevanje odpadkov. Realizacija projekta je predvidena v letu 2010.
Dvizna ploscad pri objektu ZD Ljubljana - Bezlqrad, Krzlceva 10, je opremljena z
evrokljucavnicami.
Adaptacija pritlicja Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Polje, Cesta 30. avgusta
2, je zakliucena in obnovljeni prostori se uporabljajo od 5.10. 2009 dalje.
Lekarna Ljubljana je z izvedeno prenovo Lekarne Vic v letu 2009 dosegla cilj, saj
imajo vse poslovne enote na obmocju MOL, razen Lekarne Mirje, urejen vhod za
osebe z oviranostmi. Odprta ostaja problematika vhoda v Lekarni Mirje, le-ta pa
bo ustrezno urejen ob prenovi v letu 2010.
V poslovni stavbi uprave LL je urejen dostop s posebnim zunanjim montaznirn
dvigalom s ploscadio za invalidski vozicek.
LL pri vseh novo odprtih poslovnih enotah zagotavlja nemoten dostop tudi
osebam z razticnirni oviranostmi.
Vsled dejstva, da postavitev letnih vrtov predstavlja oviro, MOL Ie v izjernnih
primerih dovoljuje postavitev letnih vrtov.
Na javn i otvoritvi dne 17.2.2009 so bile na naslovu Adamic Lundrovo nabrezje 2
(Kresija), predane v uporabo jayne sanitarije namenjene gibalno oviranim in
previjalnica 1.

I hu p://\\w w.dobroj utro .netlnoyice/sloYcn iia/Yozickom prija7Jl C jayne sanitarijell 23855
http://www.drustvo-para-Ij .silindex.php?option=com content&view=article& id=970%3Anove-sanitarije
za-invalide&catid=54 % 3Aleto- 2009& Itemid= 1
http://www.arhivo.coml?mod=aktualno&action=v iewOne&ID=266
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Slika: Vhod v sanitarije za funkcionalno ovirane in previjalnico za starše z majhnimi otroki
na Kresiji

Slika: Osnovna velikost sanitarnega prostora omogoča funkcionalno manevriranje in
dostop z invalidskim vozičkom
-

-

-

SOAKO izvaja kontrolo projektne dokumentacije investicij pri katerih investitor ali
soinvestitor je MOL.
SOAKO je v sodelovanju z OZSV 19.1.2009 na Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve (MDDSZ) - Direktorat za invalide, posredoval pobudo za ureditev življenjskih
pogojev oseb z okvaro sluha v domovih za starejše občane in 4.9.2009 prejel odgovor v
katerem se ministrstvo zavezuje k reševanju predmetne problematike.
SOAKO je na MDDSZ – Direktorat za invalide naslovil dopis v zvezi z nacionalnim
projektom Dostopna Slovenija o katerem bo v eni od naslednji sej prejel neposredno
informacijo o izvedenih ukrepih.
SOAKO je v soglasju z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije pričel
aktivnosti glede uvajanja evroključev na ostalih objektih in napravah v prestolnivi in izven
nje.
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MOL je v Ietosniern letu na prosn]o Drustva gluhih in naglusnih Ljubljana izvedla
asfaltiranje dovozne poti do Centra za gluhe v Zadobrovi in uredila javno
razsvetljavo (del Ceste v Prod se vedno ni imel jayne razsvetljave).
One 4.2.2009 so bili s strani podzupana g. Janija Moderndorferja Zavodu za slepo
in slabovidno mladino predani trije listi (kompleti) taktilnega atlasa Ljubljane
(merilo l :2500)2.

Slika: Predaja treh listov taktilnega atlasa
Zupan je na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posredoval pobudo za
spremembo Pravilnika 0 zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa
in uporabe objektov v javni rabi ter vecstanovanjsklh stavb. MOP je v odgovoru
sicer bilo pripravljeno na sodelovanje, a je opozorilo na presojo zakonitosti
pravilnika, ki je v tem casu potekala na Ustavnem sodiscu RS (US). Vsled
dejstva, da je bil omenjeni pravilnik s strani US3 razveljavljen, bo MOL v letosnjern
letu nadaljevala aktivnosti v tej smeri.
MOL postavlja zahteve po zagotovitvi dostopnosti funkcij javnega znacaja v
mestu v vseh planskih in urbanlstlcnih aktih (izvedbeni prostorski nacrt MOL in
obcinski podrobni prostorski nacrti). Naloga se izvaja v okviru izdelave novih
prostorskih planskih dokumentov.
LPP d.o .o. kot nosilec naloge za zagotavljanje dostopnosti prevozov in informacij
v mestnem potniskem prometu je do sedaj zagotovil izvajanje razlicnih aktivnosti
in temu primerno tehnicno opremil vozila s potrebnimi napravami :
o Z glasovnimi napovedniki so opremljena vsa primerna vozila (135
nizkopodnih vozil), pray tako so ta vozila opremljena z LED prikazovalniki v
notranjosti vozil. Prikazovalniki so v povezavi z glasovnim delom in
napovedujejo naslednje postajalisce.
o Posebni bocni prikazovalniki za slabovidne in starejse potnike, ki
oznacuie]o stevilko Iinije, so narnesceni na 36 vozilih.
o Postajalisca MPP, ki so opremljena z info stebri so opremljena s posebnimi
ploscicarni z informacijo 0 postaialiscu v Braillovi pisavi.
o Zagotovili smo napovedovanje avtobusov (nizkopodnih) primernih za vstop
z invalidskimi vozick: preko storitve SMS BUS info.
o Sredstva za nakup namestitve in vzdrzevanje napovednikov prihajajocih
avtobusov na postajallsclh mestnega potniskeqa prometa so vkliucena v
proracun MOL in v projektu Civitas-Elan. Ukrepa v LPP zal ne morejo
izvajati , ker na MOL se ni kocan postopek javnega narocan]a za nabavo in

2
3

tipni nacrt mesta Ljubljana za osebe z okvaro vida
odlocba st. U-I-138/08-9 z dne 17.9.2009
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postavitev napovednikov. Zaenkrat še ni bila realizirana postavitev
napovednikov z izjemo enega testnega napovednika postavljenega v okviru
ETM. V LPP so že izvedli postopek javnega naročanja za nabavo potrebne
opreme (ZIGGBI) s katero morajo biti opremljeni vsi avtobusi in je predpogoj
za nemoteno delovanje napovednika.
o Prvo fazo ukrepa prilagoditev razporeda avtobusov, opremljenih s klančinami
za dostop z vozički glede na potrebe gibalno oviranih oseb, je LPP že realiziral
z uvedbo napovedi nizkopodnih avtobusov preko storitve LPP BUS-INFO. Pri
napovedanih odhodih iz postajališč dodamo k času voznega reda črko "n", če
bo ob tem času na postajališče pripeljal nizkopodni avtobus, ki je opremljen z
nagibno tehniko za lažji dostop z vozički. Nagibna tehnika 135 nizkopodnih
avtobusov omogoča enostaven vstop potnikov v avtobus z vozičkom.
o Trenutno ima LPP v voznem parku 135 nizkopodnih avtobusov od katerih je
68 opremljeno s klančinami. V naslednji fazi načrtujemo nakup 39 novih
nizkopodnih avtobusov, ki bodo vsi opremljeni s klančinami za lažji vstop in
izstop gibalno oviranih potnikov.

Slika:Testni napovednik

-

S prenovo prostorov za potrebe dnevnega centra za starejše na lokaciji
Gosposvetska cesta 4 je omogočen dostop gibalno oviranim.
S prenovo prostorov na naslovu Belokranjska 2 je omogočen dostop gibalno
oviranim.
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-

ORN ima na voljo 4 montazne klanicine, ki se lahko prilagajajo potrebam objekta
in jih bo narnescal na lokacije kjer tehnlcm pogoji to omoqoca]o.
OPVI pri nacrtovanju adaptacij in investicij v vrtcih in osnovnih selah skrbi za
prilagoditev dostopov (gradnja klancin, vgrajevanje dvigal), prostorov in opreme
za ucence s posebnimi potrebami .
V letu 2009 je OPVI uresnicll:

Mobilni vzpenjalec Vrtec Hansa Christiana Andersena - enota Palclca

Odstranitev stopnice in ureditev klancine na vhodu v OS Martina Krpana.

Mobilni vzpenjalec na OS Livada in drugi, ki ga je uporabljal ucenec OS Zadobrova,
prihodnje leto ga bo zacela uporabljati ucenka OS Beziqrad .
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as Livada - mobilni vzpenjalec (slika 1-6).

Slika 2

Slika 5

as Zadobrova - mobiln i vzpenjalec.
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Vgradnja dvigala za potrebe invalidnih oseb na

as Oskarja Kovacica (slika 1-3).

Slika 1

Slika 2

Slika 3

-

-

Za ucence iz MOL, ki se izobrazujejo v VZ Janeza Levca, Zavodu za gluhe in
naqlusne, Zavodu za slepo in slabovidno mladino in Centru za izobrazevanie,
rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, MOL financira solski prevoz.
V OGDP skrbijo za zagotavljanje prehodnih javnih povrsin za nemoteno gibanje
oseb z oviranostmi.
Na prometnih povrsinah je OGDP zaradi lazjega oziroma nemotenega gibanja
izvajal nizan]e robnikov in urejali klancine. V letu 2009 je bilo izvedenih 38
posegov, na naslednjih lokacijah:
-

krizisce Cimermanova ulica - Cesta 30. avgusta
krizisce Anzurjeva ulica - Cesta 30. avgusta
krizisce Rjava cesta - Polje Cesta XL
krizisce Rjava cesta - Polje Cesta XXXVI
krizisce Rjava cesta - Polje Cesta XXXII
krizisce Rjava cesta - Polje Cesta XXX
krizisce Rjava cesta - Polje Cesta XXVIII
krizisce Rjava cesta - Polje Cesta XXIV
krizisce Rjava cesta - Polje Cesta XVIII
krizisce Rjava cesta - Polje Cesta XVI
krizisce Rjava cesta - Polje Cesta XII (s strani blokov)
krizisce Rjava cesta - Polje Cesta XXII
Rjava cesta 2a
Vecna pot - sluzbeni vhod ZOO
Lamutova ulica
Ulica 7. septembra
Pri Rotondi
17

-

Breg
Ciril Metodov trg
Vodnikov trg
Kopitarjeva ulica
Soska ulica
Tbilisijska 10 - klancina ob potoku Gradascica

Soska ulica

Breg

-

Oznacevanje rezerviranih parkirnih mest za osebe z oviranostmi s prometno
signalizacijo, narnescanje zvocne in svetlobne signalizacije na cestnih prehodih je
trajna naloga, ki jo je OGDP izvajal v okviru vzdrzevalnih del in v okviru izvajanja
prometnih ureditev.
S talnimi oznakami za osebe z okvarami vida na klancinah in cestnih prehodih je
bilo do oktobra 2009 opremljeno 5 krizisc.
Septembra 2009 je bilo s predsednikom Zveze drustev slepih in slabovidnih
Siovenije, gospodom Tomazem Wraberjem in clanorn drustva, gospodom Ivanom
Mlacnikom, dogovorjeno, da bo MOL v letu 2010 s sodelovanjem Zveze drustev
slepih in slabovidnih Siovenije oznacila eno od predlaganih poti v dolzini priblizno
600 m, s elmer bo MOL pridobila nadaljnje izkusnje pri oznacevanju povrsin
osebe z okvaro vida.
V sklopu ureditve Brega in sicer v delu od Novega trga do Zoisove ceste je bil
Breg od Cevljarskega mostu do Sentjakobskega mostu obnovljen s talnimi
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oznacbarni za osebe z okvarami vida. Pot za osebe z okvarami vida oznacuje
linija zarezanih kamnov.

Breg - talne oznacbe za osebe z okvarami vida

-

-

Namestitev taktilnih ploscic (za osebe z gluho slepoto) in dodatnih zvocnih tipk
(za osebe z okvaro vida) na semaforjih (Ietno v proracunu 32 tipk) se bo izvedla
do konca leta 2009. Do sedaj so bile tipke narnescene na kriziscih: Riharjeva ulica
/ Cesta v Mestni log, Linhartova / Vojkova in Trzaska cesta / Lipahova ulica.
Zagotavljanje parkirnih mest za osebe z oviranostmi v skladu z veljavnimi
normativi je bilo do septembra 2009 realizirano v obsegu: 2 parkirni mesti na
Krizevniski, 3 parkirna mesta na Miklosicevi, 2 parkirni mesti na Trubarjevi in 6
parkirnih mest na Prulah.
Na podlagi javnega razpisa je bilo oktobra 2009 avtotaksi vozilu, prilagojenemu za
prevoz oseb z oviranostmi, izdano dovoljenje za vozn]o po obmocjih za pesce.
Oznacevanje rezerviranih parkirnih mest za osebe z oviranostmi s prometno
signalizacijo, narnescanje zvocne in svetlobne signalizacije na cestnih prehodih je
trajna naloga, ki jo OGDP izvaja v okviru rednega izvajanja vzdrzevanja in
nacrtovanih prometnih ureditev. Poleg tega je slednje tudi projektni pogoj pri
pridobivanju soglasja za gradnjo objektov.
V zvezi zagotovitve dveh enot javnih sanitarij, z ustrezno prilagojenim dostopom
in s kliucavnico za uporabo Evro kljuca, v centru mesta v letu 2009, glede na to,
da proracunska sredstva za dobavo in postavitev sanitarnih kabin v letu 2009
niso bila zagotovljena, razpis za dobavo sanitarnih kabin ni bil izveden.
Pridobljena informativna cena za posamezno oblikovno in fukcionalno primerno
kabino je bila leta 2008 cca. 200.000, 00 EUR. K temu je potrebno pristeti se
stroske postavitve in vzdrzevanja . Sredstva za dobavo, postavitev in vzdrzevan]e
planiranih 5 kabin v ocenjeni visini 1.300.000,00 EUR v osnutku proracuna
2010, vsled zrnanisania proracunskih postavk, niso zagotovljena.
V letu 2009 so bile zagotovljene kljucavnice za uporabo Evro kljuca na dveh
dviznlh napravah v podhodu Ajdovscina. Dobavljenih je bilo je 300 kosov Evro
kliucev.
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-

Z zagotavljanjem kliucavnic za uporabo Evro kljuca na vseh dviznih napravah in
prostorih v pristojnosti MOL, ki so zaklenjeni in namenjeni uporabi osebam z
oviranostmi se bo nadaljevalo v letu 2010 .
V skladu z Odlokom 0 posebni in podrejeni rabi javnih povrsin je INSP izvajal
konstantni nadzor nad postavljanjem ovir na javnih povrslnah na obmoeju MOL
kot so gostinski vrtovi , »A« panoji, druge ovire kot so cvetlicna korita, preproge
ipd. V letu 2009 je INSP opravil nadzor pri 174 subjektih gostinske dejavnosti,
izdal 34 odlocb 0 odstranitvi gostinskega vrta, izdal 18 sklepov 0 dovolitvi izvrzbe,
uvedel 5 prekrskovnih postopkov. Opravil je 125 nadzorov pri subjektih, ki so
imeli postavljene »A« panoje na javni povrsini , ki pa so bili v casu nadzora v
vecini primerov tudi odstranjeni. INSP je izvedel tudi poostren nadzor v okviru
akcije, ki je trajala od 25. 5. do 5. 6. 2009 , ko je bilo pregledanih 45 gostinskih
vrtov ter 39 subjektov v zvezi z postavitvijo »A« panojev.
Poleg represivnih ukrepov pa je INSP deloval tudi preventivno stem, da je
dnevno opozarjal gostince, da ornoqoci]o dostop do letnih vrtov za osebe z
oviranostmi ter v primeru postavitve ovire na javni povrslni, da jo odstranijo ter da
ornoqocl]o nemoteno gibanje osebam z oviranostmi.
MR je v obdobju od 1.1. 2009 do 30. 9. 2009 intenzivno nadziralo oz. zagotavljalo
prehodnost javnih povrsin za nemoteno gibanje oseb z oviranostjo in ukrepalo v
primerih zlorab uporabe parkirn ih mest namenjenih osebam z ovlranostjo. V
segmentu ugotavljanja zlorab uporabe parkirnih je MR uvedlo 887 postopkov 0
prekrsku . Kot dodatni ukrep je bil v 178 primerih odrejen tudi odvoz vozila s
»pajkom«. v 6 primerih, ko tehnicno ni bila rnozna odstranitev vozila , pa je bil
izveden ukrep priklenitve z lisico. Ob nadzoru pa sta bili zaznani tudi dve
neupraviceni uporabi invalidske kette , zato sta bili proti uporabnikoma uvedena
postopka 0 prekrsku , invalidski karti pa proti potrdilu zasezeni Pri ukrepih za
zagotavljanje prehodnosti javnih povrsin za nemoteno gibanje oseb z oviranostmi
MR ugotavlja, da gre v takih primerih najveckrat za parkiranje na plocnikih ,
kriziscih in drugih povrsinah, ki so nastete v ZVCP-1 in je na takih mestih
parkiranje prepovedano, prav tako je prepovedano odlaganje stvari in predmetov,
saj Ie to predstavlja oviro v cestnem prometu. V omenjenem obdobju je bilo na
teh povrsinah uvedeno 27.393 postopkov 0 prekrsku, kot dodatni ukrep pa se
2.286 odvozov s »pajkom« in 284 priklenitev z lisicami.
MR pri delu mesanih patrulj (redar - policist) mestno redarstvo ni ugotovilo zlorab
oseb z oviranostmi (npr. prisilno beracen]e, zlorabe invalidnih oseb itd.) saj gre v
tem primeru za kazniva dejanja s podrocja trgovine z Ijudmi, ki pa so v pristojnosti
obravnave policije.
MR se je z informiranjem in opozarjanjem voznikov na terenu intenzivno
vkljucevalo tudi v proces zamenjave invalidske parkirne karte vsem , ki teh se niso
imeli zamenjanih, so pa bili, glede na posest stare za to upraviceni .
JSS MOL je v zvezi z zagotavljanjem dostopnosti do stanovanjskih stavb in
stanovanj, ki so v lasti MOL ali JSS MOL izvedla naslednje ukrepe :
• Izvedba vseh novih stanovanjskih objektov in stanovanjskih sosesk brez
arhitekturnih ovir ter delno prilagoditvijo (s tehnicnimi moznostrni) slepim in
gluhim .
• Na 12. javnem razpisu za dodel itev neprofitnih stanovanj v najem je bilo
dodeljenih osebam vezanim na uporabo invalidskega vozicka
12
stanovanj, kar je 85,17 % vseh upravicencev, osebam z okvaro vida ali
sluha pa 5 stanovanj, kar je 55 % vseh upravicencev.
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Na 13. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (ki sicer
se ni koncan) je bilo dodeljenih 5 stanovanj invalidom , kar je 38,46 % vseh
upravicencev, Glede na to, da je delezle dodeljenih stanovanj glede na vse
upravicence le13,55% , je ocitna pozitivna »diskriminacija« oseb z
oviranostmi.
Drustvo Altra - Odbor za novosti v dusevnern zdravju , ima v najemu
trisobno stanovanje prilagojeno za osebe vezane na uporabo invalidskega
vozicka , kjer je organiziranja stanovanjska skupnost za clane drustva, ki
imajo tezave v dusevnem zdravju in uporabljajo invalidski vozicek.
Avgusta 2009 je JSS MOL Zavodu za varstvo in rehabilitacijo po poskodbi
glave ZARJA oddal v najem sedem sobno stanovanje prilagojeno za osebe
z oviranostjo, kjer je posameznim poskodovancern nudena strokovna
pornoc za doseganje visje stopnje samostojnosti.
JSS MOL je seznanil upravnike stanovanjskih stavb (SPL, MASTRA in
ZELVA), katerih lastnik je JSS MOL 0 projektu »Obcina po meri invaudov«
in jih prosil, da posebno pozornost v casu elementarnih nesrec namenijo
najemnikom in uporabnikom, ki so gibalno ovirani ali z okvaro sluha in/ali
vida in jih zaradi oviranosti oblcajna opozorila ne doseze]o.
Zaradi boljse informiranosti slepih in slabovidnih tako, da bode obvestila
upravnika lahko prebrali na oglasni deski stanovanjske stavbe v Braillovi
pisavi in v povecanern tisku , je JSS MOL zaprosili Medobcinsko drustvo
slepih in slabovidnih Ljubljana, da za upravnike· natisne obvestila,
upravnikom pa prlporocili , da enako ravnajo tudi v stanovanjskih stavbah ,
katerih lastnik ni mesto.
Prostori JSS MOL (vse pisarne vseh zaposlenih) so grajeni brez
arhitekturnih ovir zato so dostopni gibalno oviranim. Za sporazumevanje z
osebami z okvaro sluha JSS MOL zagotovi tolmace za znakovni jezik.
Dokumentov v Braillovi pisavi JSS MOL ne izdaja, ker za to nima tehnicnih
rnoznosti .
JSS MOL je v letu 2009 odprl Center starejsih obcanov Trnovo, kjer v
sklopu centra oddaja 60 oskrbovanih (namenskih najemnih) stanovanj v
najem . Vsa so grajena brez arhitekturnih ovir.

MOL je pridob il nacrt za preoblikovanje vhodnega obstojecega stopnisca cerkve
Sv. Janeza Krstnika (Trnovske cerkve) z umestitvijo tipske poenotene klancrne.
Izdelan je projekt za ureditev dostopnosti podhoda pri hotelu Sion ob Siovenski
cesti.
MOL je v sodelovanju z Drustvom invalidov Ljubljana - Center in njenim
predstavnikom v CS Golovec, opravil prenovo javnih povrsin na Bilecanski cesti v
Stepanjskem naselju. Slednje je lep primer dobrih praks, ki se vzpostavljajo na
tem podrocju. V okviru nacrtovanja posegov je namrec potekala medsebojna
komunikacija med OGDP MU MOL in lokalnim prebivalstvom, ki je izpostavilo
problematicne tocke v naselju in s svojimi sugestijami bistveno izboljsalo izvedbo
prenove.
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CILJ 4: Vkljucujoc sistem vzgoje in izobrazevanja

-

Otroci s posebnimi potrebami in oviranostmi se lzobrazuje]o v zavodih , ki so
ustanovljeni za izvajanje posebnih programov, vkljucujejo pa se tudi v redne
oddelke vrtcev in osnovnih sol. Za te otroke so predpisani nacini in obiike
izvajanja vzgoje in izobrazevanja in imajo tudi pravico do dodatne strokovne
pornoci ter stalnega ali obcasneqa spremljevalca zato MOL financira prevajalce
za znakovni jezik v vseh vrtcih, kjer so vkljuceni otroci z motnjo sluha in govora. V
Ijubljanske vrtce je vkl[uceno 47 otrok z odlocbami 0 usmeritvah , za 43 otrok tece
postopek. 16 otrok ima spremljevalca, 11 otrok ima sladkorno bolezen, skupaj
dela z otroki s posebnimi potrebami 23 mobilnih defektologov in 3 fizioterapevti.
Zaradi razlicnih primanjkljajev ima odlocbe 0 usmeritvi 720 osnovnosolcev.
Pornoc izvajajo specialni pedagogi in defektologi ter spremljevalci, MOL pa
sofinancira delavce v primerih, kjer je zagotovljena pornoc s strani Ministrstva za
solstvo in sport premajhna. Tako sofinancira za slepega ucenca in ucenca s
sladkorno boleznijo na as Oskarja Kovacica dva spremljevalca, za gibalno
oviranega ucenca na as Beziqrao enega spremljevalca, za ucenca z
neozdravljivo boleznijo glikogenozo na as Franceta Bevka pa enega
spremljevalca.
Urad za mladino na OPVI sofinancira 3-letni program organizacije YHD - Youth
Handicaped depriviledged , ki izvaja programe za samostojno zivljenje mladih
hendikepiranih.

CILJ 5: Zagotavljanje pravice in dostopa do dela in zaposlitve

-

-

V letu 2009 MOL sofinancira 17 programov javnih del, pri katerih vkljucenim v
javna dela krije 60% izhodiscne place. Poleg tega je bilo sklenjenih 19 pogodb 0
izvajanju javnih del, v katerih MOL nastopa kot narocnica programov z izjavo 0
izvajanju programa v javnem interesu. Vkljucitev v javna dela je bila tako
ornoqocena priblizno 35 brezposelnim osebam. Sredstva so zagotovljena v
proracunu.
Zaposlovanje oseb z oviranostmi v Mestni upravi MOL ter zavodih in drugih
pravnih osebah, katerih ustanoviteljica je MOL, poteka v obsegu in v skladu z
zakonskirni obveznostmi 0 kvotnem zaposlovanju oseb z oviranostmi, ki jo
delodajalcem nalaga Zakon 0 zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
ad 584-ih zaposlenih v upravi MOL ima 21 zaposlenih odlocbo 0 priznani
invalidnosti (podatek na dan 30. 9.2009) .
MOL sofinancira tudi programe nacionalne aktivne politike zaposlovanja , ki jih
izvaja Zavod RS za zaposlovanje, namenjeni pa so aktiviranju brezposelnih oseb,
zaposlitveni rehabilitaciji in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Prednostne
skupine oseb za vkljucitev v te programe so dolocene v vsakoletnem javnem
razpisu Zavoda RS za zaposlovanje.
Na JSS MOL je od leta 2002 zaposlena gluhonema sodelavka, ki se je zelo dobro
vkliucila v kolektiv.
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CILJ 6: Zagotavljanje materialne varnosti
Na osnovi Odloka 0 denarni pornoci je bilo v obdobju januar - september 2009
do denarnih pomoci (pornoc ob materialni oqrozenosti in rojstvu otroka , pomoc pri
kritju stroskov kosil za otroke v
in starejse od 65 let ter pornoc ob zacetku
solskeqa leta in kritju stroskov sole v naravi) upravicenlh 4.191 Ljubljancanov in
Ljubljancank. Sredstva so zagotovljena v proracunu
Cetudi naloga ni posebej izpostavljena, JSS MOL izvaja subvencioniranje tako
neprofitne stanovanjske najemnine, kot tudi trzne, s elmer omoqoca vecjo
moznost ohranjanja najemnih razmerij .
Preko javnih razpisov oddaja JSS MOL tudi prilagojena stanovanja in
stanovanjske stavbe za posebne namene nevladnim organizacijam, ki izvajajo
programe stanovanjskih skupin za osebe z oviranostmi, uporabnicam in
uporabnikom, ki prebivajo v teh stanovanjih, pa se ornoqoca subvencionirana
neprofitna najemnina.

as

CILJ 7: Ucinkovita skrb za zdravje
-

V zvezi z zagotavljanjem dostopnega zdravstvenega varstva in lekarniske
dejavnosti zdravstveno osebje pri obravnavah ne dela razlik pri izenacevanju in
uresnicevanju enakih rnoznosf oseb z oviranostmi v primerjavi z ostalimi pacienti
in pacientkami.
ZDL bo do konca leta 2009 organiziral izobrazevanje vodilnih in vodstvenih
kadrov, ki bodo to pridobljeno znanje posredovali vsem zaposlenim v posameznih
enotah ZDL.

-

-

V vseh poslovnih enotah zavoda LL so delavci/ke obvesceni 0 pravicah oseb z
okvaro sluha , ki izhajajo iz Zakona 0 uporabi slovenskega znakovnega jezika.
Zdravstveni delavci in delavke so obvesceni 0 pravicah oseb z okvaro sluha, ki
izhajajo iz Zakona 0 uporabi slovenskega znakovnega jezika. V obdobju januar 
avgust 2009 je bilo v ZDL 78 pacientov in pacientk, ki jim je bila zagotovljena
storitev tolmacenja v slovenskem znakovnem jeziku. V skladu s pogodbo z ZZZS
se storitve tolrnacenja v slovenskem znakovnem jeziku povrnejo zdravstveni
ustanov i. ZDL bo pri zaposlovanju oz. iskanju kadrov prednostno uposteval tiste
kandidate, ki sicer izpolnjujejo vse razpisne pogoje , poleg tega pa znanje
slovenskega znakovnega jezika.
V letu 2009 v poslovnih enotah LL ni bila zabelezena potreba po storitvah
tolmacenia, kljub temu pa v letu 2010 nacrtuje izobrazevan]e nekaj zaposlenih na
podroeju znakovnega jezika.
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CILJ 8: Spodbujanje in zagotavljanje pravice do osebne integritete in druzinskega
zivljenja
MR pri delu rnesanlh patrulj (redar - policist) mestno redarstvo ni ugotov ilo zlorab
oseb z oviranostmi (npr. prisilno beracen]e, zlorabe invalidnih oseb itd.) saj gre v
tem primeru za kazniva dejanja s podrocja trgovine z Ijudmi, ki pa so v pristojnosti
obravnave policije .

CILJ 9: Udejstvovanje in vkljucevanje v kulturne dejavnosti
MOL je odprla Center urbane kulture Kino Siska, ki je prilagojen tudi osebam z
oviranostmi - v dvoranah so indukcijske zanke za naqlusne, v poslopju je dvigalo
in sanitarije za invalide , s tipalnimi tablami (taktilne table) pa bodo v omenjenem
javnem zavodu poskrbeli tudi za orientacijo slepih in slabovidnih.

Tipalna tabla (taktilna tabla) za orientacijo pritrjena na avtobusnem postajaliscu 
Center urbana kulture Kino Siska

Dviqalo za funkcionalno ovirane - Center urbana kulture Kino Siska
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Klancina za dostop do manlse dvorane imenovane Komuna - Center urbana
kulture Kino ~iska

Dvigalo za funkcionalno ovirane - Center urbana kulture Kino ~iska

MOL je arhitekturno nedostopno Lutkovno gledaliscu Ljubljana opremila z
dvigalom , pray tako pa je v teku prizidava dvigala v Mestnem gledaliscu
Ijubljanskem.
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Slika: Dvigalo v Lutkovnem gledališču Ljubljana
-

V okviru delovanja INFOP se izvajajo predvsem razstave likovnih del umetnikov
invalidov.
Javni razpisi za izbor kulturnih projektov, ki jih v posameznem letu sofinancira MOL, se
nanašajo na sofinanciranje kulturnih projektov na naslednjih področjih: uprizoritvene
umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti in intermedijske umetnosti, sicer niso
posebej namenjeni invalidom, so pa jim s tem, tako društvom in posameznikom, ki
izpolnjujejo določene pogoje, dane možnosti, da pod določenimi pogoji sodelujejo pri
izvedbi kulturnega programa v MOL. Kot društva se tovrstne asocisacije praviloma
vključene v programe ljubiteljske dejavnosti. Projekti morajo zadostiti umetniškim
kriterijem, le-ti pa so zelo zahtevni. V let 2009 se na ta razpis ni prijavil nihče.

CILJ 10:
Udejstvovanje in vključevanje v športne in rekreacijske dejavnosti.
-

MOL je v letu 2009 sofinanciral 6 invalidskih organizacij oziroma društev s področja
športa. V teh športno rekreativnih programih je skupaj udeleženo 315 oseb z oviranostmi
(Tabela stran 28).

-

Na področju uresničevanja cilja 10 – udejstvovanje in vključevanje v športne in
rekreacijske dejavnosti, je na športnih objektih v lasti MOL zagotovljen dostop za invalide
na vseh večjih športnih objektih (Tivoli, Kodeljevo in Krim). V letu 2009 so v Centralnem
kopališču Tivoli na novo zgradili za invalide:
o
o
o

sanitarije
tuš
garderobe

moške 1 x
moški 1 x
moške 2 x

o

sanitarije za javno uporabo (recepcija CKT) 1 x

ženske 1 x
ženski 1 x
ženske 2 x

CILJ 11: Vkljucevanje v oblikovanje politike in nacrtovanje ukrepov obcine za
pol no vkljucenost oseb z oviranostmi

V veljavi je Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni obclni Ljubljana za
obdobje od 2007 do 2011 (od decem bra 2007) , pri pripravi katere so sodelovale
tudi invalidske organizacije.
V MOL poteka neposredno vkljucevanje oseb z oviranostmi v oblikovanje politike
in njihovih predlogov za izboljsanie stanja v MOL z ornoqocanjern sodelovanja
invalidskih organizacij ter posameznic in posameznikov pri pripravi podrocnih
strategij in akcijskih nacrtov .
Akte s predmetnega podrocja obravnava tudi SOAKO.

CILJ 12: Delovanje invalidskih organizacij v obcini

MOL sofinancira vrsto programov s pcdrocja socialnega varstva in varovanja
zdravja. V letu 2009 MOL sofinancira 19 socialnovarstvenih programov za osebe
z razlicnirni oblikami oviranostmi in sicer:

st.

Ime orqanizaciie

1

Drustvo aktivnih in
Siovenije - DAZIS

2
3
-

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Drustvo civilnih
Ljubljana

Naziv programa
24 UR SKUPAJ
zaposlenih

invalidov

vojn

invalidov

Siovenije

Socialno varstveni program DCIV Ljubljana

Usposabljanje za aktivno zivljenje in dele in
preprecevanie socialne izkljucenosti gluhih ,
naqlusnih in qluhoslepih oseb
Drustvo gluhih in naqlusnlh Ljubljana
Dnevni center za starejse gluhe , naqlusne in
gluhoslepe
Drustvo gluhoslepih Siovenije Dian
Dotik svetlobe
Program drustva
Drustvo invalidov Ljubljana - Beziqrad
Drustvo invalidov Ljubljana - Center
Socialno vkliucevan]e invalidov v skupnost
Drustvo invalidov Ljubljana - Moste Polie
Proqrarni s podrocia socialnega varstva
Socialnovarstveni program
Drustvo invalidov Ljubljana - Vic Rudnik
Posebni socialni programi za gibalno ovirane
Drustvo paraplegikov Ijubijanske pokrajine
osebe
Drustvo SOS telefon za zenske in otroke - Zatocisce za zenske in otroke - zrtve nasilja "
(dostopno za osebe z oviranostmi)
zrtve nasllia
Drustvo Sozitje Ljubljana - drustvo za pornoc Ohranjanje psihoflzlcneqa zdravja oseb z
osebam z motnjami v dusevnern razvoju motnjami v dusevnern razvoju in njihovih
Ljubljana
druzin
Osebna asistenca za students invalide
Drustvo studentov invalidov Sioveniie
Drustvo Vita za pornoc po nezgodni poskodbi
Dnevni center
glave
Socialni program drustva vojnih invalidov
Drustvo vojnih invalidov Ljubljana
Ljubljana
Medobcinsko drustvo slepih in slabovidnih Prva socialna pornoc kasneje oslepelim slepim
in slabovidnim osebam in njihovim svoicern
Liubliana
Enakopravno vkliucevanie gluhih v druzbo
Mestno drustvo qluhih Ljubljana
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18 YHD - Drustvo za teorilo in kulturo hendikepa
Zavod za varstvo in rehabilitacijo po poskodbi
19
glave ZARJA
20 Zdruzenje invalidov - FORUM Siovenije

l\Jeodvisno zivlienie hendikepiranih
Psihosocialna rehabilitacija po mozqanskih
poskodbah
Veriga psihosocialne oskrbe in druzenja

Sredstva so zagotovljena v proracunu.
MOL je v letu 2009 sofinanciral 6 invalidskih organizacij oziroma drustev s
podrocja sporta . V teh sportno rekreativnih programih je skupaj udelezeno 315
oseb z oviranostmi.

st.
1.

Ime oruanizaclie oz. drustva
Zveza za sport invalidov Siovenije-Paraoi. Komite

2.
3.

Sportno drustvo invalid
Drustvo paraplegikov Ijubljanske pokrajine

4.
5.
6.

Sportno drustvo FIT
Konieniski klub pip
Kulturno - prosvetno in sportno rekreativno drustvo
slepih in slabovidnih "Karel Jeraj".

Naziv proqrama
Kosarka za osebe z okvarami
sluha
Kosarka na vozicklh
Splosna telovadba
Namizni ten is
Odboika sede
Golbal
Showndown
balinanje
Strelstvo
Ribistvo
Potaplianje
Fitnes
Sah
Keqlianie
Plavanie
Tenis na vozickih
Atletika
Alpsko smucan]e - srnucan]e
z monoskiiem
Telovadba za najtezje
prizadete
Joaa
Jahanje
Plavanje
Sah
Showndown
Vrtno keclianie
Stezno keqlianie

CILJ 13: Redno spremljanje posebnih potreb oseb Z oviranostmi na obmocju
MOL
MOL redno spremlja potrebe oseb z oviranostmi predvsem preko SOAKO, ki je
zupanovo posvetovalno telo
Posamezniki in organizacije imajo rnoznost neposrednega kontakta tudi s
pristojnimi sluzbarni MU MOL in zupanorn MOL preko njegovih mesecnih srecanj

z obcani
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III.

ZAKLJUCEK

MOL se zaveda dejstva, da izvajanje akcijskega nacrta ne poteka popolnoma v
skladu z zastavljenimi cilji, vsekakor pa so aktivnosti, s katerimi zeli lokalna skupnost
postati prijazna za vse njene prebivalce in obiskovalce, mocno spremenile podobo
prestolnice, predvsem pa odnos , tako mestnih oblasti, kot ostalih deleznikov v druzbi,
do predmetnega podrocja. Aktivnosti MOL na tern podrocju narnrec nenehno
prerascajo konkretne okvirje iz akcijskega nacrta, kar kaze na to, da vsebine, ki jih
obravnavamo v tern dokumentu, postajajo imanentne sleherni druzbeni aktivnosti.
Tako se je na nase veliko veselje in olajsanje v zadnjem casu pogled in praksa
Zavoda za varstvo kulturne deciscine Siovenije (ZVKD) v zvezi z urejanjem
grajenega okolja bistveno .ornehcala". Prilagoditve opravljene v starem mestnem
jedru (mestna hisa, Stari trg, Stritarjeva ulica, Ciril - Metodov trg, ...) so se narnrec se
nekaj let nazaj, pray zaradi neizpolnjevanja pogojev ZVKD, zdele tako rekoc
utopicne. Pray tako mestna uprava posveca predmetni problematiki znaten del
pozornosti v okviru svojega rednega dela in se samoiniciativno obraca na
kompetentne posameznike in organizacije s tega podrocja, Se posebej pa smo veseli
odlocbe Ustavnega sodisca s katero smo dobili potrditev nasih ravnanj in naziranj v
zvezi zakonodajnim vidikom graditve objektov, to pa glede na to, da smo vis]
standard zahtevali v nasih prostorskih aktih ze v preteklosti.
Trud, ki ga MOL in njeni zaposleni vlagajo v zagotavljanje enakih moznosf vsekakor
kaze rezultate s katerimi se lahko pohvalimo, vendar bo prestolnica, vsled rnnostva
interesov, zasebnih in drzavnir, objektov, predvsem pa pogledov na problematiko,
postala prijazna vsem njenim prebivalcem in obiskovalcem sele takrat, ko se borne
pray vsi zavedli pomena druqacnosti, ki nas tako zelo bogati. Temu cilju smo in bomo
sledili tudi v prihodnje!
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IV.

PRILOGE:

Prispevki v tiskanih in elektronskih medijih:
a »Akcijski nacrt vsekakor ni carobna palica«, Izziv -glasilo Drustva
paraplegikov Ljubljanske pokrajine, stevilka 15, december 2008
a »Nove sanitarije za invalide«, Paraplegik - glasilo Zveze paraplegikov
Siovenije, st. 116, marec 2009
a »Zacnirno odgovorno spreminjati svet na bolje«, Ljubljana - glasilo MOL, st.
1,2, januar, februar 2009
a »Ljubljana bo prva V Evrapi«, Lurnal24, dne 1.4.2009
a »Z mestnimi avtobusi po Ljubljani«, Paraplegik - glasilo Zveze paraplegikov
Siovenije , st. 118, september 2009
a »Delovni utrip mestne hise«, Ljubljana - glasilo MOL, st. 3,4, marec, april
2009
a »Prijazno mesto gradimo z malenkostmi«, Urban - interno glasilo Javnega
holdinga Ljubljana , javnih podjetij in MOL, st. 2, junij 2009
a »Stopimo V »neznano«« , «, Izziv -glasilo Drustva paraplegikov Ljubljanske
pokrajine, stevilka 16, junij 2008
a »Z mestnimi zelenci na ogled Ljubljane« , Izziv -glasilo Drustva paraplegikov
Ljubljanske pokrajine, stevilka 16, junij 2008
a »Ljubljana skrbi za gibalno ovirane«, spletna stran:
http://www.arhivo.com/?mod=aktualno&action=viewOne&ID=266
a »Vozickom prijazne javne sanitarije« spletna stran Dobra Jutro:
http://www .dobrajutra .neUnovice/slovenijalvozickom prijazne javne sanitarije
/123855
a »Nove sanitarije za invalide«, spletna stran DPLJ: http://www.drustvo-para
Ij.si/index.php?option=com content&view=article&id=970%3Anove-sanitarije
za-inval ide&catid=54%3Aleto-2009&ltemid= 1
a »Obcina po meri invalidov«, prispevek Radio Siovenija 1, dne 14.4.2009 ob
13ih
a »Sanitarije V Kresiji tudi za invalide«, prispevek Radio Siovenija 1, Prva
jutranja kronika, dne 18.2.2009
a »Bolsji sejem za osebno asistenco za pornoc hendikepiranim osebam«, STA,
dne 16.5.2009 , splet: http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=1391093
a »Ljubljana prvo evropsko glavno mesto z listlno Obcina po meri invalidov«,
STA, dne 31.3.2009, splet : http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=1377875
a »V Ijubljanski soseski Zelena jama vseljivih 126 neprofitnih stanovanj«, casnik
Delo, dne 15.7.2009
a »Levo mnenje - kaj pa invalidi«, casnik Delo, dne 5.2.2009
a »Brezplacne javne sanitarije za invalide in previjalnico za mame z majhnimi
otroki« , Info TV, dne 17.2.2009
a »Ljubljana odstranjuje ovire za invalide«, Radio Kaos, dne 1.4.2009
a »Obcina po meri invalidov«, Radio Center, Pet pred uro, dne 1.4. 2009
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OBRAZLOZITEV

1. PRAVNI TEMELJ
21. clen Zakona a lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.
US, 76/08) doloca, da obcina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena,
ki jih dolocl s splosnirn aktom obcine ali so dolocene z zakonom. Med drugim ta clen
doloca, da »obcina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev.. . skrbi za .. .
invalide ... «.
27. clen Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradn i list RS, st. 66/07 - uradno
precisceno besedilo) doloca pristojnost Mestnega sveta, da sprejema plane razvoja
Mestne obcine Ljubljana.

2. RAZLOGIIN elL..II, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN
Drustvo invalidov Ljubljana Center je na Mestno obcino Ljubljana naslovilo pobudo,
da pristopi k izvedbi projekta za pridobitev listine »Obcina po meri invalidov« (v
nadaljevanju: projekt LOMI). K projektu LOMI je Mestna obclna Ljubljana formalno
pristopila februarja 2008 s podpisom posebne izjave. Nosilec projekta, v okviru
katerega poteka podeljevanje omenjene listine, je nevladna organizacija Zveza
delovnih invalidov Siovenije (ZOIS). Postopke in kriterije ter potrebne dokumente za
vkllucitev posamezne obcine v projekt in podelitev omenjene listine je ZOIS
opredelila v Pravilniku a podelitvi listine »Obcina po meri invalidov« (sprejel Upravni
odbor ZOIS, junija 2003).
Osrednji namen projekta LOMI je sprejetje in uresnicevan]e celovite mestne strategije
oziroma akcijskega nacrta z ukrepi za zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja,
informacij in raznovrstnih storitev (s podroci] izobrazevanja, sparta. kulture, zdrav]a,
socialnega varstva, zaposlovanja, ipd.).
Z namenom uresnicitve zaveze zupana Zorana Jankovica za izvedbo aktivnosti za
pridobitev listine »Obcina po meri invalidov« in sprejetja celovitega nabora ukrepov
za zagotavljanje enakih rnoznosti vseh obcank in obcanov v lokalni skupnosti, je
Mestni svet MOL na svoji seji 24 . novembra 2008 sprejel Akcijski nectt za
izenecevenje in uresnicevenje enakih moinosti oseb z oviranostmi v Mestni obCini
Ljubljana za obdobje ad 2008 do 2010 (v nadaljevanju: akcijski nacrt),
Kat osnova za pripravo akcijskega nacrta je bila izdelana analiza stanja polozaja
oseb z oviranostmi v Mestni obclni Ljubljana. Pripravila jo je delovna skupina, v
katero so bili s sklepom zupana (st. 024-29/08-2 z dne 5. 5. 2008), imenovani
predstavniki in predstavnice invalidskih organizacij, Fakultete za socialno delo in
Mestne obcine Ljubljana.
Taka v akcijskem nacrtu kat ostalih gradivih je namesto term ina invalidnost v uporabi
termin oviranost, ki je na osebni ravn i manj oznacujoc, Namesto osebnih
pomanjkljivosti, ki jih poudarja izraz invalidnost, je pri izbranem izrazu v ospredju

predvsem stanje oviranosti, do katerega pride v odnosu med posameznico oziroma
posameznikom in njenim oziroma njegovim socialnim in flzicn lrn okoljem.

3. DeENA STANJA
V akcijski nacrt so bili vkljuceni ukrepi, katerih izvedba spada v pristojnost organov
mestne uprave ter pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna obclna Ljubljana.
Predlagani ukrepi so oblikovani kot trajne naloge posameznih nosilcev (na primer
zakonske obveznosti) in kot konkretne projektne izvedbe (na primer vzpostavitev
spletnega mesta s celovito informacijo 0 potrebah in rnoznostlh za osebe z
oviranostmi ter 0 organizacijah z obrnocja Mestne obcine Ljubljana, ki so aktivne na
tem podrocju),
Akcijski nacrt in analiza stanja sta bila, na podlagi razpisa ZOIS za pridobitev listine
»Obcina po meri invalidov«, skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo in ob
sodelovanju Drustva invalidov Ljubljana - Center, posredovana ZOIS, projektni svet
ZOIS za projekt »Obcina po meri invalidov« pa je Mestno obcino Ljubljana na svoji
18. redni seji 4.2.2009 uvrstil med kandidatke za pridobitev te Iistine »Obcina po meri
invalidov« za leta 2009.
Glede na predhodno izpolnjene formalne pogoje za kandidaturo v omenjenem
projektu je 31.3.2009 prislo do podpisa Oogovora 0 vkljucltvl MOL v izvajanje
projekta za pridobitev listine Zveze delovnih invalidov Siovenije z nazivom »Obc ina
po meri invalidov« za leto 2009 . Oogovor so podpisali : za Mestno obcino Ljubljana
zupan Zoran Jankovic, za Drustvo invalidov Ljubljana - Center predsednik Anton
Kastelic ter za Zvezo delovnih invalidov Siovenije predsednik Drago Novak, s elmer
je projekt prisel v fazo izvajanja.
V skladu s Praviln ikom 0 podelitvi listine »Obcina po meri invalidov«, ki ga je sprejela
Zveza delovnih invalidov Siovenije, je v obcini potrebno zagotoviti redno spremljanje
in koordinacijo aktivnosti za uresnicevan]e akcijskega nacrta in 0 tem praviloma
enkrat letno porocati zupanu ,
Zupan je s sklepom st. 013-7/2007-1 z dne 4. 4. 2007 imenoval posebno
posvetovalno telo »Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir« (v
nadaljevanju: SOAKO) in sicer z nalogo, da opozarja in daje pobude za
preprecevanie in odpravljanje vseh vrst arhitekturnih in komunikacijskih ovir, s
katerimi se v mestu soocajo osebe z razlicnirni oblikami oviranosti. Tako je nalogo
spremljanja in porocan]a 0 uresnicevanju akcijskega nacrta prevzel SOAKO.
Vmesno porocilo 0 izvajanju akcijskega nacrta za leta 2009 je MOL podala ob obisku
Projektnega sveta ZOIS dne 24.7.2009 na 7. seji Sveta za odpravljanje arhitekturnih
in komunikacijskih ovir, kjer je podzupan Jani Mbderndorfer skupaj s clani in
clanicami SOAKO predstavil realizirane naloge, prizadevanja lokalne skupnosti za
uresnlcevarue akcijskega nacrta in tezave s katerimi se MOL srecuje pri tem.
Zveza delovnih invalidov Siovenije je kot nosilka projekta za pridobitev Iistine
»Obcina po meri invalidov« predlagala, da zakliucno, letno porocilo 0 uresnicevanlu
akcijskega nacrta, ki je osnova za oblikovanje predloga za pridobitev Listine »Obclna

po meri invalidov« sprejme Mestni svet MOL. V skladu z dogovori porocilo
obravnavajo tudi invalidske organizacije .

4. PREDLOG

Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana predlagamo, da sprejme Porcello za leta
2009 0 uresnicevanju Akcijskega nacrta za izenacevan]e in uresnicevan]e enakih
rnoznosti oseb z oviranostmi v Mestni obctni Ljubljana za obdobje od 2008 do 2010.

5. OCENA FINANCNIH POSLEDIC

Sprejetje Porcella za leta 2009 0 uresnicevanju Akcijskega nacrta za izenacevan]e in
uresnicevan]e enakih rnoznosti oseb z oviranostmi v Mestni obclni Ljubljana za
obdobje od 2008 do 2010 nima financn ih posledic.

Pripravila:
mag. Tanja S. Pies, univ .dipl.so
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edvlsen od oosluho Ie-teh. Upajmo, do se
co nova vicoo odzvola na pobude in tako
p'lpomogla k sistemskemu urejonju prec
rnetnego pocroqo: osnovne clovekove
provice in temeljne svocosclne vsekakor ne
srneio tift predmet diskredjske provice v smi
sl..J do ali ne. rnorvec some kdoj. in glede no

MestnJ svet MOL Jena svoJI 22. rednl sejl 24. novembra sprejel Akcljski
noCrt za lzenacevanj&'lnuresnleevonJe enaklh moinostl oseb Z ovlra
nostmi v MestnlobCIni LJublJanaza obdobje 2008 do 2010.

nocelo sorozrnernosn \I koliksnem obsegu.
V Akcijskem nocrtu je po mojem mnenju zo
gl:>alne ovirone nojpornembnejs' fisti del, ki
se tice:.::lrostorsklh oktov. torej neolskrlrnino
tome poqolsvonle dostopnosti grajenega
okoljo in stove v javni rabi (povzemanje zo

Gradivo je dosto

ovir kot svoje posvetovolno teio. v preteklih

kcnske dikeije) In kosneise uveljavljanje teh

pno na spletnem

dveh letlh po je pooprt pooolnorno vse pre

zohtev v up-ovnih postopkih glede izdoje

naslovu:

dloge za izboljsonje stonjo na predmetnem

g-adbenih dovoljenj. kjer je obcino po novl

http://

www.ljubljana.sl/

podroeju, ki so bili v pristojnosti lokalne sku

zakonodaji stranka v postopku. Uveljavitev

si/mol/ mestn i_svet/

pnosti in so bili izvedljivi. Iekorn nastajanjo

teh zotnev to zonesljivo ,ojteija in odvisno

seje/77823/detoll.html , zato
mestu ne bom podrobneje povze-

okcljskego nocrto so bill vsi v njem oprede

tuji od upra..-nih oroonov no koncu po tudi

Ijenl ukrepl usklajeni sciani delovne sl<upine

prokse socsc, ce bo prislo do upravnih soo

-:: vseblne dokumenta. Akcljskl nocrt je

ter sprejeti s strani mestne uprave oziroma

re:; v zvezi z utemeljenostjo zohtev lokolne

::.; pnzadevanj MOL za pridobitev IIstlne

pristojnih zavodov in jovnih podjetij, katerih

slc.Jpnosti. Ostali ukrepi 11ed drugimi upo

- :; -~'"'1

, =::·:;!no po merl Invalldov·, katero pode-

ustanoviteljica je MOL.

rooo EVRO kljueo. ureorev dostopnosti io

Prioblikovanju akcijskega nacrto smo se cia

kelov v mes-ni lasti, predvsem pa ureditev

se MOL pofeguje na pobudo Anto

ni delovne skupine srecevoli z mnoZico ovir,

Jo·mlh sanitOl'ij, bodo. upam, reolizirani brez

- :: -':,:ltelico, predseclnika DruSIva involidov

ki jih predstavljata predvsem neustrezna za

vatjih mav.

-

~

Zvezo delovnih invalidov Slavenije in zo

·:::--=-~o

-.:: !ono center. Opozoril bi, da akcijskl

konska regulacija podroeja in neodzivnost

No koncu naj vas prijazno pozovem k bronju

- :;: ~ vsekokor ni corobna pollca, s katero

prls10jnlh driavih institucij. Ne Direktcrat za

analize 3tonj:J. ki je prilogo okcijskemu no

:: :::; vse nose tezove v glavnem mestu

invalide pri MDDSZ in ne Ministrstvo zo okolje

crtu

'-=-S2ne, ompak je, vsaj po mojem preprl

In prostor (slednje tudi po zupanovllnterven

kdegori. oseb z ovironostmi (gluhi in naglu

: :;-'lJ. dober korok k cilju - to je, da prestol

cljl) se nisto odzvola na pripombe ozromo

sri: slepi in slooovidni; osebe z gluhoslepoto;

povobllo k sodelovanju, ki bi bilo ob pozltiv

osebe z motnjomi v

- -=- ~iede no kakrSnokoli menlo razllkovonjo.

nem odgovoru zogotovo tvorno, Glede no

~ ~ c·:::n je v zaeetku svojego mandata Izrazil

specifiko Ljubljane kot glavno mesto, kJer je

0- '~"o zeljo po izboljSanju polozaja oseb z
: . ·::nostmi. tako do je ustanovil Svet zo cd

strnjena mn~ica driavnih Instituci~ je velik
del odgovornostl za slabe stanje (ce fa ne

sladnje se Idlko marsikaj naueimo drug 0
drJgem in take tudi somi vcaslh odstronimo
ali prepreeimo ovire, ki sijh postavljamo na
vedr.o predvsem jznevednosti. €:~

:: ':; . Jonje orhitektumlh in komunlkocljskih

drugo, vsoj zo uredltev dostopnosti in v tem

SasoR/nk

- : 'J

POstone mesto pnjazno vsem Ijudem

in vsebuje nobor terov ter ieljo ostalih

du~evnem

razvoJu). Iz
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'''';''. V Ljubljani so 18. 2. 2009 v posIopju KIllsiie na Pogaearjevem trgu odpl1lnove, Invalklomna
.'
. • • ,I
" vozlekiprilagolene sanitarije. To pomeni, da Imajo dovolj tlroka vrata
velike, da vrata Invalid na vozlekuza seboj lahko tudl zapre. No, v
;
-r ,
teh sanltar1jah sa vrata zapirajoalllomatsko. Pomembnaje tudl
vttlna §koljke in urntvalnikov, najboIjpa roeajl Db §koljkl. sanlta~e
SO od Ide]e zgradlli v !tirih mesedh, Trak sta Dbodpr1/u prerezala
fupa MOL Zoran Jankovl~ ~ nat ~an - mestni svetnlk saio Rink.

. '.

Namen,clljlln naloge
Soclalnl programl
Interesnedejavnosti
Strokovni nasvel'
Kultura

".1, ...
".f-~

sanltartje (tam bodo mamicelahko previJale tudl svole dojenete) SO dostopne24 ur na dan.
lJporabnikpreko domofona, kI se nahaja na desni strani vhoda v sanitarije,vzpostavt kontakl z vamos1nikorn (nahaja se na
vhaoo v stavbo Adam~ Lundrovonabrefje 2), ta pa mu nato odpre vhodna vrata. Vrala v previjalnlco In sanltar1je se odpIrajo s
lipko, kl se nahaja Dbvratih, vslop vanje pa je onemog.xen v prtmeru,ko SO sanltarijezasedene (vrata sanitarlj sa po vstopu
avtomatklno zaprejo).

Sport In rekreac'Ja

IzzIv - glalllo druttva
BILTENI

Ljubljana je gibalno ovlranlrn me~anom ~ tur1storn dokaj prijazno mesto, clepnIv je te kar precej arhltektumih ovtr s katerimlse
sre¢Ujemo in bl Jihz manj~i sredstvi In nekoliko dobre voIje,lahko odpravNi.

Kazalo Ip'etiM:a

Pray omenjenesanitarije za nas, §e posebej pa za g1balno ovtrane turiste na ~vaDdskih wzi¢klh, predstavtjajo lzredno
pomembno pridobitev.Zato uparno, da bodo na ob¢ini drfafl DbQUbo In podobne uredifi tudi drugle po mestu.
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Sporocilo 2009

Zacnimo odgovorno
spreminjati svet na bolj

SasoRink
mestni svetnik

Akcijski nairt ZQ izenacevanje;n uresniCevanje enakih moinosti oseb Z oviranostmi v Me~
obc;n; Ljubljana za obdobje 2008 do 2010

ZUpatl Zoran fankouic je na zacetku soojega mandata izrazii isisreno zeljo. da
se potozaj ljudi Z ouiranostmi izbo!jJa, in obudil delouanje Soeta za odprai'/janje
arhtteeturnih in komunihacijshih ouir kat sl'ojega poscetoualnega telesa. I' pretek/J
dveh /etih pa podprlpopolnoma usepredloge za izbolfsanje stanja na tem podroqt
ki so bili l' pristojnosti lohalne sleupnosti ill so bili tzuedljioi. Taka je Mestl1istet MO
na soojt 22. redni seji 24. nouembra lani sprejei tudi Akc(;ski nacrtza izenacera 11)
in uresniceuanje enakih moznosti oseb z ooiranostmi v Mestni obCi,li Ljubljana zr,
obdobje 2008 do 2010. Nacrtpredutdeoa orsto ukrepoo, s eatertmt bo; 0 tem sem t1
preprican, prislo do pomembnin premikoo na rem podroqu. Urejanje dostopw:,sti
/oka/ov v mestni lasti, mestih ulie in cest, zagorav/janje dodatnin dostofmih jtu'llih
sanitarij, odstranjeuanfe ooir s plocntho» ipd. pa, vsajpo mojem mnenju, c:elotlli? s
mesta ne bo taka odlocilno spremenilo, da bi /ahko poglavje zaprli in bi hili zadat~
s storjenim.
Ovire nezavedno postavljamo drug drugemu tako rekoc no vsakem koraku

Mestni svetnlk 5aJo Rink

dner» kate lerJsl
,.",.i, ',0'''''' prl'J'a7neJ's'i obraz <vr: I 1',-,-,
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Odgooornost v oeoiru suojih. prisojnostizupan s soojimisodelatci preuzema in jo
rudi uspesno uresnicuje, za resnicen napredek pa, tako kot na drugth podmcjth
druzbenega :tiv/jenja, /ahko poleg drzaoe, ki na pobude mesta glede ten uprasanj j
ueceratnim pozioom tsaj doslej ni imela posluha, najuec storimo prau mi, Ljubljar.
i11 Ljttb!jancanke. Verjamem. da o oeant primeror ouire v oko/ju nisoposledica
namerne grobostt, temoec predosem neozaoescenosti. Ouire nezauedno postadjar
drug drugemu taka reeoc na usakem koraku. Neprauilno parkiran all/omobil, ner
postaoljeno cuetlicno korito ali smetnjak niso outre, ki bi prizadele samo pesce, ko/l
in mamice z otroseimt voziCki, maruecpomenijo ocasih nepremostljiuo ooiro tudi
IIporabnike tnvalidskih l'Ozickol}. Za slepegaje taksna ovira na njegovi usra/jent p
lahko, 1lepretirallam, tudi sm rrn 0 tWVanla. Sam sem se kot t~porabnik invalidske~
vozi(.~ka nit ko/ikokrat znaJe/ v polo:taju, ko sem zaradi preozkih vrar (navadno 110
Ie kak eerltimerer ali dvaj in pos/edicno tledosropnih sanitarlj moral drutabni dog
zapustttt predcasno. TopOlJem /e za tlttsrradjo, da so navadno prav ma/enkosti tis
s katerimi drug drugemu ziv/jenje lahko vistveno a/a/samo alt zagrenima.

Ljubljana je polno gosflnskih lokolov, trgovin, driavnih ustatlov in prostorov v javtJi rabi,
ki ial niso dostopni
Zakonodaja na tem podro~iupredpisuje zagorav/janje dostopnosH Ieza novograa

ill primere adaptacij, pa se zu Iepog0fr'u - /I,/ede na l.'elikust, kar vsekakor neprisp
bisftleno k prijaznosti na.i~p.ga mesta. VplilJ, ki ga ima lahaln.a skupnost prek sl'Ojih
Pt'lst(~jnosti postavljanja l1ormarivol-jje tal zelo omejen - nitijaVtlih niti zaseblliJr
subjektou ne more spodbuditi k temu, da bi bi/i ti zavezani k priJagajanju oziroma
spreminjanjtl grq;enega oko/ja, ki najvetkrat, pa(eg drugih komunikacijski!l oci/:
pornel1i oviro vprosroru. Tako nam LJ rem trenutku pmosrane Ieprijazen pozil',
tia s skuprlimi mocmi zacnemo spreminjati mesto in potasi, skupaj Z drugim f dru:
odgo1'OI"11imi koraki, morda rudi svet na bolje.
Spoznavajmo drug drugega in sprejemajmo razlicnost, ker nos bogati

Vpr;logi k akcijskenm nacrtu, dosropni skupaj z rlaerrom na spletni stmni .\Iesh~
obcille,je IUd; analiza stanja, lJ kareri so posamezna invalidska drU.{tltl p'JSrMoa
pr;pombe in zelje za ureditevpodrocja. Analizaje primemo brcmje za Sirltel' (hZlJ
vsakogar ad nas. Dragi Ljubljancani in I:iubljanc.'anke. pr{iazl1o I 'as lOt»f whim.
da razmisli/e ()1nurebiln;h l17alellkostih, kljih lahko stnri/t' drug Zll drugega in Sf! I
primeru kakrSnih koli lprasm~l~ kot su na pril1lerprimemoSI til zahterQ/l; standal
ki ustrezajo optimalni prilagoditl'i okolja. obrnete na lI1estw, llpraL"O. kJer mm bOt
z veseljempomagali in nas!i zadol'o/jil'e resitl'e.
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Ljubljana bo prva V
Evropi
Ljubljana. Zupan lDIaD

Janlcavlc je s predstavnt
kl invalldaklh organlzll.olj
podplaaJ dogovor 0 vldju

elM rrestne.obdne vlzw.
janje projelda za prldobl
tev llatlne Ob~a po mer!
lnwlldov.
Predaednlk
Druiitw lnvaBdovLjubVa
na Center Anton Kutelc
pa je 0 b tern povedaJ, da Je
drustw vLjubijanloa.iitelo
br 135 ovlr.
M B.

1I 1

CFJ
Z MESTNIMI AVTOBUSI PO LJUBLJANI
NeRaj clanov nase~a drustva je
na predloq vodstva Ljubljanske~a
potnlsRega prorneta ze pred enim
Ietorn praancno prerzzustlo. kaRo
poteka voznja Z nizRopodnimi me
stnimi avtobusl.
V center meste so se pripeljall Z
rezllcnlh Roncev Ljubljane. voz
niki pa ze akcijo nlso vedeli. No.
z njihovlml .us[uqaml« nlsmobili
zadovoIjni, sal jih je vee kot polo
vtca »padla na Izpitu.• VelU~a vectna
vozniRov nt usposobljena ravnatt Z
avrobusl. RO prevafa]c potnlhe na
invalidsRih VOZiCRlh. verjetno pa
bo boIj veljale trditev. da se jim pre
prosto ne Ijubi tzvest; postopea. ki
je potreben za VSlOP ali iZSlOP lakih
potnikov.

narnrec Iahno naqnejo
avtobuse In jih Izravnajo z visinG
plocntaa na postelaltscu. Pri tern

Voznikl

je pomembno. da vozilo pripeljejo
povsem do roba. In prav tu dela
jo najvec napaa Pole~ te~a lahho
spustilo kovinsRo klanclno. po 128
teri potnik na tnvaltdsaem VOZiCRU

No Mesarskem mostu je z nom; pokromljal zupan Zoran Jankovic.

varno vstopi in lzstopl Iz avtobusa.
V letosnjern letu srno aRcijo s pred
stavnikorn LPPponovlli in uqotovi
Ii malo bolls! rezultat. Pri tern srno
preprtcant. da bo vsaRo Ieto boljse,
saj v LPP strerni]o k temu. da bi vse
potnihe udobno.
hltro in varno pre
vazali. Seveda tudi
tiste na invallcfskih
vozlckth.

In Rer SI110 bili ze
taso Iepo zbrani
sredi mesta. smo se
podali ;e na voden
potep po starern
mestnern jedru.

\7odicka Urska nas
je popellale PO
Mestnem lr~ll do

Mesarszeqa mosta.
tam pa nas je prl
Voznik ;e videl potnico no voziCku, po kl;ub
gnil ovtobusa in zapeljal blize plocnika

femu

111

no

cakal in pozdravil
zupan Zoran Jen
Rovit. Najprej nas
je povprasal po

morebitnih arhltesturnih ovlra

nasernu clanu Sasu Rinlw. Ri
tudi rnestnl svetnlz. pa naroctl.

l

si vsezeptse. Brezzupana. ki [e hil
naprej. smo priSli do Tromostox
in pot nadaljevall do Zrnajsae
mostu,

Urska nam je vmes podrobi
razlaqala
znarnenltostl
ste
Ljubljane. vse do ~ralskega gri~
nan) smo se povzpeli s sodobi
vzpenjaco.
Zqodovina
qrad
Ljubljana kot na dlani in ze sn
se napotlll ne pisano Ijubljansl
trmtco In se malo ohrepcali. Na
nas je na poti do doma calle
se ena prelzeusnja z mestnli
Izelenci.«

Pri potepanlu po Ljubljani
voznji z avtobusi so nas spremlja
studentze delovne terapije
'Visoke sole za zdravstvo.

lestna kronika
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.iclovru utrip Mestne hise

JanuarJa sta !upan ZoranJankovic inIrenaNelec zJavnega stanovanJskega sklada
!Stne obtine Ljubljana odprlaprenovljene blvalne enote na Savski 1.

Od 17.februarja Ima mestnosrediste pomembno pridobitev. nove sanitarije zainvalide.
stajihodprlahlpan Zoran Jankovic in mestniSlletnik sa~o Rink.

tiuerzitetnem eoropshem proenstuu
·okomeill. ki ga bo Ljubljana gosrila
115. do 21. junija 2009.
VVeliki seiui dvorani Mestne hise
rega dne zasedal ly rnestni otroski
rlarnent, na katerern so uoenke in
end, predstavniki 461jubljaoskih
novnih sol in 5 zavodov, odkrlto

Ureditev sanitani ie tralala mesec d
uporaba pa je brezplacna,
• Zupan ZoranJankovic in
vkliucitvi Mestne obcine Ljubljana v
direktor Zavoda Tivoli Roman
izvalanje projekta za pridobitev lisrlne Jakie sta 19. februarja odprla nov
Obcina po mer; intmlidot:
prtztdek sportne dvorane Slovan
na Kodeljevem in novo ureieno

._----

• Zupan Zoran]ankovic in dlrektor
PoHcijske uprave Ljubljana mag.
Stanlslav Vreear sra v 13. marca
podelila priznanja sodeluiocim v
nagradnem likovnem in literaruem
natecaju 1111 remo Douolj imam
pokanja. V natecaju Petarda]e
neuarna. ki [e rrajal od Ih. derr-rnhra

regovorill 0 terni Ifnbezon ill

2008 do 21. januarja 2009. je bllo v
'Jlnost. Pred zacerkom seie je mlade 1.karegoriji prijavljenih 13 Iikovnih
govoril tudi zupan.
del z 9 osnovnih sol in v II. kategoriji
14. februarja se [e v Mestnl hiSi
7lirerarnih del s 4 osnovnih sol.
esma svermca prof. dr, Bojana
Nagrajenke za najbolis] Iikovni
~vic pogovarialas castnim
izdelek so Sonja Diinic z
Vodmat
~scanom I.jubljane akademikom
(mentorica Brigita Merie). Nika
'Of.dr, Vinkona V. Dolencem.
Rlhtar z O~ Miranajarca (mentorica
govor objavljarno na straneh 24 in
Tatjana Koc) in Sara Sirie z
Vide Prcgarc (rnentorica Maja
ad 16. do 2J februarja je rrajala
7-l1ra), pohvalo pa [e prejda Ingrid
otedenska akcija Ljllbljanskega
Braddko I. ZavLlda za usposablJanle
'll'i,~kr:-3,1 pm",,.ta in Ml"~II'''!fl''
JlIlIl.:,WI.\:Wlt (1IICIUC lrl('a RIa
jarsrva. v k;lteri 00 redarji izvaj;lli
Leskov~ek). Z'llikovna dela pa so
:enziven nadzor nad posrajalisci
nagmde prejeli: NeiaArhar z OS
:stnih <\vtobusov in sankcionirali
2adobrova (mentorit:a MajdaJanko).
ito neJovoljeno parkir.mih
Anemarij Kurnik z
Karel
tomobilov na reh prostorih.
Destovnik Kajuh (mentorica Cvetka
18. teJ)J'uarja ie v Mesrni hisi
Skof) in Marko GabrovSek z a~
'tekala ddavnica Pl'Ojekli za
Milana 5usrerSica (mentoric<l Natda
ugacell javtli promet v ljubljani in Skorjanc Strnad). PohvaJo pa ie
Wi, ki jo je organizirala Regionalna prejela MaSa Lemajic z OSLedina
~voia agencija Ljllbljanske urbane
(mentorka Katarina Rigler ~Uc).
~ije v sodelovanjll Z Mt'srno obCino
., 27. marca je zupan varriju
Ibljana.
Mesrnega l11uzeja Ljubljana sprejel
ZlIjXUl Zoran]ankovic je na
udelezence mednarodncga blej,skt:ga
~ro,'ni dan civilllP z;lsc"itf':'i maW,l
srecar1ja pis:tteljev Slovenskega cenrra
ocil zahvalne listine in plakete
PEN. Zbr,lne je nagovoril rudi mestni
:srne obl'ine Ljubljana z:lslnznim
svelnik Milja Merlol.
::bno,~til11 na podro<'ju varst va pred
.. Zupan ZoranJankoviC.
ravnimi in drugimi nesrecami
preJsednik Zvcze ddovnih
ran 22), '
inv;\lidov Siovenije Drago Novak

as

os

as

in predsednik Drustva invalldov
Ljubljana-Centt:r Anton Kastelic
so 31. marca podpisali Dogovor 0

estne pridobitve
• 16. januarja je zupan Zoran
Jankovicskupaj z Ireno Nelec, vodio
financnega sektorj;lJSS MOL odprl
prenovljene bivalne enore v stavbi 11;1
Savski 1, ki jev lasti Mestne obcine
Ljubljana. V prirlicju deluje vrtec .Mlad i
IUd, s prvlrn nadstropiem, kjer so
bivalne enote, pa upravlia]SS MOL.
• 29. januarja stal.Up'Hl Zoran
Jankovic in direktor Lekarn
Ljubljana mag. MarkoJakHc

parkirlsce,
.24. marca sta zupan in direktor

Lekarne Ljubljana mag. Marko jakl
slovesno odprla nove poslovne
prostore Lekarne Ljubljana na
Komenskega 11.
• Za 60, rojstni dan je Zivalski vrt
Ljubljana dobil novo otrosko igrisc
dar tidjenjske zavarovalnice NUl
Vila. izdelalo pa ga je svicarsko
podierie AIcher Fredi Scheib iz
Wil1lcrthurja. Igriscc jc 28. marc.:a
odprl iup:m ZoranJankovic,

',;n,~',ml\) \.IU/)1111 ml\"u JlOIiI! IV:II n 1('0

enote Lekarna Koseze. ki je na 110vi
lokaciji - Ulica bratov Ucakar 58
zacda poslovali dec.:ell1braJani.
• 10. februarja sra direkrorica)SS
MOLJoika Hegler in direkror
dru7.be Mijaks invesricije. d,o.o..
Miha]arc podpisala menjalno
in prodajno [Xlgodbo. na podlagi
karert:~ bo .ISS MOL zamenjal zemljiSCi
za protivrednost 12 oskrbovanih
sranovanj in parkirnih mest. ki jill
bo druzba Mijaks investicije, d.o,o.,
zgradila Ii Murglah.
• 17, februarja 5la zupan Zoran
Jankovic in mestni svetnik Saso
Rink predab namenu nove i~l\'ne
sanit<lfijc za gibaJno ovirant' osebe
in prosror s previjalno mizieo,
namenien mamicam l dojen('ki.

Izbranerazstave na razstaviS
MestneobCine Ljubljana
• 26. februarja je zupan \'

Zgodovinskem alriju Mestne hise
odprl razsravo 8, Podgrajskega
Iikovnega tedna.
• Pod zupan Aid Cerin in dr.
Jadran Lenarlit, direktor InstirUl
Jozef Stefan. sra \' I), marca. v Galeri
Kresija odprla razstaVQ Haija.
rmerg!ia prihodnosti. l{azstavo sla
pripravili E'lUpska komisi;:l in EFr
• Zupan jc 24. marea v gall.'riji
Kresija odprl razslavo orroskih
Iikovnih del Stirje{etni ,'asi, ki ~(l i
usrvarili mJaui umetniki Pionirskt
doma. RaZSI:lVa jc odprra do ) (I,
aprila

---------------'-----------------

Prijazno mesto gradimo z malenkostmi
ZUpcli1 MOL [Or:);i i;1i1
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Naloge MOL pri uresnicevanju omenjenega projekta so konkretizira
ne v Akcijskem nocttu za izenacevanje in uresnicevon]« enakih
moinosti oseb Z oviranostmi v MOL od 2008 do 2070. ki je bil sprejet
na 22. seji Mestnega sveta MOL 24. novembra lani in vkljucuje tudi
analizo stanja.
Zelel bi poudariti, da smo - ne glede na formalno dolocene naloge 
za dejansko in uspesno udejanjanje sprejetih zadolzitev odgovorni
vsi deleiniki lokalne skupnosti, tako javna podjetja in zavodi, kate
rih ustanoviteljica je MOL, kot tudi preostala mestna uprava in sle
herni mescan.
Ljubljana se pocasi, a vztrajno spreminja v vsem njenim prebivalcem
in obiskovalcern prijazno mesto, s timer resnicno postaja prava evrop
ska prestolnica. A za vsaj priblizno normalno funkcioniranje oseb z
oviranostmi bo v mestu potrebno postoriti se marsikaj. Manjko do
stopnih prostorov v javni rabi, nedostopnost sanitarij, upravnih pro
storov in informacij, pomanjkljivosti pri javnem prevozu, neustrezen
dostop do nabrezja Ljubljanice ... so Ie karnencki v mozaiku do lepse
in prijaznejse Ljubljane.
Odprtje novih javnih sanitarij za gibalno ovirane osebe in previjalni
cev stavbi Kresiie, prenova tlakov, urejanje letnih vrtov gostinskih 10
kalov in odpravljanje arhitekturnih ovir so ie uresniceni ukrepi, s
katerimi prestolnica ogromno pridobiva. Ob zivahni prenovi in rasti
mesta pa je predvsem pomembno, da se zavedamo potreb mesca
nov, s katerimi se srecujerno v nasem vsakdanu.
Toplo yam polagam na srca: vodilo pri vasem delu naj yam bo pozor
nost vsaki najmanjsi malenkosti. s katero lahko nekomu olajsate ziv

.,
\
i.

,~~
Drusivo invalidov Ljubljana Center je naslo 735 ovir, kijih bopotrebno
odpraviti. Ko bo to urejeno, bo Ljubljana postalo prvo glavno mesto v
Evropi, ki bo pridobilo to listino. »ladovoljen sem, dasose zatieve tudi
no tem podrocju zacete premika ti. Se bolj vesc! pa bom, ko bomo lahka
napisaIi, da imamo samo se pet ovirali po nobene vee,/f je obpodpisu
dogovora dejal iupon.
Ijenje. Narnrec, zatiskanje oei in ignoranca sta dolqorocno veliko
drazja za vse nas, tako celotno lokalno skupnost kot posameznike!
Naj se spomnim na delovanje Sveta za odpravljanje arhitekturnih in
komunikacijskih ovir pri MOL, ki bdi nad predmetno problematiko in
kjer dobite vse informacije 0 uresnicevanju akcijskega nacrta in zah
tevah oseb z oviranostmi. Z najvecjim veseljem yam bomo prisluhni
Ii in priskocili na pomocl

Saso Rink. mestni svetnik MOL
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Stop-imo v »~n'ezn"ano!cc!
Aktlvnosti DP Ijubljanske pokrCljlne. Mestne obCtne Ljubljana in Ljubljanskega potntikega promefa v Z\(ezl s
popularlzacljo uporabe mestnega potnlikega prometa so me vzpodbudile k fOkratnem ,plsanju.

Dejstvo je. pa
no]

5

to pri

znarro ali ne.
da uporobni
ki invalidskih
vozickov mno
gol<rat nosimo
znaten del krlvde
za neurejenost oziro
ma neprjjaznost naSega okolja. Vcasih

jemo pornoc ali po smo
Ie nekoliko nerodni prj
rokovanju s preklopno
ktonctno. Ce bl mestni

Uporaba avtobusov pa
Delstvo Ie. po nol sl to
prizno m o oUne, do

uporobnlkllnvaUdSklh
zlck: v mnogokrot
0 t
det kllvde i
vo
noslmo zoo en
I!
nost ozlromo r
rele
zo nell
I
nepdlOZOost notego /

rnordo celo enak ali veeji del kot tisti. ko

potntsk! promet recno
uporabljall. do takih
in podobnih zadreg
verjetno ne bi prlhojolo
ozlroma bl bile Ie-te redke.
Pri tem nas nlkokor ne bl srne
10 najmanjsa slaba izkusnja odvmiti

terega naeelna dolinost je poskrbetl za

od uporabe me

dostopnost. Nasa prlsotnost v drozbenern

stnega potniskega

okolju In posledcno tudi uporaba nom

prometa

namenjenih noprov in prostorov Je po

se ob neuporabl

rnojern mnenju pravtako pomembna kot

ne bl smeli noslo
nlott na izgovor. da
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tim novim pravlloma
Izoglbamo ...
Skratka. stopimo vcoslh
okollO"
/
v neznano.ln z malo po
,r
,..:'",,,,
guma nam bo pocost a
. ',"'~
sigumo lazje.~·

oziroma

urejenost/prilagojenost okollo kot takega.
S svojo orisotnostlo ram ret opozorjcrno.
da smo del druibe in faktor. na katere
rJa je potrebno rocunott ob mnogoterih
2:ivljenjskih situacijah. Opozarjamo nc te
zove. s katerimi se sreeujemo. predvsem
po izlocorno faktor preseneceruo. do
koteroqo rnorsikool pride v teku kornuni
kucije I nokom, ki .ros" ni vajen. Nikakor
II'

je Ie del druibenega
iivljenja. kateremu se
zaradl strahu pred ne

ovtobusi mestnega
potnlskeqo prome
ta nlso prllagojenl
all dostopni - in
formacija 0 tem.
katerl avtobusi in
kdaj Ie-ti prldejo no
dotoceno postolo
Iisee. je dostopna
preko spleto ozi
r< "Ill I ~;MS ~;I, lrilnv.

/1 Slop/mo v neznollo poljllllo so / ovlohllsom l

Saso

Dostopnost / / Sodolovorue

I

.aIIi_.? .....;

Z "~-~~I··
1;'11

net
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boljsalo. Avtobusi z rnenonsko preklopno
kloncino so oznocenl s primerno nalep
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ko spredaj. toke co je dobro vidna vsem
potencialnlm uporabnikom. VozUa kroiijo
na vseh Iinijah Mestnega pofniska prome
to LPP. Nacin vstopa osebe z invalidskim
vozlckorn le tak. da se vozllo nagne. nato

voznik pripravi primerno mehansko pre

28. maja j'e drult:voorgonlziralo akcljo 0 dostopnosti IjublJanskega po
tniikegaprometazaglbalno ovIrane osebe. Do bl bil dogodek zo Clo
ne ie bolj zonimlv. smo sl pOd vodstvom vodlcke ogledolJ prestolnlco.
pelJoll z vzpenJaeo no Ijubljanskl grad In Ii privoiClII ribice na trZnicl. V
krasnem sonenem vremenu so nas spremljall Studentl delovne terapije
Visokeiole zo zdravstvo. prostovoljclln osebna aslstentka.

klopno klanCino. da se invalid zapelje

V

avtobus. nakar voznik ktancino ponovno
postavi no svoje mesto. zopre vrota in 00
pelje. Postopek se ponovl. ko oseba Izsto

po. Trajanje postopka ocenJujejo vozniki
na 3-4 minute in no] ne bi - ce se izvede
hitro - blstveno vpllvalo no zamlk interva
io, toke do drugi potniki niso prisiljeni co
katf. Vsi. ki bi se ie/eli pozanimati 0 voznem

Iocno leto je bilo naokoll In sklenili srno.
do zopet preverimo. koksno je dosto
pnost Ijubljanskega potniskega prometa

povedati kar nekaj koristnlh informacij: >lZ

redu nJzkopodnih ovrobusov, lahko pokli

nckuporn nizkopodnih avtobusov se je
vstopanje invalidov v zadnjem casu lz

cere no tel. Stevilko 01/58 22 426. kjer vam

za osebe no Invalidskih vozlcklh v praksi.
Akcija je porekoto v dogovoru z LPP. ki
go je prov tako zonimalo stanje Dna tare
nu«, zato vozniki niso bili obvescenl 0 nJej.
Usmerjena je bila predvsem v preverja
nje usposobljenosti voznikov

zo vstoo.

izstop in voinjo gibalno oviranih oseb. V
preteklosti se je pokozclo, do je prov to.
glede no razpolozljlve dostopne ntzko
podne avtobuse in nekatera neurejena
oostojonsco. moe izboljsatl.

11 clonov crusrvo se je skupaj S spremlje
vale;' ki so jim pomagali pr/ voinjl z ovto
busom od njihovih domov. zbralo pred
Nomo. Pricakal nas je Gregor Cundar,
predstcvnlk L.PP-ja. ki je po prvem »nopo
due. s slrom nosHl ckmov qlof1e slobin izku
~;( ~nj ( I VI I/nji I tJ"

):.11 IiI 111 ( lvil II lll:,i :n

'J:;J )1l1

II Prlpombe 110 LPPso kor deievo/e.

bodo noroncno povecon kdoj bo no vasi

'19

I )1 lsll III nllkopoc1on uvlobus. (~O Imolo in

(;ololno okclju )0 bileJ tuell

hJrJ')nlIlD POVO/OVO. r Xl Iohko

modilsko podprto,

kliknete no:

htlp://bus.falldrack.com/ in vplsete Ime
VI]~O posto)€J. Nizkopodnl ovtobus' imojo
1'( Nt 111 (~C]so prihoda crko n.«
Alenka Mohorie. profesorico no Visokisoli
III /drovstvo in mentorico sfudentov de
h )vm) loropije. ki so spremljoli nose clone

(J

(lloll/l(1

oru~tvo sa 10tlvattut·

srno

lIivojll joVnill po

10vodU zoturlzem
L)ubtiono 10 brazpl~no
vaden ogled Liubllana .

opozhl do so medijl lohko
pristronski in neobjektivni.

rO/liko v

vrsln (beri: vodilo
je ..met« involido
v oouovo).

saj so bile v objovljenem
,:'

prispevku RTVSLO Ie izjove

Voden

ogled.

ki

nam go le brezploc

posomeznlkov. ki so grojoli LPP.

no nudil Zovod za tu

Priznati po vendor rnororno. do
iZku~nje prj

rizem Ljubljana. se je zccet

no vOl-nji l ovtobusom. je predstovilo ne
kOJ dobrlh proks v tUjini. Gregorjo Cunder
jn po vprosolo. koksno strokovno pocporo

voinji z mestnimi ovtobusi, in niso vsi voz
niki slabi in neprijoznl. Poleg tego moro

vodicka Urika.

Irnajo no LPP pri usposobljonju vozn/kov

mo priznotl. do je opoziti vec]o pripravlje

deli. do je storl del mesta. stlsnjen moo

»rokovcnle« z involidi. Povedol je. do
Imojo poleg ostolih sluib tudi psihologo.

nost no sodelovanje In Izboljsonje stanjo

rovno provo tempe

reko In grlcem. s cosorn postojol preozek.
zoto je mestno oblost Izdala provto, da
lahko domoctn: gradljo Me Ie z nojvee
tremi oknl v enem nadstropju. Ce je hlso
imela vee: oken je pripodolo mestni
oblasti all cerkvi, Ker bogati rnesconl niso

ratura ter soncek se

hoteli imeti toke ozkih his. so se preselili

prlpomoglo k dobre

prek reke no orostornelst Novi trg. zato so

mu rozpoloienju. se

bile lohko hise tam bistveno vecie.

je druzenle nodalje

Pot nos je potem vodila po no novo

volo po starem me

pretlakovanem Mestnem trgu. ki je do

10

imamo involidi tudi pozltlvne

tudi s stronl LPP-ja.
V nadoljeva1ju ok
clje. ko so se strasti
malo polagle. ir sto

,II Vrx.1ltko UrSko nos je prieokala precJ M(JQ/stratom.

pred Maglstrotom. kjer nos ie pncokolo

ie

no zocetku srno izve

stnem jedn,; Ljubljo

uporabnikov involidskih vozlckov zelo

ne, Med sprehodom

po mestu smo se

prhozen, kcr po ne moremo reei za del
pred Cevljarskim mostom. ki se je sprvo

nopre] razprcvljcll z

imenovol Mesorski most. To po zato. ker

Gregorjem Cunder

so go zosedli mesorji, ki so jih sem preselili

jem 0

problematiki

s starega Mesarskega mostu, po katerih

dostopnostl ovtoou

je tudi dobil ime. S siritvijo mesto je postal

sov za involide. Lldija

Mesorski most neprimeren. soj je vodo. v

Kovacic.

predstov

kateri so prali in CistiJi meso. teklo skozi me

nico MU MOL-a in

stno jedeo. in grozila je velika nevornost

operat1vko

roznih epidemij. zoto so leta 1614 preselill

proje1cto

CIVITAS ELAN. po je

mesarje ob reko pod cerkev sv. Nlkolojo.

budno
sprerrlljolo
vse pripombe in '0
lostni koii izkusilo

No mostu po so nomestili cevljorje; od ta
krot je znan kat Cevljarski most.
No sedonjem Mesorskem mostu (Iesenl

61;"1"_

i;-;J .

/ / Na Mesorskem moslu nas j9 prieokal iupan loran Jankovic.

/ / Na Tromostovju S9 stika sest ulic.

most). nos je pricokal zupan loran Jan

na Stirlh kolesih. Kot se za vellclno Irorno

Ii. oo je muza »zqoro] brez«? Junak tretje

kovic. Njegovo prvo vprasonje je bilo. ali
smo prl ogledu opozili se kaksno arhltek
torno oviro, in Saiu Rinku. mestnemu sve
tniku ter ncsemu clanu. je narocil no] vse
nose pripombe zabeleii. Zeleli smo mu
povedatl. do so na nekaterih deflh tla ne
primerna zo vozickarje. a nas je prehitel
In nom zogotovll. do bo v kratkem kon
cone prenova vseh tolnih povrsln (beri:
zooms kocke). IItn uredili bomo nobrezle
Ljubljanlce do Spice .« je se povedcl lIkjer
bo uiitek sedetl s prijatelji no kovlcl.« Po
tem pa je ie hitel naprej.
Tudinasa skupinica je hitela proti rnoqoce
najznoeilnejSemu simbolu Ljubljane - Iro
mostovju. Kavalir. novo pridobitev centra
mesto. mojhen eJeldricni avto. ki mlrnoldo
tIm brezpiocno nudi prevoze po pes coni.
;0 pomogol tudi nosernu clonu, ki je bil na
I)(~rnl()h. do jetlahko sledil nom. bolj hitrim

stovjo spodobi. smo no njem posta II kar

zgodbe je most. V Plecnikovern casu je

nekaj coso. Vodicka nam je vzbudila

bil na mestu danasnjega Tromostovja cez

\ISO

pozornost in slisali smo kar nekol zgodb 0
Tromostovju. Prva je rornonhcno Ijubezen
skozgodba med najveCjlm slovensklm pe
snlkom Presemom in njegovo muzo Julijo.
Preseren je rnesconsko Jepotico spoznal
v trnovskJ cerkvl in ji, ceprov se je coree
la z drugim in ga ni nikoli uslisolo, posvetil
najlepSe sonete. Sta po vsaj Presernov kip
In Julljin doprsni kip no his!. kjer je iivela.
postavljena toko. do se lahko gledata do
konca sveta. Drugo zgodbo je povzrocll
skondol zaradi muze nad Presernovlm kl
pom. Verni Ljubljancani so protestirafl zo
radl njenega golega oprsja in so jo vsok
vecer pokrivali z odelo. da sa ponocl med
njo in Presernovlrn kipom ne bl kaj "zgodi
101<. zjutraj po odkrlvoli. No. po dveh lerih
so Ie odnehall. Kaj po vi, ste sploh opczi-

Ljubljanico speljan en sam most. ki je sea
soma postal preozek. Namesto do bi ga
porusll je Pleenlk dodoI se dvo stranska
mostova. stem resil stlsko s prostorom ter
10611 promet od pescev, Tako je slavni or
hitekt ustvaril najvarnejsl most v Sioveniji,
hkratl pa poudaril znocllnosr Presernove
ga trga. kjer se sest ulic iz rozllcnlh smeri
srecule in se cez Tromostovje v obliki lijako
steka v stori del mesta proti trznicl komor
nos je pot peljala v nadoljevonju. Mime
grede smo se seznanili z novlmi Invalidski
mi sanltarljami v Kreslji. nekateri od blizu
(beri: ut, kako Je posolol), drugi samo od
ootec. Pri Stolnici smo si ogledall IZjemna
glavna vhodna vrata z upodobitvijo zgo
dovlne Siovenije.kl Jlh je ob 1250-letnici kr
scanstva nopravil kipor Tone Dernsor. Brez

....... ..,

.! (~

.;;..,

smo se peljall 5 tlrno vzpenloco. Od vsro
po na Krekovem trgu do izstopa v graj
sko podzemlje resda potsce Ie mlnuta. a
skozl posebej zasnovane steklene stene
kablne pred vaml zraste celotna panora
ma Ljubljane. Izstopite v Lapldariju. ki je
tudi zccetek labirlnta. prepleta skrivnih
poti in rovov, v katerih je po legendi pre

ni pa most v zadnjem casu imenujejo tudl
Tascin most. Ce je vasa tasca res »zrno]
sko«, jo Ie popeljite cezanj.

uporabltl se enD dvlgalo. vendar se je
kljub Atevllni drusclni vozlckoriev vse sku

stojnlcami in mestnim vrvezern, Vablle so

paj odvllo kor hlrro, lal razgledni grajski
stolp. ki so ga postavili leta 1848 v blizini
pogorelega stolpa plskocev, nl dostopen.
A nas je Ursko seznanlla z zgodbami. Ie
gendami in zgodovinskiml dejstvi. Leseni
grad je postavila rodblna Spor-helrnov,

ve morskih

blval Ijubljanskl zmaj. Njegove budne oct
so vedno na prezi. naj bode Sa vase ...
Da pridete na grajsko dvorlsce morate

Ogled smo zakljucili na Ijubljanskem gra
duo Od blagajne pa do preplsneqo vrha
grajskega stolpa je natanko 100 stopnlc.

22

okoli leta 1600 pod Hcbsburzoni pa je
dozlvel svoje zkro obdobje. V casu IIirskih
provine je postot vojosnlco. po poccu
Napoleona so ga spremenili v zopore.
Leta 1960 je postal last Mestne obclne
Ljubljana, seie zadnjih nekaj let pa traja
njegova obnova.
Ne vem zakaj, ali samo zaradi lepega
vremena ali ceso drugega se kor nismo
mogli posloviti. Zopet smo se znosll na tr
Znici. kjer smo vijugali med Zivopisanimi

posronko pred Zmojskim mostom ogled
seveda ne bi bil popoln. Slavnl most 5 Stiri
mi zmaji iz bakrene ploeevlne je prva pra
va zelezobetonska konstrukdja v mestu ter
eden prvih takih mastov v Evropl. Stiri ze
lena pravljicna bifja so se Ljubljancanom
zelo priljubila. Ce ste zenska, se ne ustrosi
teo ce bode zmaji nenadoma zamigali z
repl. ko beste preckole most.ToIe pomeni,
da ste se devica. Vendar se kaj takega ze
dolgo ni zgodilo. Le zakaj ne? Ljubljanca

od tega 63 kovlnskih, polfosto zavltih. No
jo. ml sa teh stopnie nlsmo lotili. terrwec

Delovno srecanje II Sodetovonie Z obclnorm
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dobrot. Pod Arkodornl ki jih
je zaznamoval Plecnik, srno se okrepcoll,
potem pa se razgubili vsak proti svojemu
domu. Cakala nas je se ena preizkusnja z
mestnimi zelenci.
Mlrjam

e-

Izpolnjevanju te nologe so nam v veliko

.&.,
"·h sav,
t b
"eCIMO_CtAlliLli··

,.

nos rdece cesnje. svezo solata in vonlo

,n°
.

·I····h

18. mgJa smOl1c:1Vr&1lllkl qrgc:ll1Jzirall c:lelovnl sestanek clanov s pr.d
stcIvnJkI obcin LbgQfec. ~rqgom.r, Borovnlca. HorJul, Dob.ova-Pol
hovGrad~. c.rlo'1ipQ·IJ)"lltanlka. Vabnuso se odzvalltudl predstavnlkl
cs.l);.j.v. Zl'iz$J.v:In.~a.

pornoc tudi socialnl poverjeniki. Nlkakor
pa nl dovolj zgolj prizadevanJe samih in
validov, da bi se elm bolj prilagodlll obsto
jecerno okolju. Potrebno je negovati tudi
sodelovanje z obCjnami in strokovnimi
sluibami, ki reSujejo teiave in stiske naslh
clanov. V mlsllr, imam predvsem centre
za soclalno de 0, zdravstvene skupnostl.
domove starejsih obcanov in podob
no. Vs ti nam pogosto prisko
cijo na pomoe. zakaj pa
G'*G9r,i 1I'b'-'-')I~#'.'
~9"J' .~
..{
- ' , /.;,,~,/'... /:',j
.I",~
dnlk DPU: »OrioVd!e be- ;
gato tokrat. ko Je zodovo
,rl'

Drustvo paraplegikov Ijubljanske pokraji
no pokriva kar velika obmocje in ima zato
II Ill! vollko ~':I(tr)l lV. Vonclur po 10 ni in nn

sme biti ovira, da si ne bl z vseMi mocml
prizadevali. da bi se pray vsak posame
znik oktivno vkljucil v domote okalje. Prj

ljan

noJ~lbkeJ~1

r.lan .•
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NOVE SANITARIJE

Ljubljana skrbi za gibalno ovirane
Ljubljana je dobila nove jayne sanitarije, namenjene gibalno ovlranlm osebam, poleg pa je tudi
prostor s prevljalno mizico, ki bo pray prisla mamicam z majhnimi otroki.

V centru prestolnice, v stavbi Kresije, sta zupan Zoran Jankovic in mestni svetnik Saso Rink v uporabo predala
nove Jayne sanitarije za gibalno ovirane osebe in prostor s previjalno mizico, namenjen mamicam z malimi otroki.
Uporaba sanitarij, ki so dimenzionirane in funkcionalno opremljene za invalide na vozickih in druge gibalno
ovirane uporabnike, je brezplacna. So sestavni del javnega grajenega okolja, ki mora zagotavljati vsem Ijudem
tim bolj enakovredne in enakopravne moznosti za neovirano ter neodvisno uporabo javnih objektov.

Osnovna velikost sanitarnega prostora za invalide na vozieklh je 3,5 m2 , kar zagotavlja funkeionalno manevriranje
in dostop z invalidskim vozickorn do we skoljke in umivalnika. Dodatna oprema so se primerni oporni rocaji in
signalizaeija za morebitno pornoc.

Mestna obclna Ljubljana se je ureditve sanitarij lotila na lastno pobudo in v sodelovanju 5 svetom za odpravljanje

arhitekturnih in komunikacijskih ovir, ki deluje v sklopu obcine. Gre za odlicen zgled humaniziranja javnega
grajenega okolja, kjer je lastnik objekta tudl kot investitor prispeval pomemben delez pri odpravljanju arhitekturnih
in komunikacijskih ovir, 5e posebej pri zelo deficitarnih objektih, kot so to javne sanitarije v Ljubljani. Projektno
tehnieno dokumentacijo je izdelalo podjetje Plan arhitektura, d.o.o., izvajalec del pa je podjetje Dema plus, d.o.o.
Vrednost celotnega projekta znasa 90.000,00 EUR.

FOTOGALERIJA

Qglejte si

fotoqal~

Vozickom prijazne javne sanitarije - Slovenija - Novice - Naslovnica - Dobro jutro
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Od vteraj jo Ljubijlna Invalidom bolj prljun. mellD,

soJ 10 v IlIvbi Krelije .dlvele nove jlVne IInllll'\il .. funkclonolno ovirone ijudi.

Mestni svetnik Sato Rink je bit zadowljen z javnim saritllrljam za funkcionilino ovirane. Fete:

Matjat Rutl

Sonillrijelrnljo elvl prollDre. lden je funkcionlln. opremljen zalnvolide nl vozlacih In preoltale gibllno .vitano upDrabnlko. dnIg PI je nomenjon
mo.....m • moJhnimi.lrokJ. Vllod v IInillrije je II1rIni ~nzko tdnice, I Pogleorjevegl trgl.
"ollni lvetnik Solo Rink, kl jo ....r lueli11m Invllid. jo .b odpdju poudort pomen dolt.pnolti IInillrij ZI funkcionllno ."'rano ,"eli. "c.je dollopna
Slmo atovlNo, je .. noa ....ne nlUporobnl, ~ nlml _pnlh W Slnlloti, til Pi .. ve/_,.QOdi, da j/1J nlml, " je pa..dll RinI< in ZllI>izrszl
_
...... Db nov! prldobItvi .1 pre_leo. lido....... je bl W fubfon.1d tupon ZORfI .hIMovlt, Idje dejal, do pamen; involictom ".gllno
mollo ""'" ".gllno ",.110. "Tllco Iepih.In/lotf Ie v Melbtl hili iii." PI je k.mentirol po .gladu.
Sonitlml "","ID' ZI Invalide jo dovo~ ..Ilk,do 0IT>0gCltI monovriranje Ie, dollDp • invllidlkJm vo.a.m do ik.ljkoln umivolnikl. Dodllno jo
opremijen Ie z opomimi roe.;; in lignllizacijo ZI mo_en kic nl pomot, VII ""'II PI 10 brez Idjuk,IIj 10 odpirIjo In Zlpnjo I pritilk.m no
gumbo. DollDp do IInillrij je ne""'n, Ilj no poti nl niklkrinlh Itopnic. vil.kih pregov .1 pre.zttih ""'I, k.t jo nokej Invltidov Iahk. prolzkuoilo to
takaj Db odprtju. ProllOr ZI me ..... z .Iroki je .promljen I pro..."'" mizo Ie, dveme 'ka~keme in umivalnikome • v vetji Ie, monjii, .trolki vorzijl.
UporobIllnillrjj bo brezplatna, CIIot.. "",jekt pa je meltn. obtino IIaI va.COO evrov. Odpr1je IInillrij bi II moral. zgoditi til v ZlteIIw Iegl
meleCl, • 10 ga Ziradi obitnega sneien;' prlllaVYi.

NoJpreJ bo Mellrakl mOil

$""".

Gradnjl glrotne hile pod IjullljlRlko trinico jo dobill zelen. lut, IIj jo odl.k kulluml minilirico Mojcle
ki .mog.eo gradnjo gora", v
..bolDzotelveljati. Lju~lnlld zupan Jlnk....c je fe poln no_v. P.leti noj III Ie taka ..tole gradnjo M..."kigl molN, .. pridobltev
grodbenega dovoljonj. polrebujejo '0 dve soglilli. 2a prod poleljem pa tupan naMuje prod~. Mlhrove hlle ""0000"," parln.rju, kupnin. pa
bi porablli ZI llradnjo glralno hili.....tnl
SLS pa jo Jlnk.1Iite in $irco po...I, nlj uillvill genjo proti delom IrMeldl Joblll Pletnlke.
ke'lea tako n. trinlco kat n.MoVino obnuvo ."<!Iull••• Swliyo.WIII.

odb.,

Avlor: Polonl Petnik
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Komentarjl

Zli komentiranje morate biti 1IikW1iI:Ii.
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http://www.dobrujutro.net/novice/slovenija1vozickol11-prijaznejayne_ sanitar~ic/123 855 19.10.2009
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NOYE SANITA.I'E ZA INYALIDE
VLlullqullO 18. "",.,la2009 ."0110,1_ K,.,JI. na Pog••rl••• tllD 011,111 nov.,IDvalidom na
yoxliklh ,rlla.ole•• sa.ltarlle. VIe. 101l0••lh _anltarlJah .. vrata prl vltopu zapr.to .alnoHiao, ko
10 za.etle.a, pa .8 H .alo .prelL Upo,.Ia.1Ic po 1I0nlofonu, 8 . . . .lle.8.. ft. de.nl str.nt .hod. v
sanltarlle, npOllnlkoDtakt I van••tnlkom(1d 1-•• vIIodu y stavlao 'd.mli lu......oaalareile 2) rn
fa pa IDU nato,ocI,re
mala. Sa.Barll- ........ko·korl.tII. tucl'ltari•• 1 otroiklllli vozlld, y
Ie.d.,• ..., zaprewll.......ak.Vrata v previlallllco,Jn...Ittr,Ije.. odpiraio s tip••, kll_ oil
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mllih.
Ob odprtju sta traa prerezala zupan
MOL Zoran Jankovic in mestni
svetnih - clan DP Ijubljanshe
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pozrattne Saso RinR.
Ljubljana je ~ibalno oviranim me
scanom in turistom precej prijazno
mesto. ceprav je se Rar precej arhi
tehtumih ovir. s !<aterimi se srecu
jemo in I<i bi jih z manjsimi sredstvi
in nekollho dobre volie Iahho od
pravili.

Prav omenjene sanitarije so za nas.
se posebno pa za ~ibalno ovirane
turiste na mvalidshih VOZiCRih.
izredno pomembna pridobitev. Zato
upamo. da bodo na obcini drzali
obljubo in podobne urediIi tudi
druqje po mestu.

.~,

.

Radio Siovenija 1, Danes do 13-ih
Doseg I Reach: 167000
Drfava I Country: Siovenija
Termin I Time: 13:00
Trajanje prispevka I Duration: 2 min

04.04.2009

Obcina po meri invalidov
RA SLOVENIjA 1, 04.04.2009, DANES DO 13H, 13.00
Ljubljanska mestna obclna je z Zvezo delovnih invalidov in Zvezo drustev invalidov Ljubljana - Center
ta teden podpisala dogovor 0 vkljucitvi mesta v izvajanje projekta za pridobitev Iistine Obclna po meri
obcanov, Z njo se je mesto zavezalo, da bo scasoma odpravilo vse ovire za invalide v prestolnici.
UROS KOKOSAR: Predsednik Zveze deJovnih invalidov Siovenije Drago Novak je vesel, da se je mestna
obclna na pobudo drustva aktivno vklluclla in prijavila na razpis zveze za pridobitev Jistine Obclna po
meri invalidov za letosnje leto.
DRAGO NOVAK: Projekt ponuja moznost uresnlcevanla razlicnih interesov in inovativnih prlstopov pri
spodbujanju za sodelovanje v druzbenern zivljenju invalida ter mu ornoqoca moznost za socialno
vkljucenost.
KOKOSAR: Projektni svet zveze bo tako v tern letu preko pisnih porocll izvajalcev oziroma z ogledi
spremljal konkretno realizirane naloge lz akcijskega nacrta mesta in ugotavljal, ali so pogodbenice
izpolnile svoje obveznostl, Predsednik Drustva invalidov Ljubljana - Center Anton Kastelic pa je povedal,
da so se ze vrsto let trudili, da bi v Ljubljani invalidi dobili enake moznostl kot jih imajo ostall obcanl,
Kot pomembno pridobitev je izpostavil nove Jayne sanltarile, prilagojene funkcionalno oviranim na
Pogacarjevem trgu, a kot pravl, je ovir se precej.
ANTON KASTELIC: Sarno nase drustvo 135 ovlr nastelo v Mestni obclnl Ljubljana, katereje potrebno resit.
KOKOSAR: Do sedaj ima v Sioveniji tovrstne listine ze 9 obdn, Ljubljana pa bi ob uresnlcltvi tega projekta
postala prvo evropsko glavno mesto 5 to listino.

Radio Siovenija 1, Prva jutranja kronika
Doseg / Reach: 167000
Driava / Country: Siovenija
Termin / Time: 05:30
Trajanje prispevka / Duration: 1 min

18.02.2009

Sanltarije v Kresiii tudl za invalide
RA SLOVENUA 1, 18.02.2009, PRVAJUTRANjA KRONIKA, 5.30
Sredisce Ljubljane, natancneje v stavbl Kresije na Ljubljanski trinici, je bogatejse za brezplacne jayne
sanitarije za funkcionalno ovirane osebe ter za uporabo starsev in otrok s previjalno mizico.
UROS KOKOSAR: Pri Svetu za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir ze dalj casa opozarjajo,
da je potrebno v prestolnici urediti se veliko stvari za nemoteno iivljenje invalidov. Nove pridobitve
brezplacnlh javnih sanitarij v Kresiji pa so izredno veseli.
sASo RINK (vodja sveta): V nasprotju s prepricanjem splosne javnosti, da gibalno oviranim predstavljajo
ovire predvsem neznlzani plocnlk] in stopnice in jih ti omejujejo v oziroma nas omejujejo v gibanju in
zadrzevanju v dolocenern okolju, so sanitarije velik problem.
KOKOSAR: Pri tem je Rink dodal, da so sanitarije, ki so dimenzionirane in funkcionalno oprernljene za
invalide na vozlckth in druge gibalno ovirane uporabnike, sestavni del javnega grajenega okolja, ki mora
zagotavljati vsem Ijudem cim bolj enakovredne in enakopravne rnoznostl za neovirano ter neodvisno
uporabo javnih objektov. Osnovna velikost sanitarnega prostora za invalide na vozickih je 3,5 m2, kar
zagotavlja funkcionalno manevriranje in dostop z invalidskim vozlckorn do WC skoljke in umivalnika.
Dodatna oprema so se primerni oporni rocaji in signalizacija za morebitno pornoc. Mesto je v ta namen
porabilo 90.000 evrov.

STA(Splet), Notranja polltika
Doseg / Reach: 24885
Drzava / Country: Siovenija

16.05.2009

Bolsji sejem za osebno asistenco za pomoc hendikepiranim osebam
http://www.sta.si/vest.php?s=s&id= 1391 093

Bolsji sejem za osebno asistenco za pomoc hendikepiranim osebam
Ljubljana, 16. maja (STA) - Drustvo za teorijo in kulturo hendikepa v sodelovanju spletnim portalom Vest
in Mestno obclno Ljubljana na Presernovern trgu danes organizira Bolsji sejem za osebno asistenco, na
katerem bodo prodajali predmete, ki so jih drustvu darovale znane osebe lz sveta sporta, zabave, kulture,
politike in javnega zivljenja, so sporocili iz drustva,
Zbrana sredstva bodo po navedbah organizatorjev namenili za sofinanciranje osebnih asistentk in
asistentov hendikepiranih oseb.
Na bolsjern sejmu bodo med drugim prodajali startno stevilko tekadce na srnuceh Petre Majdic, podpisane
kravate nekdanjega predsednika drzave Milana Kucana, klobuk glasbenika Slavka Avsenika, neobjavljen
sonet igralca in Iiterarnega ustvarjalca Poldeta Bibica lz sestega razreda, slike Dore Plestenjak in torbica
pevke Helene Blagne, so zapisali v sporocllu za [avnost.

Dela

15.07.2009

Stran I Page: 4
Doseg I Reach: 155000

I Country: SLOVENIA
Povr~lna prtspevka I Size: 327 em2
Drzava
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Drzavni in Ijubljanski stanovanjski sklad uspesno izpeljala skupni projekt

V ljubljanski soseski Zelena jama

vseljivih 126 neprofitnih stanovanj
Z maniio zamudo so ob Smartinskicesti v Ljubljani odprli prve tri stanovanjske bloke - Skupni projekt
drzave in MOL bostal skoraj 16 milijonov evrov - V okolici bodo zgradili se 700 trinih stanovanj
4U8lJANA - Z vet kot trtmesefno zamudo so se v novo Ijubljansko poslov
no-stanovanjsko stavbo pri kriiiscu Smartinske eeste in Pokopaliske uliee
zaceli vseljevati prvi stanovakl, V njej je SCTStanovanjski lnieniring po po
godbl z Mestno otKino Ljubljano In njenlm stanovanjskim skladom zgradil
126 najemnih neprofitnih stanovanj in sedem poslovnih prostcrov. V!eraj
je bilo uradno odprtje, ki se ga je poleg stanovalcev udelezili Ijubljanski zu·
pan loran Jankovic, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL Jozka
Hegler in direktor Stanovanjsl<ega sklada Republike 510venije Primoz Pire.
Investitorja [avni stanovanjski
sklad MOL in Stanovanjski sklad RS
sta v novih stavbah dobila vsak po
63 neprofitnih najemnih stanovanj, lastnik sedmih se nedokoncanih poslovnih prostorov v pritJiCju
stavb A3 in Bt pa je ljubljanski
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I?ovanJ je
pnlagoJenlh za gibalno o,;rane sta~ovalee. V ~re~ podzemruh klete~
je 257 ~~mlh prostor~v, za obl~
skuvalce Jib Ie nekaj tudl v okolici
nove soseske,
., .
Soseska v leleru jarm, v katero se
je ie vselilo nekaj srecnezev, ki so
zbralidovoljtOCknaI2.javnemrazpisu za dodelitev mestnih neprofitnih najemnih stanovanj, obsega tri

stavbe s skupno neto tlorisno povr·
sino 14.344 kvadratnih metrov;
1?,98~ kvadratnih ~e~rov je predvidenih za stanovanja In 580 za posl~vne. prostore, . pr~stalo so !~hmtne 1D ko~umkaelJske povrsme
v stano~anJsko-po~lovnem delu.
Neto tlonsna povrsina garafe z dovoznimi klancinarni in stopnisci je
7940 kvadratnih metrov, Skupna
.
ti .. k
d
t dai
x.,
mves cus a vre nos z aJ znasa
15.420.605 evrov; v tern znesku so
poleg gradbenih, obrtnifkih in in~talacijskih del vkljuceni se stroski
za k?munalno o~remlie~o.zc~.lji.
see, izdelavo projektov, inzemnng
in n~dzor. Ta ~nese~ se !a~ko po
koncnem obracunu se mmunalno
spremeni,
Objekt bi moral bid pripravljen
za izdajo uporabnega dovoljenja do
30, marea oziroma dobri dye Jeti po

zacetku ru§cnja nekdanjih indu
strijskih objektov SCI'. a le izvede
nee strojnih napeljav na tehnicnem
pregledu nekaj dni pred rokom
imel vee pripomb v zvezi s pofarno
vamostjo in momostjo udora uma
zane vode v vodovodno omrefje.
Zaradi tega in nekaterih drugih
dvid ih doda ih
-nepre VI em
tn
stro
skov« je sklad z izvajaleem podpisal
,
•
odbi
vee dopolml k osnovm pog bi. 'Ia
ko se je znesek pogodbe, podpisane
februarja leta 2007, s takratnih 11,15
milijona evrov do danes zvisal na
11,54 milijona, po navedbah direk
toriee ljubljanskega stanovanjske
ga sklada bi lahko po koncnem
obracunu znasal okoli 12 milijonov.
JANEl PETKOVSEK

Ljubljanski stllnol/anjski sklad
predvideva, da bo letos in v
prihodnjem tetu prpV7~1 tudi svoja
stanovanla v soseskl CelovJkl
dvori. V ~klildu s podpi5llnimi
prodajnimi pogodbami 5
podjetjem Vegrad-AM, d. o. 0"
naj bi mu 269 stanovanj predall do
31. decem bra letos, 150 stanovanj
pa do 30. junija prihodnjega leta.

SOSESKA ZELENA lAMA - Narusevinahnekdanjih ind~~trijskih objek~ov SCT so po nacrtih ~r~i~ekturnega biroja Line~r
inv sodelovanjus podjetjemSiplan Inzeniring zgradlll trl med seboJ povezane.~avb~. NaJvl~a Ima pol~ treh kletn~h
eta! ~ pritlitje.pet nadstropijin dye terasi. preostali d~ pa Pc:' dye nads~rop)1 ma,nJ. T~ko Je.zrase,' ~rvl v nJz~ ~~e~ll
nihnatrtovanih stanovanjskih objektov v tej Ijubljanskl sosesklob ~martmskllestl, VnJegovl okollC:lve{ razlt{nl~ In:
vestitorjev Ie gradi- alito namerava - v~je ~tevilo v~nadstropnih blolr;ov, Razen blokana fotografiJI bodo skoral VSI

namenjeniprodajistanol/anj na trgu. Skupaj naj bi jih bilo vee. kot 800,

Delo.si (Splet), Tiskane izdaje
Doseg I Reach: 230086
Drzava I Country: Siovenija

Levo mnenje
Kaj pa invalidi?

05.02.2009

Delo, 05.02.2009

:.Ah, stara Ljubljana bo pocakala se vsaj eva meseca,«je sestra zavrnila moje povabilo na pijacov sredisce
mesta, svtaksnemvremenu ne morem nikamor.e Moja sestra je namrsf na invalidskem vozicku in zima v stari
Ljubljanizanjo ne obstaja. Tudi sama sam sa v torek, ko se Is nebo cdprlo in nas zasuloz belino, pes odpravila
skozl mesto. Zzdravlmi nogami In zdravim telesom. Trmasto, kotda jutri ne obstaja, sem se prebijala skozi
plundro, zamrznjene plocnike, neskidane ceste. V glavipa mi je odzvanjal iupanov pozlv 0 solidarnostnem
kidanju:
:.8neg je zlmska radost, zeloveliko ga je zapadlo, data pa se v skladuzzmoinostmL Tudi sam sem se vozil v
koloniv sluibo ...« O.K., vozil v sluibo. Kaj pa, ko se elovek odpravi nekam pes? Ali na invalidskem vazicku? V
decembru sta se iupan In V1asta Nussdorfer odzvala povabllu, ki se je glasilo :.8te pripravljeni z nami sesti na
invalidski vozlcak, skupal ugotoviti kaksna je dostopnostza invalide v mestu?«, ter se v invalidskem vozieku
odpeljala skozl sredisee mesta. oba sta se strinjala, da je v Ljubljanitreba se velikonarediti, da bo mesto
prijazno tudi invalidom. In sedaj, ko smo v samem srediscu mesta prica kupom snega na plocnikih? 8i se bili
pripravljeni odzvati povabilu, da sedete na invalidski vozlcek in se pcskusate prebiti skozi ves ta sneg?
:.Oprostite, vendar ce pok1icemo pajka, odganjamo lastne stranka.e mi je odgovorila gospa pri okencu za
Informacije vtrgovskem centru na Vicu. Do nle sem namrac prisla, ko sem se ie petie v enemtednu skregala s
kaksnim od neanderfalcev, kIle ob vseh prostih parkirnih mestih, parkiral naravnost na mesto za invalide.
Celjust se mi je spustila do prsi in od soka sem se lahko Ie obrnila na petL
Dragimeseani, ce se vam ie ne da prijeti lopatev rakeza povrslns, na katerih ni napisanovase ime, vas prosim,
da pustite invalidom vsaj tista parkirna mesta, ki so rezervirana zanje. Tudi ce ste s samo nekam skoctlle. Njim
bo primerno parkirno mesto, kjer bode lahko narmalno parkirali in prisli iz avta, velikoteze najti kotvam. Hvala.
NinaKrajcinovic
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Brezplacne javne sanitarije za invalide in previjalnico za mame z majhnimi otroki
INFO TV, 17.02.2009, INFO 12, 21.45
EVA LONGYKA MARUSIC: V srediscu Ljubljane so danes odprli brezplacne jayne sanitarije za invalide in
previjalnico za marne z majhnimi otrokl, Sicer nasa prestolnica za funkcionalno ovirane osebe ni najbolj
prijazna. V mestu sta poleg danes odprtega zanje prilagojeni Ie se dye javni stranlsc',
MIHA DEZELAK (novinar): Mirjam midva sva na WC-ju. Bo to dobra pridobitev za invalide?
MIRJAM KANALEC (invalidka): Super pridobitev, ker vedno znova je bil problem, ko smo se zadrzevalt v
mestnem jedru kam na We.
DEZELAK: A je tovrstnih stranisc se vedno obcutno premalo.
KANALEC: Evo tuka] je en javni WC ampak nedostopen zame.
DEZELAK: Tezaven je tudl prevoz z voztckom,
KANALEC: Lahko bi sla po kockah pa grem rajs po ravnem.
DEZELAK: Amaterska pornoc invalidom je lahko nevarna. Ljubljana je bol] prijazna za mlade mamice.
Previjalnice pa niso sarno za marne. Tudi ocetje se lahko takole znajdejo in oblece]o oziroma previjejo
svojega otroka, Nase otroke lahko previjamo tudi v trgovinah in lokalih.
NADA KIRM SPOLAR (vodja Zdruzenja starsev in otrok SEZAM): Vidim, da so nastale neke nove previjalnice
ampak reclrno dojilnega kotlcka pa nl,
DEZELAK: Mamam odsvetujemo dojenje najavnih prostorlh, sajjih zaradi razgaljenosti lahko doleti kazen.
KIRM SPOLAR: Neprimerno obnasanle v tern javnem prostoru je tudi do 200 evrov.
DEZELAK: Spolarjeva se dodaja, da pogled na dojeco mater med Ijudmi oblcalno vzbuja pozitivne obcutke,
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Ljubljana odstranjuje ovire za invalide
RADIO KAOS, 01.04.2009, LJUBLJANA, 18.00
ALjAZ PENGOV BITENC: Vee raj so v mestni hisi slovesno podpisali sporazum med Mestno obdno Ljubljana
in Zdruzenjern delovnih invalidov Siovenije, 0 sodelovanju pri pridoblvanju listine obdna po meri
invalidov. V mestu je narnrec vee kot sto razlicnih ovir za invalide, v obclnl pa jih ze odpravljajo, akcijski
nacrt pa naj bi deja pospesll do te mere, da bi bile odpravljene ze letos.
Do sedaj je Zveza delovnih invalidov Siovenije potrdila ze devet listin devetim obdnam, to pomeni, da v
letosnjern letu je mestna obdna Ljubljana kandidatka deseta. To pomeni dobile so jo obclna Ajdovseina,
Radovljica, Velenje, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Rogaska Slatina in Siovenj Gradec.
PENGOV BITENC: Je dejal Drago Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Siovenije, predsednik drustva
invalidov Ljubljana - Center Anton Kastelic pa ga je dopolnil, rekoc:
ANTON KASTELIC (predsednik drustva invalidov Ljubljana - Center) Vi veste, da smo se mi ze vrsto let
trudili, da bi v Ljubljani dobili invalidi enake moznostl kotjih imajo ostall obcanl, se pravi, da bi uresnldll
Iistino zdruzenlh narodov enake pravice in pa enake moznostl za vse. Moram se zahvaliti tudi vsem
sluzbam in sodelujocim, predvsem pa oddelku za socialno zdravstveno varstvo gospe Tilki Klanear in pa
njihovim sodelavkam, potem gospodu Sasu Rinku, on je vodil to projektno skuplno, k smo delal, delal
so tudi vse invalidske organizacije. Moram povedat, da je veliko truda bilo vlozeneqa, za primer moram
samo povedat, da je samo nase drustvo 135 ovir nastelo v mestni obclnl Ljubljana, katere je potrebno
restt, In ena najvecjih pridobitev, ki smo jo v tem obdobju dobili je jayne sanitarije na Pogacarjevem trgu.
PENGOV BITENC: Zupan Zoran Jankovic pa je dejal, da je obclna na tem podroclu ze storila velik korak
naprej.
ZORAN JANKOVIC (Ijubljanski zupan): Izredno velika stevllka 135 ovir, ki jih moramo odpravit, jaz sem
preprlcan, da bomo. Hvala za pohvale sodelavkam pri Tilki klancar in predvsem gospodu Sasu Rinku, ki
iz prakse zna pokazat in povedat, kaj je treba naredit in to dela kar zelo mocno in dodal bi se v bistvu vse
celo podrode vodi kolega podzupan Ianl in mislim, da je dobra ekipa, ki zraven sodeluje, tako da bom
vesel, ce bo Ljubljana prvo glavno mesto v Evropi, ki bo dobila Iistino, predvsem bom pa vesel, ko boste
napisali, da ni nobene ovire vee ali pa da jih je sam se pet.
PENGOV BITENC: Zveza delovnih invalidov bo tako skozi vse leta spremljala delovanje obclne pri
odpravljanju ovir z ainvalide in najkasneje do 15. novembra porocala 0 svojih uqotovttvah. Za Radio Kaos
Aljaz Pengov Bitenc.
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Obcina po meri invalidov
RA CENTER, 01.04.2009, PET PRED URO, 9.55
NOVINARKA: Mestna obclna LjubUana kandidira za pridobitev Iistine obdna po meri invalidov. Takih obdn
je v Sioveniji trenutno devet. Drustvo invalidov Ijubljana center je v mestu sicer zabelezllo 135 ovlr, ki
invalidom cnemoqocajo normalno gibanje, najveeja pridobitev pa sojayne sanitarije na Pogaearjevem trgu.
ZORAN JANKOVIC: Born vesel ee bo Ljubljana prvo glavno mesto v Evropi, ki bo dobila llstlno, predvsem
born pa vesel, ko boste napisali, da ni nobene ovire vee ali pa, dajih je sarno se pet, ne pa 135, se bomo
trudili to narediti, v vseh novih planih pa upostevamo to, kar so nam svetovali, kajti velja ena velika mlsel,
obdna prijazna invalidom, prijazna starejslm, je prijazna vsem.
NOVINARKA: Ie povedal Ijubljanski zupan Zoran Jankovic.

