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Mestna občina Ljubljana         k 2. tč., 30. seje ms mol 

Mestni svet                                                                                        

 

Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljamo županu in pristojnim službam MOL 

svetniško pobudo in vprašanje v zvezi z (ne)dostopnostjo gibalno oviranih oseb na prizorišče dvorane 

Stožic – parterja. 

Glede na to, da v MOL deluje Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne 

občine Ljubljana in je občina sprejela različne akcijske načrte za dostopnost gibalno oviranim osebam 

ter prejela številne nagrade glede dostopnosti oseb z oviranostmi se na enem največjih športno 

prireditvenih objektov dogaja, da gibalno ovirane osebe nimajo dostopa do določenega dela dvorane. 

MOL v svojih dokumentih in na spletu zagotavlja: »Zagotavljanje dostopnosti mesta osebam z 

oviranostmi je ena ključnih nalog Mestne občine Ljubljana. V Ljubljani posebno pozornost 

namenjamo najšibkejšim družbenim skupinam, saj smo prepričani, da je mesto, ki je prijazno 

otrokom, starejšim in osebam z oviranostmi, mesto, prijazno vsem. Aktivnosti MOL na področju 

zagotavljanja dostopnosti grajenega okolja, javnega prevoza, informacij, storitev in programov 

osebam z oviranostmi so še posebej intenzivne od leta 2008 ter po prejemu listine Občina po meri 

invalidov leta 2009.«  

Hkrati se dogaja, da nekateri novejši objekti v javni lastni niso povsem dostopni za invalide in 

gibalno ovirane osebe. Podobno je z dvorano Stožice, kjer MOL in Zavod Šport Ljubljana ne 

zagotavljajo dostopa na parter za gibalno ovirane osebe v dvorani Stožice. Zato zastavljamo županu 

MOL in pristojnemu oddelku ter zavodu Šport Ljubljana in Svetu za odpravljanje arhitekturnih in 

komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana naslednje vprašanje: 

Kdaj bo MOL in Zavod Šport Ljubljana omogočila dostop invalidom oz. gibalno oviranim osebam na 

parter dvorane Stožice ob prireditvah, kjer se zagotavlja publiki dostop na parter? 

Kdaj bo omenjena zadeva vključena v akcijski načrt za odpravo arhitekturnih ovir v MOL? 

 

Za odgovor se prijazno zahvaljujemo. 

 

Lep pozdrav, 

                                                  

                                                                 Mestna svetnika 

                                                                                          Dr. Dragan Matić in 

                                                                                          Simona Pirnat Skeledžija  

 


