
Dostopnost objektov v javni rabi v občini Velenje 
Zbrani so podatki iz različnih virov iz spletne strani Občine Velenje, predvsem pa gre za informacije o tem 
kaj je vsako leto občina izboljšala za posamezne objekte v javni rabi (seznam se bo v nadaljevanju projekta 
dopolnil). 
Vrtec Velenje 
Zagotovljena asistenca za gibalno ovirane učence. 
Poskrbljeno tudi za ugodne materialne in prostorske pogoje za nemoteno bivanje v vrtcu. 
Sodelovanje s surdopedagoginjo, ki nudi ure pomoči gluhim in naglušnim otrokom. 
OŠ Gorica 
Prilagojena miza in stol za učenko s posebnimi potrebami. 
OŠ Gustava Šiliha 
Omogočen nemoten dostop za invalide. 
Dvigalo, parkirno mesto in sanitarije za invalide. 
Vse enote lekarne Velenje 
Ločeni prostori za svetovanje, kar omogoča ljudem zasebnost in individualno svetovanje. 
Parkirna mesta za invalide. 
Ograja ob stopnišču iz ambulante za nujno medicinsko pomoč do dežurne lekarne. 
Usposabljanje zaposlenih za uporabo slovenskega znakovnega jezika. 
Pokopališče 
Ponižali dva pločnika, ki vodita do pokopališča. 
Avtobusna postaja v Velenju 
Vozni redi izobešeni tako, da so dostopni za vse. 
V brezplačnem mestnem prometu zagotavljajo z dvema avtobusoma tudi prevoz invalidnim osebam z 
dostopom na avtobus z invalidsko rampo. 
Velenjsko jezero 
Urejene sodobne javne sanitarije. 
Pošta 
Označitev stopnic z rumeno barvo/odsevnimi trakovi. 
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 
Ob notranji klančini v šoli namestili ograjo (držalo). 
Ureditev klančine pred vhodom v šolo. 
Upravna enota Velenje in MOV 
Menjava vhodnih vrat, ki so sedaj samo pomična. 
Dom krajanov 
Arhitekturna zasnova upošteva dostop in gibanje invalidnim osebam. 
Krajevna skupnost organizira prevoze na prireditve v Domu krajanov. 
Premogovnik Velenje 
Na zunanjih objektih odpravljene grajene in komunikacijske ovire. 
Štiri parkirna mesta, označena za invalide. 
Upravna stavba Premogovnika Velenje 
V zgradbi sta vgrajeni tudi dve dvigali, ki omogočata uporabo invalidnim osebam. 
Dom za varstvo odraslih Velenje 
Urejena okolica doma vključno s klančino za invalide. 
Šolski center Velenje 
V skladu z veljavno zakonodajo omogočajo izobraževanje invalidnim osebam. Pred namestitvijo invalidnega 
dijaka v izobraževalno ustanovo pristojni organ preveri ustreznost namestitve in izpolnjevanje pogojev. V 
primeru gibalno oviranih otrok, ki nimajo odločbe, poskrbijo za medsebojno pomoč sošolcev, prilagojeno 
izvajanje športne vzgoje in drugih šolskih aktivnosti, po potrebi pa tudi učno pomoč. 
Vila Bianca 
Nameščena slušna zanka. 
Dom kulture Velenje 
Nameščena slušna zanka. 



Dostop za invalide do preddverja, s premično rampo pa tudi v dvorano. 
Knjižnica Velenje 
Nameščena slušna zanka. 
Mestna občina Velenje 
Nameščena slušna zanka. 
Pokopališče Podkraj 
Električno vozilo, namenjeno prevozu gibalno oviranih oseb, ki težko dostopajo do grobnih mest. Po 
predhodni najavi ali po dogovoru na licu mesta zaposleni na pokopališču izvedejo prevoz osebe do želene 
lokacije in nazaj. 


