
 
Številka: 90000-5/2020-4 

Datum:   20. 5. 2020  

 

k 2. točki 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana  

 

 

Zadeva: Pobuda za ureditev javnih sanitarij s stropnim dvigalom  

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v imenu Svetniškega kluba Levica podajam 

županu MOL pisno svetniško pobudo in prosim za pisni odgovor.  

 

V Levici predlagamo ukrep za povečanje in izboljšanje dostopnosti javnih sanitarij osebam z 

oviranostmi. Mestna občina ima 10 javnih stranišč, 7 izmed njih naj bi bilo dostopnih tudi osebam z 

gibalnimi oviranostmi. Imajo nameščena držala, tako da jih lahko uporabi oseba na vozičku, ki se lahko 

sama ali s pomočjo druge osebe premesti z vozička na straniščno školjko in nazaj. Osebe, ki se ne 

morejo same premestiti, pa v Ljubljani ne morejo varno na stranišče. Varno premeščanje gibalno 

ovirane osebe je namreč možno le s t. i. sobnim ali stropnim dvigalom. 

 

Za osebe, ki trpijo za prizadetostjo zgornjih in spodnjih okončin, so sanitarije brez stropnega dvigala 

neuporabne. Tako so prisiljeni v manjšo mobilnost in nižjo vključenost v družbo, kot če bi jim bila 

omogočena diskretna in efektivna uporaba zares prilagojenih sanitarij. Težje gibalno ovirani zaradi 

tega zavestno zmanjšajo vnos tekočine in hrane v telo na minimum, kar na daljši rok povzroča 

negativne zdravstvene posledice. Zdravstvene posledice na hrbtenici čutijo tudi spremljevalci, ki z 

dobrimi nameni in fizično močjo prestavljajo težje gibalno ovirane z vozička na WC školjko in nazaj. 

 

Vgradnja stropnega dvigala ne zaseda dodatnega prostora, omogoča opravljanje osnovnih življenjskih 

potreb večini oseb z oviranostmi in ne zahteva velikih dodatnih gradbenih del v prostoru. Predlagamo, 

da ukrep obravnava tudi Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL in se ga 

umesti med izvršljive ukrepe Akcijskega načrta Ljubljana – občina po meri invalidov.  

 



 

 

 
Na fotografiji je javno stranišče iz Münchna, opremljeno s stropnim dvigalom za premeščanje. 

 

 

Tovariški pozdrav, 

 

Milan Jakopovič, 

v imenu Svetniškega kluba Levica 


