
 
POVPRAŠEVANJE 

Ugodnosti za invalide 

 

VPRAŠANJE: 

 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve 

vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za podajo 

informacij glede ugodnosti, ki jih nudijo občine invalidom. S tem namenom smo se obrnili na 

občine članice k posredovanju podatkov. Informacije so namenjene pripravi InclEUsive kartice 

ugodnosti za invalide na evropski ravni, ki bo omogočala enakopravno dostopanje do storitev 

v posameznih državah, tako domačim kot tujim invalidom. 

 

»Ali občina nudi brezplačne oziroma cenejše ponudbe storitev invalidom (npr. vstop v 

kulturne ustanove, cenejši ali brezplačni prevozi, ogledi predstav, možnost pridobitve 

asistence,…)? 

V kolikor občina nudi tovrstne ugodnosti, prosimo, da navedete katere.« 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC: 

 

CELJE 

 

Mestna občina Celje ima za invalidne osebe naslednje ugodnosti:  

-          prost vstop v Slovensko ljudsko gledališče Celje  (invalidne osebe na vozičkih, slepi), 

-          prost vstop na Stari grad Celje  

-          prost vstop v Muzej novejše zgodovine  

-          brezplačna članarina v Osrednji knjižnici Celje (za invalidne osebe, ki imajo 80 % 

okvaro ali več ). 

CERKVENJAK 

 

Občina Cerkvenjak invalidom ne omogoča omenjenih ugodnosti. 

 

HOČE – SLIVNICA 

 

V  zvezi z vašim vprašanjem glede ponudbe storitev invalidom (vstop v kulturne ustanove, 

cenejši ali brezplačni prevozi, ogledi predstav, …) vam sporočamo, da naša občina ne nudi 

tovrstnih ugodnosti invalidom.  

 

JESENICE 

 

V zvezi z vašim povpraševanjem  o ugodnostih za invalide, navedene  v vašem dopisu, dne 

27.8.2013,  posredujemo naslednje podatke za našo občino:  



 

 

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice: 

- gledališče nudi popust pri nakupu vstopnica za domače predstave, nakup abonmajev 

- glasbenih in gledaliških  

- višina popusta je določena za vsako posamezno predstavo posebej  

- cena gledališkega abonmaja za invalide za sezono 2013/2014 s popustom = 65 € (za 

ostale občane 75 €)  

- cena glasbenega abonmaja za invalide za sezono 2013/2014 s popustom = 55 € (za 

ostale občane 65 €)  

Prevozi v mestnem potniškem prometu za slepe osebe - mesečna vozovnica:  

- 1. Cona: 13 € (ostali občani 41,60 e)  

- 2. cona 16 € (ostali občani 49,60 €)  

- 3. cona 21 € (ostali občani 57,28 €)  

KOZJE 

 

v Občini Kozje imajo invalidi 50 % popust pri vstopu v kulturne ustanove ter pri ogledih 

predstav, likovnih razstav in drugih dogodkov v sklopu ponudbe Kozjanskega parka. 

 

KRŠKO 

 

V zvezi z vašo elektronsko pošto pošiljamo podatke o storitvah invalidov v okviru treh 

javnih zavodov občine Krško:  

 

Kulturi dom Krško:  

- invalidi na vozičkih imajo brezplačen ogled predstav v Kulturnem domu Krško, 

prost vstop imajo tudi na gradu,  v muzeju pa ni vstopnine; 

- dostopnost je invalidom omogočena tudi z dvigalom, ki je nameščeno tako v 

Kulturnem domu Krško, Mestnem muzeju Krško kot na gradu Rajhenburg (tam je na 

voljo tudi stopniščni vzpenjalnik).  

Valvasorjeva knjižnica Krško:  

- invalidom nudijo možnost dostave knjižničnega gradiva na dom.  

Mladinski center Krško: 

- od nekdaj imajo invalidi (+1 spremljevalec) na vse dogodke, na katerih je vstopnina, 

prost vstop;  

- v objektu Mladinskega centra Krško je dostopnost invalidom omogočena tudi s 

klančino in dvigalom .  

KRANJ 

 

Ugodnosti so sledeče: 

- za otroke s posebnimi potrebami sta v Kranjskih vrtcih dodatno zaposleni dve delavki, 

in sicer: logopedinja in nevrofiziterapevtka, 



 

- za gibalno ovirane otroke imamo na OŠ Orehek dvižno ploščad, OŠ Heleni Puhar pa 

prejema pavšalna sredstva za izvajanje mobilne svetovalne službe po ostalih osnovnih 

šolah za otroke s posebnimi potrebami, 

- na JR za programe športa se prijavljajo tudi društva, ki izvajajo programe za invalide. 

Preko letnega programa športa je za te programe namenjeno 4.290 eur, 

- na letnem kopališču in pokritem olimpijskem bazenu v Kranju imajo invalidi vstopnico 

po ceni izenačeno z otroško karto, 

- v pokritem bazenu v Kranju je narejeno tudi dvigalo za lažji vstop v vodo, 

- športi objekti pa morajo imeti dostop urejen tudi za invalide, ki imajo na prireditvah 

zagotovljeno posebno mesto, 

- invalidi, osebe s posebnimi potrebami imajo cenejšo vstopnino za vstop v Gorenjski 

muzej, Mestno in Prešernova hišo in Khislstein; pri tem imajo spremljevalci invalidov 

in oseb s posebnimi potrebami prost vstop, 

- v Prešernovem gledališču Kranj imajo invalidi pri nakupu abonmajskih in rednih 

vstopnic za predstave 30% popust. 

 

V Mestni knjižnici Kranj je: 

- fizično oviranim uporabnikom omogočen dostop po klančinah, po stavbi pa so 

nameščena dvigala, 

- vsak obiskovalec s posebnimi potrebami lahko zaprosi za spremstvo po knjižnici, 

- v drugem nadstropju se nahajajo pripomočki za slepe in slabovidne, 

- v letu 2013 pričenjajo tudi z bralnimi srečanji Modro brati in kramljati, ki so namenjena 

odraslim, starejšim, slepim in slabovidnim osebam z motnjami branja, ki jih zanimata 

branje in pogovor o prebranih knjigah, 

- invalidi, ki predložijo potrdilo o brezposelnosti Zavoda RS za zaposlovanje ali potrdilo 

o prejemanji denarne socialne pomoči CSD, so oproščeni plačila članarine. 

 

NOVA GORICA 

 

Posredujemo vam seznam ugodnosti za invalide, ki jih imajo invalidi v Mestni občini Nova 

Gorica:  

- popust za mestno kopališče,  

- cenejša članarina za vpis v Goriško knjižnico Franceta Bevka Nova Gorica,  

- možnost brezplačnega parkiranja na modrih conah,  

- brezplačni mestni avtobusni prevoz,  

- popust za ogled nogometnih tekem za vse invalide ter brezplačen ogled  nogometnih 

tekem za invalidne osebe na invalidskem vozičku,  

- brezplačen ali cenejši ogled gledaliških predstav,  

- zagotovljen cenejši najem prostorov za delovanje društev,    

- zagotovljena osebna asistenca za invalide,  

- podpora programu Mreža spremljevalcev za slepe in slabovidne,  

- občina je pripravila projekt za varne poti za osebe s posebnimi potrebami,  

- zagotavlja oglaševanje in informiranje preko spletne strani,  

- zagotavlja vključevanje invalidov v posvetovalna telesa občine, npr. svet za 

preventivo,  

- občina je ustanovila svet za invalide, katerega ima zelo malo občin.  



 

ŠKOCJAN 

 

Na podlagi vašega povpraševanja glede ponudbe storitev za invalide, vojne veterane in žrtve 

vojnega nasilja,  

Podaja Občina Škocjan naslednji odgovor: 

 

Zadovoljni smo, da v občinskem prostoru nimamo občanov, ki bi zaradi morebitnih telesnih 

poškodb ali drugih hib spadali v kategorijo invalidov, zato se s tovrstno  tematiko nismo 

doslej nismo srečevali.  

 

TIŠINA 

 

Občina Tišina ne nudi brezplačnih oz. cenejših storitev invalidom. 

 

TRBOVLJE 

 

Občina Trbovlje je decembra 2005 prejela listino »Občina po meri invalidov«. Ta listina 

pomeni občini priznanje in obveznost. Trudimo se, da bi z našimi dejanji pripomogli k 

samostojnejšemu in neodvisnemu življenju invalidov v našem okolju. Zato se trudimo 

realizirati čim več ciljev, katere si zastavimo vsako leto. Pobude dobimo na sestankih Sveta 

invalidov ter na okroglih mizah ali pa nam jih posredujejo posamezniki osebno ali po 

elektronski pošti.  

Dostopnost grajenega okolja je predpogoj za kolikor toliko normalno funkcioniranje vseh 

oseb s funkcionalnim primanjkljajem. Rešitve, ki zagotavljajo človeka vredno življenje pa 

koristijo vsem. V Občini Trbovlje se trudimo, da odstranjamo arhitektonske ovire in ovire v 

glavah.  

 

Občina Trbovlje plačuje mesečne vozovnice za slepe in slabovidne ter njihove spremljevalce, 

sofinancira različne programe po razpisih (kulturne, športne, humanitarne)sofinancira 

prevoze VDC, OŠ Slavko Grum) in ureja mesto Trbovlje, da je čimbolj prijazno in dostopno 

za invalide (klančine, indukcijska zanka v gledališki dvorani DDT, talne oznake za invalide).  

Delavski dom Trbovlje ima brezplačne ali znižane vstopnine na njihove prireditve.  

Zavod za šport nudi brezplačne vstopnice invalidom na vozičkih.  

Knjižnica Toneta Seliškarja zagotavlja brezplačno članstvo in izposojo knjig članom Društva 

invalidov Trbovlje.  

 

VELENJE 

 

v naši občini imajo invalidi naslednje ugodnosti: 

 brezplačen prevoz (z lokalcem) po mestu, avtobus ima tudi rampo za invalide 

 V Rdeči dvorani (športno rekreacijski zavod) imajo invalidi: 

- cenejše vstopnice za koriščenje bazena, savne in fitnesa.  

- Sodelujejo z Medobčinskim društvom invalidov Velenje in jim nudijo 

podporo in ugodnosti pri organizaciji raznih tekmovanj….. ,  

- osebe, ki spremljajo (asistenca) invalide imajo brezplačne vse vstope. 

 V Knjižnici Velenje so  invalidi (člani društev) oproščeni članarine 

 V Galeriji imajo vsi invalidi brezplačen vstop 



 

 V Muzeju imajo vsi invalidi brezplačen vstop 

 v Domu kulture imajo invalidi: 

- brezplačne predstave za posebne ciljne skupine (Center za vzgojo, 

izobraževanje in usposabljanje,  društva invalidov, starostniki ...) 

- asistenco (dvigalo, namestitev pri sedežih), 

- v sezoni, ki se pričenja, bodo uvedli brezplačen obisk predstav invalidom 

na vozičkih. 

 Zaposlitveni center Gea (za občino izvajalec javne kuhinje) nudi invalidom 

kosilo po zelo ugodni socialni ceni 

 Mestna občina Velenje je od leta 2003 vključena v projekt Zveze delovnih 

invalidov Slovenije in je prejemnica listine »Občina po meri invalidov«.  

S tem projektom želimo doseči naslednje: 

- Izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o položaju, pravicah in 

potrebah invalidov, njihovem uveljavljanju kot neodvisnih državljanov in 

integraciji v vsa dogajanja v občini (konference, okrogle mize, info točka, 

osveščanje otrok v OŠ). 

- Zagotoviti pogoje za vključevanje invalidov v procese odločanja na občinski 

ravni, na področjih, ki so za invalide pomembna (Svet za invalide pri MOV, 

Aktivi delovnih invalidov). 

- Razvijati podporno okolje, službe, programe, ki omogočajo čim 

bolj  neodvisno življenje invalidov in poudarjanje njihovih sposobnosti 

(zaposlovanje invalidov, pomoč na domu, izvajanje programov ZD Velenje, 

zaposlitvena rehabilitacija invalidov, socialna vključenost invalidov, 

brezplačni obiski prireditev za invalide). 

- Odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje 

invalidov (ureditev dostopov – klančin, označitev parkirnih mest, ureditev 

dvigal za invalide, namestitve stopniščnih vzpenjalcev, bankomati za slepe 

in slabovidne, lokalc za invalide) 

- Ostalo: dodelitev ali zamenjava stanovanj invalidom, brezplačno koriščenje 

dvoran, dodelitev izrednih pomoči invalidom, sofinanciranje programov 

invalidskim društvom, sofinanciranje javnih del) 

 

VITANJE 

 

Občina Vitanje ne vrši storitve s katerimi bi omogočala takšno ponudbo. Vendar pa je 

reševala nekaj posameznih primerov invalidov in v vseh primerih je pomagala. 

 

S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 

Generalna sekretarka  


