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Občina Ravne na Koroškem si prizadeva zagotavljati čim bolj kvalitetno življenje vsem občanom v
svojem lokalnem okolju, tako starejšim, mladim, invalidom in vsem ostalim skupinam občanov, ki delujejo in prebivajo na območju občine.
V zadnjih treh letih je občina pridobila kar nekaj certifikatov
ter listin, in sicer:
• listino »Občina po meri invalidov«,
• certifikat »Starosti prijazna občina«,
• certifikat »Mladim prijazna občina«,
• certifikat »Prostovoljstvu prijazno mesto«.
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S temi pridobljenimi listinami in certifikati se je občina zavezala
k še bolj pospešenemu in učinkovitemu razvijanju ukrepov in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja v lokalnem okolju, ki bo
prijazno vsem skupinam občanov. Eden od teh ukrepov je tudi MESTNI VODNIK, ki zajema najbolj osnovne informacije o institucijah
na območju Občine Ravne na Koroškem na vseh področjih.
S slikovnimi znaki je še posebej prijazen do invalidnih oseb, ki
lahko hitro prepoznajo njim prijazne institucije.
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Beseda župana, dr. Tomaža Rožena
Lokalno skupnost sestavljamo mnogi posamezniki. Skupnost temelji na povezovanju med nami, na solidarnosti, na
vzajemnem sobivanju ob drugačnosti. Zato se mi zdi posebej
pomembno, da si v občini želimo in da zmoremo poskrbeti za
različne skupine ljudi. Obstajajo bolj ranljive skupine, ki potrebujejo posebno pozornost in posebno obravnavo. Trudimo
se, da bi bili invalidi enakopravni člani naše skupnosti, da bi
se mesto in občina potrudili, da njihov status ne pomeni nujno slabšega
položaja ter da jim glede javnih prostorov in javnih prireditev omogočimo
čim več dostopnosti in vključevanja.
V pričujoči knjižici želimo povečati informiranost ter invalidom prikazati, kaj vse jim je na voljo. Občina Ravne na Koroškem je z vsemi institucijami, na katere ima vpliv, in v skladu z zmožnostmi zavezana, da je invalidom
prijazna, in taka namerava ostati tudi v prihodnje. Hvala vsem, ki se po
svojih močeh trudite za ta naš skupni cilj.
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Dostopni simboli
• Poslovni obrat ima raven dostop do glavnega vhoda.
• Poslovni obrat je dostopen tudi znotraj (ima raven dostop tudi
notri ali dvigalo).
• Prag pri vratih je visok največ pet centimetrov.
• Širina vrat je vsaj 80 centimetrov.
• Rampa ali klančina, ki vodi do vhoda ali znotraj objekta, ki je
široka vsaj 90 centimetrov in njen naklon ne presega 8 %.
• Zadosti prostorno dvigalo, ki vodi do vhoda ali je znotraj
objekta.
• Širina vrat je vsaj 80 centimetrov.
• Dostop do objekta ima največ šest stopnic. Ob stopnicah je
držalo, ki omogoča osebi oprijem.
• Dovolj veliko dvigalo, ki ima vrata, široka vsaj 90 centimetrov.
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• Dostopno navadno stranišče v objektu.

• Dostopen javni tuš (sedež, kopalni voziček ipd.).

• Širina vrat vsaj 80 centimetrov.
• Pomožne ročke ob školjki.
• Zadosti prostora za obračanje z vozičkom (vsaj 150 centimetrov
premera).

• Dvigalo oz. podoben sistem, ki omogoča invalidom, da pridejo
v vodo.

• Parkirišče pred objektom, oz. v njegovi neposredni bližini.
• Objekt ima vsaj eno označeno in zadosti široko invalidsko
parkirišče, ki od objekta ni oddaljeno več kot 50 metrov.
•
•
•
•

Omogočen dostop do sobe.
Širina vseh vrat, ki vodijo do sobe, je vsaj 80 centimetrov.
Dostopna kopalnica (s kadjo ali sedežem!) in WC v sobi.
Za podrobne informacije kontaktirajte ponudnika.

• Dostopna in zadosti prostorna slačilnica (garderoba).

• Velja za terme in kopališča.
• Na razpolago je sedež oz. miza, kamor se tudi invalid lahko
presede; npr. v frizerskih in masažnih salonih itd.
• Plaža, dostopna z obalnimi vozički, dvigali ali z drugimi
podobnimi pripomočki.
• Dostopen javni prevoz za invalide.
• Univerzalen ključ, ki omogoča dostop do javnih objektov, ki
zadostujejo kriterijem za osebe z invalidnostjo.
• Po vsej Evropi. V Sloveniji so to v glavnem invalidski WC-ji in
dvigala.
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• Urejeno za slepe in slabovidne.
• Zagotovljena možnost brailove pisave.
• Zagotovljeno tolmačenje za slepe in slabovidne.
• Slušna zanka v objektu.

Predstavljamo vam upravne, negospodarske, storitvene in tudi nekatere gospodarske institucije, kjer
lahko invalidi uveljavljate svoje pravice, ugodnosti
in razne druge možne aktivnosti.
Vsaka institucija se predstavlja z osnovnimi podatki, s podatki
o vrstah storitev, pravic ali ugodnosti za invalide, s pomočjo dostopnih simbolov pa so označeni tudi pogoji za invalide, ki jih posamezna institucija zagotavlja.
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Občina Ravne na Koroškem
Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 16 000
Faks: 02 82 16 001
obcina@ravne.si
www.ravne.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• denarno pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti
in pomoč pri nakupu invalidskih pripomočkov.
Dobro je vedeti:
• V primeru materialne in socialne ogroženosti se lahko vključite
med prejemnike viškov hrane (hrano vam pripeljemo na dom).
• Vključite se lahko v program »Mladi za starejše«, v okviru katerega dijaki pomagajo pri raznih opravilih in nudijo družabništvo.
• V okviru projekta »Občina po meri invalidov« lahko preko spletne strani podate pobudo za odpravo arhitektonskih ali drugih
ovir in sodelujete pri oblikovanju invalidske lokalne politike.
Vse potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.ravne.si.
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Republika Slovenija

Upravna enota Ravne na Koroškem
Čečovje 12 a
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 16 440
Faks: 02 82 22 822
ue.ravne@gov.si
www.upravneenote.gov.si/ravne_na_koroskem

Invalidi lahko uveljavljate:
• pravico do pridobitve parkirne karte po 66. členu Zakona o pravilih cestnega prometa;
• pravico do oprostitve plačila letne dajatve za uporabo vozil v
cestnem prometu za vozila za prevoz invalidov;
• pravico do pridobitve tehničnega pripomočka za invalide s senzornimi okvarami: slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, gluhoslepi;
• pravico do tehnične prilagoditve vozila ali sofinanciranja nakupa
novega prilagojenega vozila za gibalno ovirane osebe;
• pravica do pridobitve EU kartice ugodnosti za invalide;
• pravica do psa pomočnika za gibalno ovirane osebe.
Dobro je vedeti:
• Gluhe osebe, kot uporabniki e-uprave, lahko s pomočjo tolmača
za slovenski znakovni jezik spremljajo določene vsebine, ki jih je
izbrala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.
• Seznam storitev po posameznih življenjskih dogodkih, ki so
opremljene s posnetki, ki vsebujejo slovenski znakovni jezik in
med katerimi so tudi storitve upravne enote, se nahaja na portalu e-uprave na spletni strani: http://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/vsebine-prilagojene-gluhim.html.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.upravneenote.gov.si/ravne_na_koroskem.
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Finančna uprava
Republike Slovenije
Čečovje 12 a
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 872 3000
Faks: 02 872 3010
dr.fu@gov.si
www.fu.gov.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• oprostitev davka na motorna vozila (DMV) od vozil, ki so namenjena za prevoz invalidnih oseb, ki jih največ enkrat v petih letih
kupijo invalidske organizacije in osebe (invalidi);
• osebno olajšavo, ki se prizna rezidentu, invalidu s stoodstotno
telesno okvaro, če mu je bila z odločbo priznana pravica do tuje
nege in pomoči pri odmeri dohodnine;
• posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ali je v
skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen.
• Delodajalec lahko na davčnem obračunu DDPO ali DohDej uveljavlja davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov.
Dobro je vedeti:
• Vse informacije v zvezi z obdavčitvijo so objavljene na spletni
strani www.fu.gov.si, ki je prilagojena tako, da jih lažje spremljajo
ranljive skupine, kot so gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in osebe z disleksijo. Poleg tega so objavili 30 najbolj tipičnih življenjskih dogodkov glede obdavčitve posameznikov in jih predstavili
v kratkih tematskih filmih, ki so posneti v znakovnem jeziku in
zvoku.
• Vso poslovanje s finančno upravo je mogoče opraviti od doma
preko sistema eDavki. Postopek je brezplačen. Preko omenjenega elektronskega sistema lahko od doma na finančni urad oddate vse vloge, prav tako lahko preko eDavkov dobite elektronsko
vročene dokumente.
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Zavod za zaposlovanje
Prežihova 17
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 870 55 70
Faks: 02 870 55 76
gpzrszvelenje@ess.gov.si
www.ess.gov.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• pravico do storitev zaposlitvene rehabilitacije na rehabilitacijski
komisiji,
• strokovno svetovanje in informiranje v zvezi z zaposlovanjem invalidov,
• pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
• nadomestilo stroškov zaradi iskanja zaposlitve,
• možnost vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja z
namenom povečevanja zaposljivosti,
• možnost pridobitve veščin iskanja zaposlitve in vodenja kariere
z vključitvijo v delavnice.
Dobro je vedeti:
• Osebam z omejitvami je na voljo poglobljeno karierno svetovanje (rehabilitacijsko svetovanje) in možnost vključitve v zdravstveno zaposlitveno svetovanje (zdravnik svetovalec).
• Osebe z omejitvami lahko po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanju invalidov uveljavljajo pravico do priznanja statusa invalida in pravico do zaposlitvene rehabilitacije.
• Invalidi se lahko vključijo v storitve zaposlitvene rehabilitacije,
ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se
zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo
poklicno pot.
• Zvonec na vhodnih vratih.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.ess.gov.si.
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Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Slovenije
Gačnikova pot 4
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 821 66 10
Faks: 02 822 32 76
oera@zpiz.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• starostno pokojnino,
• invalidsko pokojnino,
• družinsko pokojnino,
• vdovsko pokojnino,
• dodatek za pomoč in postrežbo,
• invalidno za telesno okvaro,
• pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj
štiri ure
• dnevno oziroma 20 ur tedensko in delno nadomestilo,
• pravico do poklicne rehabilitacije, nadomestila za čas poklicne
• rehabilitacije in začasno nadomestilo,
• pravico do premestitve na drugo delovno mesto in nadomestilo
za Invalidnost.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.zpiz.si.
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Center za socialno delo
Ravne na Koroškem
Gozdarska pot 17
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 16 350
Faks: 02 82 16 375
gpcsd.ravne@gov.si
www.csd-ravne.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• pravice iz javnih sredstev,
• pravice po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
• pravice po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
• pravico do izbire družinskega pomočnika in pravico do delnega
plačila za izgubljen dohodek,
• pravico gluhih oseb do plačila tolmačenja,
• socialno varstvene storitve.
Dobro je vedeti:
• CSD Ravne na Koroškem je krajevno pristojen za občane z Raven
na
• Koroškem, s Prevalj, iz Mežice in Črne na Koroškem.
• Ljudem v osebni in socialni stiski s pogovorom pomagamo z
• informacijami, posredovanjem, vodenjem, urejanjem in svetovanjem.
• izvajamo storitve in programe v podporo družinam za krepitev
• starševskih kompetenc in odpravljanje težav otrok in odraslih.
• Izvajamo, organiziramo in posredujemo prostovoljsko delo.
Več informacij o pristojnostih in delu CSD Ravne na Koroškem
lahko pridobite na spletni strani www.csd-ravne.si.
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Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Nacionalni inštitut
za javno zdravje

Ob Suhi 11 b
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 10 100
Faks: 02 82 10 260
oerv@zzzs.si
www.zzzs.si

Ob Suhi 5 b
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 87 05 600 (02 87 05 608)
Faks: 02 87 05 625
info@nijz.si
www.nijz.si

Dobro je vedeti:
• Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:
ZZZS) je nosilec in izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS in ima status javnega zavoda. Osnovna funkcija ZZZS
je zagotavljanje učinkovitega zbiranja in razdeljevanja javnih
sredstev za kakovostno uresničevanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, za katere se namenja sredstva, zbrana z obveznim plačevanjem prispevkov, zajemajo pravice do zdravstvenih
storitev in do nekaterih denarnih nadomestil (»boleznine«, potne stroške ...).
• Služba za poslovanje s karticami posluje od ponedeljka do petka
od 7.00 do 17.00 (tel.: 01 30 77 466).

Dobro je vedeti:
• Na OE Ravne se trudimo vzdrževati specifično preventivno dejavnost v regiji, ki se kaže v smeri zdravstveno-ekoloških aktivnosti (življenje s svincem …), spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni (smernice za stroko, starše, vrtce, šole …), vključno
z delovanjem cepilne ambulante (cepimo proti gripi, steklini,
klopnemu meningoencefalitisu, izvajamo cepljenja za potnike v
mednarodnem prometu, cepljenje ob posebnih boleznih …), koordinacije zdravstvene vzgoje, razvijanja in izvajanja preventivnih programov (Svit, Dora, Zora), promocije zdravega življenjskega sloga (prehrana, gibanje, duševno zdravje, tvegana vedenja).

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.zzzs.si.
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Invalidsko podjetje
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem.
Tel.: 02 870 66 57
Faks: 02 870 66 06
uprava@zipcenter.si
www.zipcenter.si

Dobro je vedeti:
• V invalidskem podjetju SIJ ZIP center, ki je v celoti integrirano v
korporativno upravljanje skupine SIJ, v programih mizarstva, tiskarne in storitev, ohranjajmo in ustvarjamo nova delovna mesta
za invalide. Zaposlujemo 50% invalidov, ki jim skladno z načelom
enakih možnosti za vse, z zaposlitvijo na produktivnih delovnih
mestih, omogočamo polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v družbo. Družbeno odgovornost, ki je eden izmed podpornih stebrov trajnostnega razvoja izkazujemo tudi s podpiranjem
številnih projektov in društev.
• SIJ ZIP center ima koncesijo za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije in programa socialne vključenosti. Za invalide na odprtem
trgu dela jih zagotavljamo v okviru storitev Centra za rehabilitacijo invalidov Koroške. Kot koncesionar na področju zaposlitvene rehabilitacije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti smo tudi partner v projektu Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela. Ciljna skupina projekta so mladi
s posebnimi potrebami. Z vključitvijo v projekt Prehod mladih,
invalidsko podjetje SIJ ZIP center širi dejavnost strokovne pomoči invalidom in posameznikom s posebnimi potrebami na območju Koroške regije.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.zipcenter.si.

ZAVODI IN INSTITUCIJE NA
PODROČJU ZDRAVSTVA
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Zdravstveni dom
Ravne na Koroškem

Zdravstveno reševalni
center Koroške

Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 87 05 200
Faks: 02 87 05 223
zdravstveni-dom@zd-ravne.si
www.zd-ravne.si

Ob Suhi 11 a
2390 Ravne na Koroškem.
Tel.: 112 (nujna medicinska pomoč)

Invalidi pri nas uredijo:
• pravico do izdaje parkirne karte za invalide; osebni zdravnik na
osnovi zdravstvene dokumentacije izpolni predpisan obrazec,
upravičenec ga odnese na upravno enoto;
• pomoč pri postopkih za uveljavljanje pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (osebni zdravnik);
• pomoč pri postopku ocene invalidnosti (osebni zdravnik);
• posredovanje overjenih fotokopij specialističnih izvidov, potrebnih za uveljavljanje pravic invalidov (osebni zdravnik);
• zdravniški pregled in pridobitev spričevala o telesni in duševni sposobnosti vožnje motornih vozil (Dispanzer medicine dela,
prometa in športa).
Dobro je vedeti:
• Zdravstveni dom Ravne opravlja zdravstveno dejavnost na štirih lokacijah (Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na
Koroškem). Na Ravnah delujejo poleg splošnih ambulant,
zobozdravstvenih ambulant in vseh dispanzerskih ambulant še
specialistične ambulante (dispanzer za diabetike, ambulanta za
antikoagulacijsko zdravljenje, ambulanta za bolezni ušes, nosa
in žrela, ambulanta za slušne aparate in ultrazvočna ambulanta),
laboratorij in rentgen ter samoplačniški ambulanti (koloproktološka in ortopedska). Ordinacijski časi ambulant so objavljeni v
čakalnicah ambulant in na spletni strani zdravstvenega doma.
Izven ordinacijskega časa ambulant je organizirana 24-urna dežurna ambulanta.

Dobro je vedeti:
• Zdravstveno reševalni center Koroške je regijski javni zavod, namenjen za nujno medicinsko pomoč na terenu in prevoze pacientov v ali iz zdravstvene ustanove.
• V kolikor bolniki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, lahko
pokličejo 112, kjer mu bo dispečer podal informacije glede prve
pomoči ter aktiviral ekipo nujne medicinske pomoči, če bo to
potrebno.
• Če vam je osebni zdravnik izdal napotnico za reševalno vozilo in
potrebujete prevoz do zdravstvene ustanove, se v našem dispečerskem centru preko telefona naročite za prevoz do ustanove.
Dispečer vas bo povprašal o vrsti prevoza, zato je priporočljivo,
da imate ob sebi tudi napotnico za prevoz, ki vam jo je izdal
zdravnik.
• Zdravstveno reševalni center se ukvarja tudi z izobraževanjem
splošne in strokovne javnosti.
• Delovni čas Zdravstveno reševalnega centra Koroške:
- dispečerski center in NMP 24 ur, vse dni v tednu,
- tajništvo od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.zd-ravne.si.

02 87 05 300 (dispečerski center)
02 87 05 286 (tajništvo)

Faks: 02 87 05 319
info@zrck.si, www.zrck.si

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.zrck.si.
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Koroška lekarna

Lekarna Dren

Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 87 50 702
Faks: 02 87 50 703
lekarna.ravne@koroskalekarna.si
www.koroskalekarna.si

Gačnikova pot 3
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 21 191, 041 577 990
Faks: 02 82 21 192
lekarna.dren@siol.net
www.lekarna-dren.si.

Dobro je vedeti:
• Koroška lekarna je javni zavod, ki na področju koroške regije
opravlja lekarniško dejavnost. Lekarniška dejavnost je del primarne zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, med
drugim z zdravili na recept in zdravili brez recepta, medicinskimi
pripomočki in izdelki za nego in ohranjanje zdravja.
• Lekarna Ravne na Koroškem je ena izmed 11 organizacijskih enot
Koroške lekarne.

Invalidi lahko uveljavljate:
• brezplačno dostavo zdravil na recept in brez recepta ter medicinskih pripomočkov na dom.

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.koroskalekarna.si.

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.lekarna-dren.si.

26

Medikem d. o. o.
PE Prežihova 22
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 18 210
Faks: 02 82 18 211
medikem@amis.net
medikem.ravne@amis.net
www.medikem.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• pravico do izbire ustreznih medicinsko tehničnih pripomočkov
(MTP), ki
• omogočajo bolj neodvisno življenje in lažje vključevanje v družbo,
• pravico do izposoje medicinsko tehničnih pripomočkov.
Dobro je vedeti:
• Medikem je pogodbeni dobavitelj za medicinsko tehnične pripomočke ZZZS. V skladu z Dogovorom o preskrbi z medicinsko tehničnimi pripomočki opravljajo izdajo in izposojo teh pripomočkov. Pravica (zavarovanih) oseb je, da na osnovi izdane naročilnice
izberejo dobavitelja, pri katerem bodo medicinsko tehnične pripomočke prevzeli.
Zagotavljajo:
• diskretnost in strokovno svetovanje,
• nasvet in pomoč pri nabavi medicinsko tehničnih pripomočkov,
• namestitve in nastavitve pripomočkov,
• po potrebi pripomočke pripeljemo tudi na dom.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.medikem.si.
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Koroški dom
starostnikov Črneče
Črneče 146
2370 Dravograd
Tel.: 02 87 23 350
Faks: 02 87 23 370
kdsd@kor-dom.si
www.kds-dravograd.si

Dom izvaja POMOČ NA DOMU za občane Občine Ravne na
Koroškem, ki zajema:
• gospodinjsko pomoč,
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Storitve so namenjene:
• osebam starim 65 let in več,
• osebam s statusom invalida,
• kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami
zdravja,
• družinam s hudo bolnim otrokom.
• Uporabnik lahko pomoč na domu koristi največ štiri ure dnevno.
• Sedež izvajanja storitve pomoči na domu je v prostorih Koroškega medgeneracijskega centra, Trg svobode 20, 2390 Ravne na
Koroškem.
KONTAKTNI OSEBI:
• Marjana KAMNIK, vodja socialno varstvene storitve pomoč na
domu. Tel.: 041/615-218; e-pošta: marijana.kamnik@kor-dom.si.
• Ksenija BUKOVEC, koordinatorka socialno varstvene storitve
pomoč na domu. Tel.: 051 255 803;
e-pošta: ksenija.bukovec@kor-dom.si.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.kds-dravograd.si.
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ZAVODI NA
PODROČJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA

Ljudska univerza
Ravne na Koroškem
Čečovje 12 a
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 821 50 73
Faks: 02 821 50 80
lu-ravne@siol.net
www.lu-ravne.si

Dobro je vedeti:
Pri njih imajo ljudje s posebnimi potrebami – invalidi:
• prilagojen status,
• prilagojen način opravljanja izpitov,
• prilagoditev učnih gradiv,
• prilagojen način ocenjevanja,
• v določenih primerih tečajev in seminarjev tudi zmanjšan
finančni prispevek.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.lu-ravne.si.
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Osnovna šola
Koroški Jeklarji

SMERI izobraževanje,
svetovanje in razvoj, d. o. o.

Javornik 35
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 821 54 53
Faks: 02 822 02 08
o-kojeravne.mb@guest.arnes.si
http://koroskijeklarji.si

Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem
Tel./Faks: 02 82 20 631
info@smeri.si
www.smeri.si

Invalidi lahko:
• uporabljajo športno dvorano, učilnice in specialne učilnice v
okviru lastnih dejavnosti oz. tudi v okviru organizacije raznih izobraževanj.

Invalidi lahko uveljavljate:
• 20 % popust za vključitev v splošne jezikovne tečaje, delavnice,
seminarje …

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
http://koroskijeklarji.si.

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.smeri.si.
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Vrtec Ravne na Koroškem
Čečovje 12 a
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 15 740
Faks: 02 82 23 093
info@vrtec-ravne.si
www.vrtec-ravne.si

Dobro je vedeti:
• Vrtec zagotavlja izobraževanje v integriranih okoljih, načrtuje
izvedbo in vsebino programa in skrbi za prilagoditve prostora,
časovne prilagoditve ter prilagoditve izvajanja področij.
• Vrtec mora na podlagi odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami zagotavljati tudi kadrovske, prostorske in materialne pogoje v sodelovanju z občino ustanoviteljico, zaradi zagotavljanja financiranja teh pogojev (specialni pedagogi, logopedi,
spremljevalci gibalno oviranih otrok, prilagojeni pripomočki …).
Poskrbljeno je tudi za dostopnost do vrtca in notranjih prostorov
za otroke, ki so na invalidskih vozičkih.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.vrtec-ravne.si.
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Osnovna šola
Prežihovega Voranca
Gozdarska pot 11
2390 ravne na Koroškem
Tel.: 02 620 52 70
Faks: 02 620 52 87
o-pv.ravne.mb@guest.arnes.si
www.os-prezih.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• dostop do uprave po klančini.
• invalidski WC v pritličju.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.os-prezih.si.
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Šolski center,
OE Srednja šola Ravne

Šolski center,
OE Višja strokovna šola

Na Gradu 4 a
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 87 50 600
Faks: 02 87 50 602
marina.smode@guest.arnes.si
www.srednjasolaravne.si

Koroška cesta 10
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 87 50 620
Faks: 02 87 50 602
marina.smode@guest.arnes.si
www.visjasolaravne.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• vse pravice, storitve in ugodnosti, ki so na šoli na voljo (vključitev v vse izobraževalne programe, prilagoditev opravljanja praktičnega izobraževanja, dodatna strokovna učna in druga pomoč
…);
• dostop do šole in vstop vanjo je prilagojen invalidom, dvigalo;
• parkirišče za invalide;
• dijakom invalidom uredijo daljinski upravljalnik za zapornico in
parkirišče za avto, če v šolo prihajajo z avtom oz. jih vozijo starši.

Invalidi lahko uveljavljate:
• izobraževanje v dveh programih višjega strokovnega izobraževanja;
• uporabo parkirišča pred šolo;
• uporabo dvigala na šoli;
• dostop v šolo je prilagojen invalidom (ni stopnic).

Vse ostale potrebn-e informacije dobite na spletni strani:
www.srednjasolaravne.si.

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani
www.visjasolaravne.si.
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Visoka šola
Ravne na Koroškem

Šolski center Ravne na
Koroškem, Gimnazija

Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem
Pisarna in predavalnica:
Dobja vas 185
2390 Ravne na Koroškem
referat@vs-ravne.si
www.vs-ravne.si

Na gradu 4
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 870 51 30 ali 02 870 51 31
Faks: 02 870 51 36
scravne.gim@guest.arnes.si
www.gimnazija-ravne.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• izobraževanje v visokošolskem strokovnem programu strojništva;
• uporabo parkirišča pred šolo;
• dostop v predavalnico (ni stopnic).

Invalidi lahko uveljavljate:
• Šolski sistem omogoča, da izvajajo program gimnazijskega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo na podlagi odločbe, ki jo izda Zavod RS za šolstvo.
Dobro je vedeti:
• Šola se vključuje v različne dejavnosti v okolju, ki skrbijo za kakovost življenja invalidov.

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.vs-ravne.si.

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.gimnazija-ravne.si.
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Osnovna šola
Juričevega Drejčka
Čečovje 24
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 15 240
Faks: 02 82 15 241
os-juricevegad.ra@guest.arnes.si
www.os-juricev-drejcek.splet.arnes.si

Dobro je vedeti:
• Osnovna šola s prilagojenim izobrazbenim standardom v okviru
projektov sodeluje z invalidskimi in drugimi organizacijami v Občini Ravne na Koroškem in ostalimi občinami v Mežiški dolini, z
Zavodom za zaposlovanje in CSDjem.
• Aktivno se povezujejo z okolico in starši na kulturnem, športnem,
socialnem, zdravstvenem, preventivnem, prostovoljskem … področju.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
http://os-juricev drejcek.splet.arnes.si/.

ZAVODI NA PODROČJU
KULTURE, ŠPORTA IN
TURIZMA
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Koroška osrednja knjižnica
dr. Franca Sušnika
Ravne na Koroškem
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 870 54 22
Faks: 02 870 54 30
knjiznica@rav.sik.si
www.rav.sik.si

Dobro je vedeti:
• Koroška osrednja knjižnica izvaja tudi dejavnosti za uporabnike
s posebnimi potrebami. Invalidom, ostarelim in bolnim omogočajo izposojo tudi z brezplačno dostavo knjig na dom. Knjižnica
je dostopna gibalno oviranim, v prostore knjižničnega gradiva v
prvem nadstropju tudi z osebnim dvigalom z vozički do širine 80
cm. Ljudem z različnimi težavami pri branju (slepim, slabovidnim,
gluhim, naglušnim, dislektikom …) so na voljo knjige z večjim
tiskom, zvočne knjige, gradivo v slovenskem znakovnem jeziku,
brajici … in pripomočki za branje: lupe, povečevalniki, bralna
očala … Vse knjige so posebej in vidno označene. V grajskem razstavišču in Kuharjevi dvorani je nameščena slušna zanka.
• Knjižničarji nudijo strokovno pomoč (svetovanje, pomoč pri iskanju gradiva, spremljavo ob obisku in na prireditvah, bibliopedagoške ure …).
• Knjižnica je članica društva LABRA (društvo za prilagojeno obliko
komunikacij).
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Koroški pokrajinski muzej,
Muzej Ravne na Koroškem
Koroška cesta 12, s2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 62 12 564, Faks: 02 62 12 564
info.ravne@kpm.si, www.kpm.si
1. UPRAVNA ZGRADBA: pritličje:

štauharija:

2. GRAD RAVNE:

pritličje:

lapidarij v kapeli:

3. PREŽIHOVA BAJTA

prež. bajta:

krauperška kašča:

Invalidi lahko uveljavljate:
• popust pri vstopninah.
Dobro je vedeti:
• Muzej Ravne na Koroškem deluje v okviru matične občine na treh
lokacijah:
1. na območju stare železarne: upravna zgradba muzeja,
Štauharija stara krčilna kovačnica (muzej železarstva, razstavi
Mati fabrika – Železarna Ravne in Zakladi fužin).
Naslov: Koroška cesta 12, 2390 Ravne na Koroškem;
2. na gradu Ravne: razstavišče (nove muzejske postavitve),
lapidarij, arheološki park.
Naslov: Na gradu 2, 2390 Ravne na Koroškem;
3. na Preškem Vrhu nad Kotljami: Prežihova bajta spominski
muzej Prežihovega Voranca, Krauperška kašča).
Naslov: Preški Vrh 13, 2394 Kotlje.
Muzej je tudi skrbnik zbirke jeklenih skulptur na prostem Forma
viva Ravne na Koroškem.
Vse ostale potrebne informacije so na spletni strani Koroškega
pokrajinskega muzeja: www.kpm.si.

»© Evropski znak za lahko berljive in razumljive informacije:
Evropsko združenje za vključevanje (Inclusion Europe)«.

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.rav.sik.si.
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Koroška galerija likovnih
umetnosti, Galerija Ravne
Gledališka pot 1
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 882 2131
Faks: 02 62 12 564
ravne@glu-sg.si
www.glu-sg.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• brezplačni vstop na vse razstave.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.glu-sg.si.
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ZKŠTM
Zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti
Ravne na Koroškem
Na gradu 6
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 23 332 in 040 310 566
info@zkstm.si, www.zkstm.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• koriščenje objektov – kegljišče, zimski in letni bazen, dvorane,
zunanji
• športni objekti (atletski stadion, tenis igrišča …);
• popusti po ceniku za invalidne osebe;
• invalidne osebe imajo do vseh teh storitev ustrezen dostop (brez
tektonskih ovir).
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.zkstm.si.
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Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti
Prežihova 7
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 870 50 10
Faks: 02 870 50 11
oi.ravne@jskd.si
www.jskd.si.

Invalidi lahko uveljavljate:
• večina prireditev, ki jih organizirajo, je brezplačnih, v primeru
vstopnine pa invalidom omogočijo prost vstop.
Dobro je vedeti:
• Poslovne prostore imajo v drugem nadstropju, kjer dostop za invalide ni možen. So pa vedno dosegljivi na GSM št. 031 473 228.
• Vse prireditve se odvijajo v kulturnih domovih ali šolah, ker je
dostop invalidom omogočen.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.jskd.si.

DRUŠTVA IN DRUGE
ORGANIZACIJE
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Rdeči križ Slovenije
Območno združenje
Mežiške doline
Prežihova ulica 24
2390 Ravne na Koroškem
Tel. 02 87 500 70
Faks: 02 87 500 72
ravne.ozrk@ozrks.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• plačilo položnic (elektrika, najemnina, komunala, zdravstveno
Zavarovanje v kolikor ne presegate cenzusa);
• pomoč v obliki hrane – v kolikor ne presegate cenzusa.
Dobro je vedeti:
• Pred vhodom v stavbo je zvonec.
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Župnijska Karitas
Stara ulica 7
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 6202673
karitas.ravne@gmail.com

Invalidi lahko uveljavljate:
• materialno pomoč za posameznike in družine invalidov,
• pomoč pri nakupu invalidskih pripomočkov,
• prevoz k zdravniku ali po nakupih,
• udeležite se lahko srečanja bolnih in starejših krajanov,
• udeležite se lahko romanja.
Dobro je vedeti:
• V primeru materialne ogroženosti lahko posameznik ali družina
prosi za paket hrane ali plačilo položnic.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani www.tilci.si.

48

Župnija Ravne na Koroškem
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 620 26 70
zu.ravne@rkc.si
www.tilci.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• obisk cerkve in verskih obredov;
• nudenje duhovnega spremljanja;
• versko izobraževanje;
• župnijska pisarna /sv. maše, krsti, poroke, pogrebi …/;
• v primeru materialne in socialne ogroženosti lahko prosite za
pomoč Župnijsko Karitas Ravne in se vključite med prejemnike
pomoči;
• ogled kulturnega spomenika.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.tilci.si.
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Zduženje multiple
skleroze Slovenije
Koroška podružnica združenja MS Slovenije

Brdinje 45k
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 031 220 427
matjazvrckovnik@yahoo.com
Facebook stran: koroska podruznica MS

Združenje MS Slovenije, Maroltova 14, 1000, Ljubljana
tel.: 01 568 72 97, www.zdruzenje-ms.si
Invalidi lahko uveljavljate:
• člani Koroške podružnice združenja MS Slovenije imajo:
• enkrat tedensko plavanje zastonj na letnem ali zimskem bazenu;
• balinanje enkrat na teden na balinišču Ravne;
• jogo.
Dobro je vedeti:
• Združenje MS je invalidsko društvo in članom pripadajo enake
pravice kot vsem invalidskim društvom v Sloveniji. Naše združenje MS ima enkrat na leto. tudi programe socialne pomoči za
socialno ogrožene člane. Pomagajo tudi pri odpravljanju arhitektonskih ovir našim članom.
• Uradne ure združenja so na Partizanski cesti 4, vsak petek od 10.
do 12. ure.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.zdruzenje-ms.si.
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Ozara Slovenija
nacionalno združenje
za kakovost življenja
Pisarna za informiranje in svetovanje
Ravne na Koroškem
Prežihova ulica 7
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 87 50 630, ra@ozara.org, www.ozara.org

Invalidi lahko uveljavljate:
• pomoč ljudem, ki imajo težave v duševnem zdravju, so v duševni
stiski in njihovim svojcem; storitve nudijo tudi na terenu – na
območjih občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na
Koroškem in Dravograd;
• informativni razgovor: obsega pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske ter informiranje o pravicah in mreži služb
pomoči v pisarni, po telefonu, na terenu;
• osebna pomoč: zajema svetovanje, urejanje, vodenje ter podporo Delo s parom oziroma družino v pisarni, na terenu;
• socialna oskrba: obsega pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
na terenu;
• razbremenilni razgovori: pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, krepitev moči, znanj in kompetenc po telefonu, v pisarni;
• zagovorništvo, multidisciplinarni timi za uporabnike, imajo tudi
skupino za samopomoč ter prostočasne aktivnosti.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.ozara.org.
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Društvo Koroški
medgeneracijski center
Trg svobode 20
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 80 880
kmc@ktv-ravne.net

KMC je društvo, ki so ga ustanovili trije partnerji z željo po
izboljšanju kvalitete življenja v mestu na način, da poveže
generacije med seboj in tako pripomore k prijetnejšemu in
strpnejšemu vzdušju.
Invalidi lahko uveljavljate:
• prebiranje časopisov, obisk na kavici;
• udeležba na aktivnostih (delavnicah, tečajih, predavanjih);
• strokovna pomoč v informacijski točki;
• klub oskrbovalcev – laična pomoč na domu;
• delavnica premagovanje predsodkov do slepote;
• različna predavanja;
• predavanje »Čas za zdravje«, kjer občasno gostimo zdravnike;
• podpora za opolnomočenje posameznika, razvijanje različnih
kompetenc;
• pogovorne samopomočne skupine.
Vse ostale potrebne informacije dobite na Facebook strani Koroški
medgeneracijski center.
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Društvo invalidov
Mežiške doline
Partizanska cesta 4
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 22 218
Faks: 059 027 514
dimd.ravne@gmail.com
www.invalidi-koroska.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• izjemno denarno pomoč v primeru hujše finančne stiske in za
nakup ortopedskih oziroma invalidskih pripomočkov.
Dobro je vedeti:
• V Društvu invalidov Mežiške doline si prizadevajo čim več storiti
za svoje člane in na splošno za invalide, tako na socialnem in
zdravstvenem kakor tudi na družabnem in rekreacijskem področju. Na socialnem in zdravstvenem področju je velik poudarek
na ohranjevanju zdravja, vključena je tudi rekreacija. Članom
Društva invalidov Mežiške doline invalidom pripadajo različni
popusti v mnogih slovenskih termah, pa tudi popusti pri nekaterih lokalnih ponudnikih.
• Uradne ure na sedežu Društva invalidov Mežiške doline so
vsako sredo od 9. ure do 12. ure in od 14. do 16. ure
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.invalidi-koroska.si.
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Društvo Sožitje Mežiške doline
Čečovje 63 d
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 031 867 432
vrbnjak.marjan@gmail.com

Invalidi lahko uveljavljate:
• dostopnost do informacij o izvajanju socialnih programov v društvu (Klub prijateljev, treningi v okviru Specialne olimpijade v
atletiki, krpljanju, nogometu in plavanju, pevski zbor, program za
mlajše otroke Metuljčki, izleti, ekskurzije ...);
• dostopnost do informacij o veljavni zakonodaji s področja problematike oseb z motnjo v duševnem razvoju.
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Medgeneracijsko društvo Lučka
Gozdarska pot 17
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 041 220 248
petra.kobolt@gmail.com
Sedež društva in skupina Klasje sta na CSD Ravne:
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Društvo upokojencev
Ravne na Koroškem
Ob Suhi 23
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 15 526
Faks: 02 82 15 526
du.ravne@siol.net
www.posrcumlad.si/ravne-na-koroskem

Skupina Solzice je na OŠ Prežihov Voranc:

Invalidi lahko uveljavljate:
• Invalidi se po predhodnem dogovoru s predsednico in voditeljico skupine starih ljudi za samopomoč vključite v skupino, katere
osnovna dejavnost je pogovor.
Dobro je vedeti:
• Sedež društva in skupina Klasje sta na CSD Ravne.
• Skupina Solzice je na OŠ Prežihov Voranc.

Društvo omogoča:
• udeležbo na aktivnostih (izleti, pohodi, pikniki, telovadba,
kegljanje ...);
• druženje v društvenih prostorih;
• aktivnosti v društvenih prostorih (biljard, šah, pikado, balinanje);
• predavanja v društvenih prostorih.

56

Društvo Projekt Človek –
organizacija za pomoč
osebam z različnimi oblikami
zasvojenosti
Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 051 637 267, 059 720 271
Faks: 059 720 272
sc.ravne@projektclovek.si
www.projektclovek.si

Dobro je vedeti:
• Društvo Projekt Človek je nevladna, humanitarna in neprofitna
organizacija, ki izvaja program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti (drog,
alkohola, interneta ali računalniških igric, iger na srečo, motenj
hranjenja ipd.).
• Storitve Regijskega sprejemnega centra Koroške so namenjene
vsem, ki se srečujejo s problematiko zasvojenosti:
• anonimno telefonsko svetovanje in informiranje;
• informativni pogovori;
• Individualni programi, ki so usmerjeni v svetovanje, podporo in
motiviranje pri doseganju abstinence, vzdrževanju abstinence in
spoprijemanju z drugimi življenjskimi situacijami;
• družinska in partnerska srečanja;
• svetovalno delo s svojci zasvojenega uporabnika;
• svetovanje za otroke in mladostnike, ki eksperimentirajo z različnimi substancami ali se srečujejo z drugimi težavami v odraščanju;
• priprava in vključevanje uporabnikov v klasični program Projekt
Človek (stanovanjska oblika programa);
• preventivne delavnice idr.
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Društvo vojnih invalidov
za Koroško
Cankarjeva ulica 21
2380 Slovenj Gradec
Tel.: 059 953 148
dvisg@siol.net
www.zdvis.si

Vojni invalidi lahko uveljavljate:
• sofinanciranje zdraviliškega zdravljenja;
• sofinanciranje terapij;
• sofinanciranje tehničnih pripomočkov.
Dobro je vedeti:
• Društvo vojnih invalidov za Koroško vključuje:
• vojne invalide NOB,
• mirnodobne vojaške invalide,
• vojne invalide iz osamosvojitvene vojne 1991,
• vdove padlih in umrlih vojnih invalidov.
• Uradne ure: torek od 9. do 13. ure
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni:
strani www.zdvis.si.
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Društvo paraplegikov
Koroške

Društvo gluhih in naglušnih
Koroške

Ronkova ulica 6, p.p. 70
2380 Slovenj Gradec.
Tel.: 05 90 155 73
GSM: 041 330 192
dpkoroske@gmail.com
www.dpkoroske.si

Trg 4 julija 26
2370 Dravograd
Tel.: 02 87 20 246
GSM: 051 604 987
Faks: 02 87 20 247
dgn.koroske@drustvogink.si

Paraplegiki so tiste invalidne osebe, ki so si zlomile, poškodovale
ali zbolele na hrbtenici ali hrbtenjači ter ohromele od višine poškodbe navzdol in zato ne morejo sami delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju,
v katerem živijo.
Tetraplegiki so tiste invalidne osebe, ki so si zlomile, poškodovale
ali zbolele na hrbtenici ali hrbtenjači v vratnem delu in so ohromele od višine poškodbe navzdol in zato ne morejo sami delno ali v
celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega
življenja v okolju, v katerem živijo.
Posledično so zato trajno vezani na invalidski voziček. Paraplegiki
in tetraplegiki imajo in živijo z inkontinenco.
Društvo izvaja naslednje socialne programe:
• prevozi paraplegikov,
• šport in rekreacija,
• socialne pomoči-kompenziranje invalidnosti,
• ohranjevanje zdravja,
• prebivanje in prilagajanje okolja,
• osebna asistenca, nega in fizična pomoč.
Uradne ure na društvu so vsako sredo od 9. do 14. ure.

Invalidi lahko uveljavljate:
• člani društva gluhih in naglušnih Koroške so upravičeni do subvencionirane cene v počitniških kapacitetah za ohranjevanje
zdravja in rehabilitacijo oseb z okvaro sluha ZDGNS;
• gluhi in naglušni imajo po zakonu – pravilniku o tehničnih pripomočkih preko MDDSZ pravico do nakupa tehničnih pripomočkov
(lista tehničnih pripomočkov in izpolnjena vloga za nakup pripomočka);
• za naglušne osebe je montirana indukcijska zanka v kulturnem
centru, v knjižnici in v koroškem pokrajinskem muzeju;
• posebni socialni programi temeljijo na organizaciji raznih predavanj in delavnic ter drugih izobraževanj s prisotnostjo tolmača za
slovenski znakovni jezik za člane, nečlane in širšo okolico, kjer se
zagotavljajo pogoji druženja in družabništva med sebi enakimi
po načinu medsebojnega sporazumevanja – to je znakovni jezik
gluhih.

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.dpkoroske.si.
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Koroško društvo za boj
proti raku

Društvo diabetikov
Mežiške doline

Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 870 52 00
kdbr.ravne@hotmail.com
www.koroskaprotiraku.si

Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem.
Tel.: 02 82 20 233; 041 283 029
info@ddmd.si
www.ddmd.si

Društvo izvaja:
• preventivne preglede,
• svetovanja,
• delavnice,
• psihološko pomoč.

Društvo izvaja:
• brezplačne meritve sladkorja na vseh prireditvah, predavanjih,
srečanjih; prav tako merijo holesterol in krvni tlak;
• članom omogočajo regresirana okrevanja v zdraviliščih;
• razna predavanja, kjer sodelujejo strokovnjaki s področij medicine, prehrane, fizične aktivnosti, novosti v lekarništvu;
• Pisarna se nahaja v Zdravstvenem domu Ravne. Uradne ure: ob
ponedeljkih od 10. do 17. ure in ob torkih od 15. do 18. ure.

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.koroskaprotriraku.si.

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.ddmd.si.
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Invalidsko športno društvo
Samorastnik
Ravne na Koroškem

Društvo srčnih bolnikov,
Koronarni klub
Mežiške doline

Partizanska cesta 4, p. p. 14
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 051 313 424
samorastnik.isd@gmail.com

Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 821 51 93, 070 874 911
www.srce-si.si
info@srce-si.si

Društvo izvaja
• socialne programe za ohranjevanje zdravja in krepitev psihofizičnih sposobnosti, katerih se člani lahko udeležijo:
• plavanja
• pikada
• kegljanja
• ribolova
• namiznega tenisa
• odbojko sede
• šaha
• balinanja
• streljanja
• smučanja

Društvo izvaja:
• vseživljenjsko rehabilitacijo srčnih bolnikov in bolnikov s povišanimi dejavniki tveganja za srčno žilne bolezni, ki zajema:
• redno telesno vadbo, prilagojeno srčnim bolnikom;
• delavnice psihičnega sproščanja;
• organiziramo zdravstvena predavanja, kjer sodelujejo strokovnjaki s področij medicine, farmacije, psihologije, prehrane, telesne vzgoje …
• meritve holesterola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka;
• članom omogočajo regresirana okrevanja v zdraviliščih;
• organizirajo izlete za naše člane;
• druženje srčnih bolnikov:
• Izvajajo delavnice temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja (TPO+AED), skrbijo za mrežo javno dostopnih AED na Koroškem.
Člani se srečujejo:
• ob torkih od 17. 30 do 18.30, v mali telovadnici OŠ Prežihovega
Voranca
• ob četrtih od 19. do 20. ure, v sejni sobi ZD Ravne na Koroškem
• ob torkih, od 18. do 19. ure, v dvorani gasilskega doma Kotlje
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.srce-si.si.
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DRUGE POMEMBNE
INSTITUCIJE

Pošta,
enota Ravne na Koroškem
Trg svobode 19
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 449 20 00
Faks: 02 449 21 11
info@posta.si
www.posta.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• Na pošti lahko oddate pošiljke za slepe in slabovidne, ki so oproščene plačila poštnine. Pošiljke za slepe in slabovidne so odprte pošiljke, ki vsebujejo literaturo za slepe in slabovidne osebe.
Velikosti pošiljke morajo ustrezati velikostim navadnega pisma.
Izjemoma lahko oddajo pošiljko manjše velikosti, in sicer v velikosti 90 x 100 mm. Največja masa pošiljke za slepe in slabovidne
je 7 kg. Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka “Pošiljka za
slepe in slabovidne” oziroma v mednarodnem prometu “Literature for the blind”. Kot oznako lahko uporabite tudi nalepko z
znakom za slepe.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.posta.si.
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Nova Ljubljanska banka d. d.

Delavska hranilnica d. d.

NLB d. d. Podružnica Savinjsko – Koroška
Poslovalnica Ravne na Koroškem
Prežihova ulica 3
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 16 420
Faks: 02 82 20 039
info@nlb.si, www.nlb.si

Poslovni center Celjske, Šaleške
in Koroške regije
Poslovna enota Ravne na Koroškem
Trg svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 62 12 490
Faks: 02 62 12 499
ravne@delavska-hranilnica.si
www.delavska-hranilnica.si

Invalidi lahko uveljavljate :
• V NLB d.d. poslovalnici Ravne na Koroškem lahko invalidi opravljajo in uporabljajo vse storitve, ki jih nudijo strankam:
• varčevanja in depoziti, krediti, kartice, zavarovanja, naložbe in
osebna obravnava;
• domača in čezmejna plačila ter plačila s tretjimi državami.
Dobro je vedeti :
• V poslovalnici imajo za invalide na dostopnem mestu postavljen
bankomat.

Invalidi lahko
• opravljate vse bančne storitve na enem mestu.

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.nlb.si.

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.delavska-hranilnica.si.
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Nova KBM d. d.
Poslovalnica Ravne
Prežihova ulica 5
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 22 91 640
Faks: 02 82 16 907
poslovalnica.rnkoroskem@nkbm.si
www.nkbm.si

Invalidi lahko
• brez ovir opravljate vse bančne storitve.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.nkbm.si.
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A. L. P. PECA
A. L. P. PECA, podjetje za razvoj in trženje produktov
Mežiške doline, d. o. o., Podjetniški center –
VEM svetovalno informacijska točka,
Europe direct Koroška

Prežihova ulica 17, 2390 Ravne na Koroškem
Tel št.: 02 82 17 860
Faks: 02 82 17 861
info@alppeca.si, www.alppeca.si

Invalidi lahko uveljavljate:
• A.L.P. PECA d. o. o. je svetovalno informacijski servis za občane,
ki nudi:
• svetovanje in pomoč občanom (BO, invalidi, mladi, dijaki, študenti,
• podjetniki …);
• podjetniško svetovanje in pomoč potencialnim podjetnikom;
• VEM – Vse na Enem Mestu informacijski center, ki predstavlja
podporno
• okolje za mikro, mala in srednja podjetja:
• Dobro je vedeti:
• Njihovi poslovni prostori se nahajajo v drugem nadstropju poslovne stavbe in so invalidom težko dostopni. To težavo rešujemo tako, da se lahko invalid po telefonu dogovori z njihovim
svetovalcem za srečanje. Sestaneta se na lahko dostopnem kraju
po želji invalida in tako opravita razgovor in svetovanje.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.alppeca.si.

70

71

Zavarovalnica Triglav, d. d.

Stanovanjsko podjetje,

Gačnikova pot 3
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 822 37 58
Faks: 02 822 37 69
Center za pomoč uporabnikom: 080 555 555
info@triglav.si, www.triglav.si

Ob Suhi 19
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 16 500
Faks: 02 82 16 533
info@sp-ravne.si, http://sp-ravne.si/

Invalidi lahko uveljavljate:
• znižanje zavarovalne premije za vozilo, namenjeno, prirejeno oz.
opremljeno za vožnjo invalida ali prevoz invalidov, če so izpolnjeni zakonski pogoji za oprostitev plačila nadomestila za uporabo cest.
Dobro je vedeti:
• V Zavarovalnici Triglav d.d. imajo stran za slepe in slabovidne.

Dobro je vedeti:
• Zvonec pri vhodu.

Predstavništvo
Ravne na Koroškem

Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani
www.triglav.si

podjetje za gospodarjenje
z objekti d. o. o.

Vse potrebne informacije dobite na spletni strani
http://sp-ravne.si.
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TIC Ravne na Koroškem
Partizanska ulica 3
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 21 219
danica@zkstm.si
www.tic-ravne.si
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BANKOMATI V OBČINI RAVNE NA
KOROŠKEM
Bankomat NLB

Koroška cesta 6, 2390 Ravne na Koroškem (pri SPAR)

Bankomat NLB

Prežihova ulica 3, 2390 Ravne na Koroškem (pri NLB)

Bankomat NLB

Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem (pri TUŠ)

Bankomat NLB

Javornik 21, 2390 Ravne na Koroškem (za Mercatorjem)

Bankomat NLB

Kotlje 3, 2394 Kotlje (pri trgovini Mercator Kotlje)

Bankomat Delavska hranilnica

Trg svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem (pri Del. hranilnici)

Invalidi lahko uveljavljate:
• v prostorih TIC v Kulturnem centru Ravne so turistom, občanom
in ostalim obiskovalcem na voljo številna gradiva, ki nudijo celovite informacije tako o Občini Ravne na Koroškem z okolico kot
tudi o Mežiški dolini in Sloveniji;
• nakup kart za prireditve v občini in okolici (Jazz, Kompleks,
abonmaji in druge prireditve, ki so organizirane v bližnji okolici);
• organizacija in priprava programov izletov za skupine in posameznike; posredovanje turističnih informacij, ogledi naravnih,
kulturnih, športnih in ostalih zanimivostih – razlaga o muzejih,
knjižnici, mestu …;
• vodenje skupin po mestu;
• pomoč pri iskanju prenočišč;
• pomoč pri promociji ponudnikov na internetnih portalih;
• informacije o gostinski ponudbi in vseh prireditvah, ki se dogajajo v občini;
• možnost nakupa izdelkov domačih in umetnostnih obrti;
• brezplačen propagandni material.
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani:
www.tic-ravne.si

Bankomat NKBM

Prežihova ulica 5, 2390 Ravne na Koroškem (pri TUŠ-u)

Bankomat Banka Koper

Prežihova ulica 3, 2390 Ravne na Koroškem
(pri Banki Koper)

Bankomat Hranilnica Lon

Partizanska cesta 4, 2390 Ravne na Koroškem
(v podhodu)

Bankomat A-banka

Dobja vas 126, 2390 Ravne na Koroškem
(pri Upravi Železarne)

Bankomat Delavska hranilnica

Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
(upravna stavba družbe SIJ Metal Ravne d. o. o.)

KULTURNI, ŠPORTNI IN
TURISTIČNI OBJEKTI
V OBČINI RAVNE NA
KOROŠKEM
Navedeni so osnovni podatki o posameznih objektih
in destinacijah, slike destinacij, s pomočjo dostopnih
simbolov pa so označeni tudi vsi pogoji za invalide, ki jih
posamezni objekt ali destinacija zagotavlja. Ob koncu vsake
predstavitve je prikazan tudi zemljevid lokacije.
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KULTURNI OBJEKTI

Kulturni center Ravne na Koroškem

Kulturni center Ravne na Koroškem
Gledališka pot 1 a, 2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 822 33 32
info@zkstm.si
www.zkstm.si
V zgradbi Kulturnega centra ima svoje razstavišče tudi Koroška
galerija likovnih umetnosti – Galerija Ravne.
Tel.: 02 882 21 31
ravne@glu-sg.si

78

Muzej Ravne na Koroškem

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem
Koroška cesta 12, 2390 Ravne na Koroškem.
Tel.: 02 62 12 564, faks: 02 62 12 564
info.ravne@kpm.si, www.kpm.si
Lokaciji:

• Območje stare železarne: upravna zgradba muzeja, Štauharija stara
krčilna kovačnica (muzej železarstva, razstavi Mati fabrika – Železarna
Ravne in Zakladi fužin). Naslov: Koroška cesta 12, 2390 Ravne na
Koroškem.
• Na gradu Ravne: razstavišče (nove muzejske postavitve v nastajanju),
lapidarij, arheološki park. Naslov: Na gradu 2, 2390 Ravne na Koroškem.
Delovni čas: od torka do petka od 9.00 do 17.00, v soboto od 9.00 do 13.00
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Prežihova bajta spominski muzej
Prežihovega Voranca
Preški Vrh 13, 2394 Kotlje
Tel.: 02 62 12 564
Faks: 02 62 12 564
info.ravne@kpm.si
www.kpm.si
Odpiralni čas: od torka do sobote od 9.00 do 17.00, v nedeljo od 14.00 do
17.00 ob ponedeljkih zaprto.
Vse ostale potrebne informacije o Muzeju Ravne na Koroškem najdete na
spletni strani Koroškega pokrajinskega muzej
www.kpm.si.
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Koroška osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika
Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 870 54 22
Faks: 02 870 54 30
knjiznica@rav.sik.si, www.rav.sik.si
Vse ostale potrebne informacije dobite na spletni strani
www.rav.sik.si.
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ŠPORTNI OBJEKTI
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Športni center

Mestno kopališče

Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 822 33 32
info@zkstm.si, www.zkstm.si

Športni center Ravne, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 821 50 08
info@zkstm.si, www.zkstm.si

Objekt zagotavlja:
• telovadnico za odbojko in košarko,
• dvorano za namizni tenis,
• novo štiristezno kegljišče,
• obnovljen fitnes,
• finsko savno,
• šahovsko sobo,
• dvorano za ples, aerobiko, ritmiko in borilne veščine,
• gostinski lokal.

Poletni delovni čas: vsak dan od 10. do 20. ure, nedelja od 9.
do 20. ure. V primeru slabega vremena je kopališče zaprto. Od
septembra dalje zaprto.
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Zimski bazen

Smučišče Rimski vrelec Kotlje

Športni center Ravne, sedež Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroške
Tel.: 02 822 33 32
info@zkstm.si, www.zkstm.si

Smučišče Rimski vrelec Kotlje
Športne dejavnosti Dejan Rodošek s.p., Podgora 22 c, 2394 Kotlje
Tel.: 041 711 106; dr7@siol.net, www.kpm.si

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 15.00 do 21.00, v soboto
od 10.00 do 21:30, ob nedeljah in praznikih od 8.00 do 19:30

Družinsko smučišče v Kotljah ob vznožju Uršlje gore je namenjeno
začetnikom in manj zahtevnim smučarjem.
Naprave: vlečnica, dodatno zasneževanje, nočna smuka,
smučarska šola, otroški poligon, tekmovalni poligon, snežni park,
okrepčevalnica.

Smučišče Poseka
Športni center Ravne, sedež na Gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem.
Tel.: 02 822 33 32; info@zkstm.si, www.zkstm.si

86

NASTANITVE
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Mladinski hotel Punkl
Gozdarska pot 18, 2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 040 310 566; info@punkl.si, www.punkl.si

Hotel Delalut
Dobja vas 119, 2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 18 240; 041 630 982, 031 552 345
www.gostisce-delalut.com
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Turistične kmetije
Turistična kmetija Ošven
Uršlja Gora 7a, 2394 Kotlje
Tel.: 02 82 22 897;031 887 565
www.turisticnekmetije.si; kmetija.osven@siol.net
Turistična kmetija Lipovnik
Tolsti vrh 14, 2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 13 003; turizem_lipovnik@email.si
Turistična kmetija spodnji Lečnik
Tolsti vrh 23, 2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 82 20 017, 041 857 923
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Klici v sili
Gasilci

112

Nujna medicinska
pomoč

112

Policija

113
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Seznam javno dostopnih AED
Ravne na Koroškem:

91
Ravne na Koroškem, Na Šancah 20, 2390 Ravne na Koroškem
Dobrije, Tolsti vrh 161, 2390 Ravne na Koroškem
Kmetija »Potočnik«, Dobrije 5, 2390 Ravne na Koroškem

Gimnazija, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem

Kmetija »Lizej«, Zelen breg 8, 2390 Ravne na Koroškem

Vhod v TUŠ supermarket Ravne, Prežihova 5, 2390 Ravne

Janeče 15 (Natlačen), 2390 Ravne na Koroškem

Vhod v INTERDISKONT, Partizanska 15, 2390 Ravne

Koroška c. 12, vratarnica pri rondoju, vhod v Železarno,
2390 Ravne na Koroškem

Mercator, Dobja vas 126, 2390 Ravne na Koroškem
»Pri Brigiti«, Tolsti vrh 103, 2390 Ravne na Koroškem
Ob vhodu v skladišče RK, stavba upravne enote, Čečovje 12/a, 2390Ravne
Osnovna šola Strojna, Strojna 19, 2390 Ravne na Koroškem
JKP LOG d. o. o., Poslovna cona Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
OŠ Koroški Jeklarji, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem

Izposojevalnica koles PICIKL,
nasproti naslova Dobja vas 111, 2390 Ravne na Koroškem

Kotlje:
Vhod v pošto Kotlje, Kotlje 3/d, 2394 Kotlje
Naselje Kotlje 2, Kovač – Skralovnik, Kotlje 183, 2394 Kotlje
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Vodnik je dostopen na naslednji povezavi:
https://www.ravne.si/files/other/news/113/148983VODNIK_
Invalidom%20prijazno%20mesto.pdf
Vodnik je pripravila delovna skupina:
• Darja Čepin, koordinatorka Sveta za invalide
• Aleksandra Logar, članica Sveta za invalide
• Andreja Vehovar Pezdirc, članica Sveta za invalide
• Lilijana Toplak, članica Sveta za invalide
• Danica Hudrap, predstavnica TIC-a
• Tatjana Strmčnik, predstavnica invalidov
Fotografije: arhiv Občine Ravne na Koroškem, Unsplash
Jezikovni pregled: Vojko Močnik, Občina Ravne na Koroškem
Oblikovanje: Lepota oblike Lidija Smolar s. p.
Tisk: Malex
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