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Uvod 
 

V prilogi so prikazani vsi objekti, ki so pregledani v nalogi CILJNO RAZISKOVALNI PROJEKT (CRP) – 
2019: Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov, št. projekta: V5-1919. 

V prilogi so za vsako pot do objekta podani: osnovni podatki o objektu, kratek opis poti, slika objekta, 
prikaz prostorske umeščenosti objekta na zemljevidu in poti do njega od najbližjega postajališča JPP 
ter izvedene prilagoditve in pomanjkljivosti. Pregled je možen tudi na spletni strani 
»pregledovalnik.dostopnost-prostora.si«. 
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OKRAJNO SODIŠČE KAMNIK 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Glavni trg 22,  
1241 Kamnik 

 

Šifra KO: 1911 

ID stavbe: 527 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 10.06.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Kamniku ni ustrezno urejeno za invalida. Na 
glavnem vhodu se nahajajo stopnice. Sekundarni vhod ima klančino, ki ima 
preveliki naklon in je onemogočen samostojen dostop gibalno ovirane osebe. 
Na pločniku prav tako ni dovolj mesta za obračanje invalidskega vozička. Vhod 
nima nadstreška. Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso 
prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) se nahaja 1 parkirno 
mesto za invalida. Pred vhodom ni možno krajše ustavljanje za izstop invalida 
iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je deloma ustrezno urejena za 
invalida. Taktilne oznake na poti do sodišča so urejene le deloma. 
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Fotografija Opis 

 

− Klančina nima ustreznega naklona 
− Pred vhodom ni prostora za 

obračanje invalidskega vozička 
 

 

− Neustrezna širina pločnika 

 

− Manjka vertikalna oznaka 
invalidskega parkirnega mesta 
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− Peroni avtobusnega postajališča niso 
dostopni za gibalno ovirane osebe saj 
so robniki višji od 2 cm 
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OKRAJNO IN OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Zoisova ulica 2,  
4000 Kranj 

 

Šifra KO: 2100 

ID stavbe: 862 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 11.06.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega in okrožnega sodišča v Kranju je ustrezno urejeno za 
invalida. Ob stopnicah na glavnem vhodu je speljana klančina. Vhodna vrata 
so dvokrilna.  Vhod ima nadstrešek. Informacijska obvestila o objektu so dobro 
vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) se 
nahajata 2 parkirna mesta za invalida. Pred vhodom je možno krajše 
ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je 
ustrezno urejena za invalida. Taktilnih oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Širina pločnika je manjša od 120 cm 
 

 − Parkirno mesto 

 

− Najbližja avtobusna postaja 

 −  
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OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU  

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Slovenski trg 2,  
4000 Kranj 

 

Šifra KO: 2100 

ID stavbe: 823 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 11.06.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Kranju ni ustrezno urejeno za invalida. Glavni 
vhod ni dostopen, saj so pred vhodom stopnice. Vhodna vrata so samodejna 
drsna. Vhod ima nadstrešek. Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, 
napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) ni parkirnih 
mest za invalide. Pred vhodom ni možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz 
avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena za invalida. 
Taktilnih oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Stavba ni dostopna za gibalno 
ovirane osebe zaradi stopnic na 
glavnem vhodu 
 

 

− Najbližje parkirno mesto za invalide 
oddaljeno več kot 50 m od vhoda v 
javni objekt 

 

− Širina pločnika je manjša od 120 cm 
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− Problematični kanal na prehodu za 
pešce pri Mestni občini Kranj 

 

− Najbližja avtobusna postaja 
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OKRAJNO SODIŠČE V ŠKOFJI LOKI 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Partizanska ulica 1a, 1b,  
4220 Škofja Loka 

 

Šifra KO: 2035 

ID stavbe: 1316 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 11.06.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Škofji Loki je delno ustrezno urejeno za 
invalida, na nekaterih delih nevarna ker ni urejenega pločnika. Glavni vhod je 
dostopen po rampi. Vhodna vrata so dvokrilna. Vhod ima nadstrešek. 
Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso prilagojeni za 
slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) se nahaja 1 parkirno mesto za invalide. 
Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot od 
najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena za invalida. Taktilnih oznak na 
poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Rampa pri Okrajnem sodišču 
 

 

− Širina pločnika je manjša od 120 cm 
(lokacija: Ob hiši na naslovu 
Partizanska cesta 2) 
 

 

− Cesta nima urejenega pločnika 
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− Poškodovana podlaga  

 

− Najbližja avtobusna postaja 
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OKRAJNO SODIŠČE RADOVLJICA 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Gorenjska cesta 15,  
4240 Radovljica 

 

Šifra KO: 2156 

ID stavbe: 653 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 15.06.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Radovljici je ustrezno urejeno za invalida, razen 
robnikov na prehodu za pešce pri Avtobusni postaji Radovljica. Glavni vhod ni 
dostopen za gibalno ovirane saj se pred vhodom nahaja stopnica. Vhod za 
invalide je urejen na zadnji strani objekta, ki je hkrati službeni vhod. Vhodna 
vrata so dvokrilna. Vhod nima nadstrešek. Informacijska obvestila o objektu so 
dobro vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) 
je 1 parkirno mesto za invalide. Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za 
izstop invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena 
za invalida. Taktilnih oznak na poti do sodišča ni.  
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Fotografija Opis 

 

− Dostop do zadnjega vhoda je speljan 
po poškodovani podlagi 
 

 

− Izvedba prehoda za pešce, ki 
spreminja smer je nevarna za slepe in 
slabovidne osebe 
 

 

− Neustrezen naklon robnika 
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− Najbližje parkirno mesto se nahaja  
− 50 m od vhoda v objekt 

 

− Neustrezen naklon robnika 

 

− Javne sanitarije nedostopne za 
gibalno ovirane osebe 

 

− Najbližja avtobusna postaja 
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OKRAJNO SODIŠČE JESENICE 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Cesta maršala Tita 37,  
4270 Jesenice 

 

Šifra KO: 2157 

ID stavbe: 487 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 15.06.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Jesenicah je ustrezno urejeno za invalida. 
Glavni vhod ni dostopen za gibalno ovirane saj se pred glavnim vhodom 
nahajajo stopnice. Vhodna vrata so dvokrilna. Vhod nima nadstreška. 
Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso prilagojeni za 
slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) je 1 parkirno mesto za invalide. Pred 
vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot od najbližje 
avtobusne postaje je ustrezno urejena za invalida. Taktilnih oznak na poti do 
sodišča ni.  
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Fotografija Opis 

 

− Vhod v objekt ni ustrezno urejen za 
gibalno ovirane osebe 

 

− Avtobusno postajališče nima 
urejenega nadstreška 
 

 

− Vertikalna oznaka invalidskega 
parkirnega mesta je nevarna ovira za 
slepe in slabovidne osebe 
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− Najbližje parkirno mesto se nahaja  
50 m od vhoda v objekt 

 

− Neustrezno urejen robnik med 
pločnikom in cesto 

 

− Neustrezno urejena podlaga 
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OKRAJNO SODIŠČE POSTOJNA 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Jenkova ulica 3,  
6230 Postojna 

 

Šifra KO: 2490 

ID stavbe: 136 

Dela stavbe: 9,10 

Datum analize: 23.07.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Postojni je delno ustrezno urejeno za invalida. 
Glavni vhod ni dostopen za gibalno ovirane saj se pred glavnim vhodom 
nahajajo stopnice. Vhodna vrata so dvokrilna. Vhod ima nadstrešek. 
Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso prilagojeni za 
slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) ni parkirnega mesta za invalide. Pred 
vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. Na občinskem 
parkirišču bi lahko uredili parkirno mesto za invalide. Pot od najbližje 
avtobusne postaje je ustrezno urejena za invalida. Taktilne oznake na poti do 
sodišča so urejene le deloma.  
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Fotografija Opis 

 

− Vhod v objekt ni ustrezno urejen za 
gibalno ovirane osebe 

 

− Neustrezna izbira rešetk za 
odvodnjavanje meteorne vode 
 

 

− Invalidsko parkirno mesto ni 
ustreznih dimenzij 

− Manjka vertikalna oznaka 
invalidskega parkirnega mesta 

− Parkirno mesto se nahaja več kot  
50 m od vhoda v objekt  
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− Zaradi visokega praga na vhodu,  
notranjost objekta avtobusne postaje 
ni dostopno za gibalno ovirane 
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OKRAJNO SODIŠČE ILIRSKA BISTRICA 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Bazoviška cesta 22,  
6250 Ilirska Bistrica 

 

Šifra KO: 2525 

ID stavbe: 227 

Dela stavbe: 1, 2, 3, 4 

Datum analize: 23.07.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici je delno ustrezno urejeno za 
invalida. Glavni vhod ni dostopen za gibalno ovirane saj se pred glavnim 
vhodom nahajajo stopnice. Vhodna vrata so dvokrilna. Vhod ima nadstrešek. 
Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso prilagojeni za 
slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) je 1 parkirno mesto za invalide. Pred 
vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot od najbližje 
avtobusne postaje je ustrezno urejena za invalida. Taktilne oznake na poti do 
sodišča so urejene le deloma. 
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Fotografija Opis 

 

− Vhod v objekt ni ustrezno urejen za 
gibalno ovirane osebe 

 

− Preozek prehod pri dostopu – 60 cm 
 

 

− Najbližje parkirno mesto se nahaja  
50 m od vhoda v objekt 
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− Neustrezna podlaga 
 

 

− Zaradi visokega praga ni možen 
dostop gibalno oviranih oseb na 
perone avtobusne postaje 

 

− Neustrezna podlaga na edini 
dostopni poti do avtobusne postaje 

 

− Mobilne ovire (reklamni pano) na 
dostopnih poteh gibalno oviranih 
oseb 
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OKRAJNO SODIŠČE V GROSUPLJEM 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Adamičeva cesta 6,  
1290 Grosuplje 

 

Šifra KO: 1783 

ID stavbe: 1344 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 27.07.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Grosupljem je delno ustrezno urejeno za 
invalida. Glavni vhod je dostopen za gibalno ovirane. Vhodna vrata so 
dvokrilna. Vhod ima nadstrešek. Informacijska obvestila o objektu so dobro 
vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) ni 
parkirnih mest za invalide. Pred vhodom ni možno krajše ustavljanje za izstop 
invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena za 
invalida. Taktilne oznake na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Gibalno ovirana oseba ne more 
samostojno vsstopiti v objekt – 
neustrezna širina vrat 

 

− Avtobusno postajališče nima 
urejenega nadstreška 
 

 

− Najbližjem parkirnem mestu za 
invalide manjka vertikalna oznaka 
invalidskega parkirnega mesta 

− Parkirno mesto se nahaja več kot  
50 m od vhoda v objekt  
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OKRAJNO SODIŠČE V KOČEVJU 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Ljubljanska cesta 26,  
1330 Kočevje 

 

Šifra KO: 1577 

ID stavbe: 120 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 27.07.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Kočevju je delno ustrezno urejeno za invalida. 
Glavni vhod ni dostopen za gibalno ovirane. Vhodna vrata so dvokrilna. Vhod 
za gibalno ovirane osebe se nahaja na zadnji strani objekta, skozi službeni 
vhod. Vhod nima nadstreška. Informacijska obvestila o objektu so dobro 
vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) je 1 
parkirno mesto za invalide. Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop 
invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je delno ustrezno urejena 
za invalida. Taktilne oznake na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Vhod za gibalno ovirane osebe se 
nahaja na zadnji strani objekta, ki je 
hkrati službeni vhod 

 

− Najbližje parkirno mesto se nahaja  
50 m od vhoda v objekt 

 

− Poškodovana podlaga 
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− Poškodovani robniki 
− Robniki višji od 2 cm 

 

− Postajališče zaradi visokega robnika 
ni dostopno gibalno oviranim osebam 
 

 

− Prehod je preozek za prost prehod 
gibalno ovirane osebe (oviro 
predstavlja tudi koš za odpadke in 
nadstrešnica avtobusnega 
postajališča) 

 

− Med robom pločnika in avtobusnim 
postajališčem ni dovolj prostora za 
invalidski voziček 
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OKRAJNO SODIŠČE V AJDOVŠČINI 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Gregorčičeva ulica 28,  
5270 Ajdovščina 

 

Šifra KO: 2392 

ID stavbe: 244 

Dela stavbe: 2, 8  

Datum analize: 30.07.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Ajdovščini je ustrezno urejeno za invalida. 
Glavni vhod je dostopen za gibalno ovirane preko rampe. Vhodna vrata so 
dvokrilna. Vhod nima nadstreška. Informacijska obvestila o objektu so dobro 
vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) ni 
parkirnih mest za invalide. Pred vhodom ni možno krajše ustavljanje za izstop 
invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena za 
invalida. Taktilne oznake na poti do sodišča so urejene le deloma. 
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Fotografija Opis 

 

− Rampa pred glavnim vhodom 

 

− Parkirno mesto za invalide, ki se 
nahaja najbližje sodišču je 
pomanjkljivo označeno. Manjka 
vertikalna oznaka invalidskega 
parkirnega mesta 

− Dimenzije parkirnega mesta niso 
ustrezne. Parkirno mesto je preozko. 

 

− Najbližja avtobusna postaja 
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OKRAJNO SODIŠČE V SEŽANI 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Kosovelova ulica 1,  
6210 Sežana 

 

Šifra KO: 2455 

ID stavbe: 308 

Dela stavbe: 1, 4, 6 

Datum analize: 30.07.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Ajdovščini je delno ustrezno urejeno za 
invalida. Glavni vhod ni dostopen za gibalno ovirane saj se pred vhodom 
nahaja stopnica. Vhodna vrata so dvokrilna. Gibalno ovirane osebe v objekt 
dostopajo po ramp, ki se nahaja na zadnji strani objekta. Vhod nima 
nadstreška. Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso 
prilagojeni za slepe in slabovidne. Na zadnji strani objekta informacijska 
obvestila o objektu niso dobro vidna. V bližini (do 50 m) je 1 parkirno mesto za 
invalide. Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. 
Pot od najbližje avtobusne postaje ni urejena za invalida. Taktilne oznake na 
poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Vhod za gibalno ovirane osebe se 
nahaja na zadnji strani objekta  

− Do vhoda se dostopa po rampi 

 

− Parkirno mesto za invalide ni 
ustreznih dimenzij 

− Parkirno mesto za invalide je 
pomanjkljivo označeno, manjka 
vertikalna oznaka parkirnega mesta 
 

 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varna pot gibalno 
ovirane osebe po pločniku (pred 
glavnim vhodom pri sodišču) 
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− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varna pot gibalno 
ovirane osebe po pločniku (pred 
glavnim vhodom pri sodišču) 

 

− Prehod za pešce pri sodišču nima 
urejenih spuščenih robnikov – robnik 
višji od 2 cm 

 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varno prečkanje ceste 
gibalno ovirani osebi 

 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varno prečkanje ceste 
gibalno ovirani osebi 
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− Avtobusno postajališče nima 
urejenega nadstreška 
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OKRAJNO SODIŠČE V IDRIJI 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Mestni trg 1,  
5280 Idrija 

 

Šifra KO: 2357 

ID stavbe: 1725 

Dela stavbe: 4, 11 

Datum analize: 30.07.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Idriji je delno ustrezno urejeno za invalida. Glavni 
vhod ni dostopen za gibalno ovirane saj se pred vhodom nahajajo stopnice. 
Vhodna vrata so dvokrilna. Vhod za invalide je urejen na zadnji strani objekta. 
Vhod nima nadstreška. Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi 
niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) ni parkirnih mest za 
invalide. Pred vhodom ni možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot 
od najbližje avtobusne postaje je delno urejena za invalida. Taktilne oznake na 
poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Vhod za gibalno ovirane osebe se 
nahaja na zadnji strani objekta 

 

− Na dostopni poti do zadnje strani 
objekta ni urejenega pločnika 
 

 

− Na dostopni poti do zadnje strani 
objekta ni urejenega pločnika 
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− Na dostopni poti do zadnje strani 
objekta pločnik ni ustrezne širine 

− Podlaga je poškodovana 
 

 

− Avtobusno postajališče nima 
urejenega nadstreška 
 

 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varno prečkanje ceste 
gibalno ovirani osebi 

 

− Do najbližjega parkirnega mesta za 
invalide ni urejenega pločnika 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varno prečkanje ceste 
gibalno ovirani osebi 
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− Najbližje parkirno mesto za invalide 
oddaljeno več kot 50 m od vhoda v 
javni objekt 

 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varno prečkanje ceste 
gibalno ovirani osebi 

 

− Fuge med granitnimi kockami so 
velike in je gibanje z vozičkom 
oteženo 

 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varno prečkanje ceste 
gibalno ovirani osebi 
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− Zaradi visokega robnika ni možen 
dostop gibalno oviranih oseb na 
pločnik avtobusne postaje 
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OKRAJNO SODIŠČE V IDRIJI 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Mestni trg 5,  
5280 Idrija 

 

Šifra KO: 2357 

ID stavbe: 588 

Dela stavbe: 19 

Datum analize: 30.07.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Idriji (Zemljiška knjiga) je delno ustrezno 
urejeno za invalida. Glavni vhod je dostopen za gibalno ovirane osebe. Vhodna 
vrata so samodejna drsna. Vhod nima nadstreška. Informacijska obvestila o 
objektu so dobro vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini 
(do 50 m) ni parkirnih mest za invalide. Pred vhodom ni možno krajše 
ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je 
delno urejena za invalida. Taktilne oznake na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Pločnik je ozek, ne omogoča srečanje 
dveh invalidskih vozičkov  
(min. širina 120 cm) 

 

− Avtobusno postajališče nima 
urejenega nadstreška 
 

 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varno prečkanje ceste 
gibalno ovirani osebi 
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− Do najbližjega parkirnega mesta za 
invalide ni urejenega pločnika 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varno prečkanje ceste 
gibalno ovirani osebi 

 

− Najbližje parkirno mesto za invalide 
oddaljeno več kot 50 m od vhoda v 
javni objekt 

 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varno prečkanje ceste 
gibalno ovirani osebi 

 

− Fuge med granitnimi kockami so 
velike in je gibanje z vozičkom 
oteženo 



Priloga 1 Poročilo o opravljenih aktivnostih in njihovih rezultatih 45 

 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varno prečkanje ceste 
gibalno ovirani osebi 

 

− Zaradi visokega robnika ni možen 
dostop gibalno oviranih oseb na 
pločnik avtobusne postaje 
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OKRAJNO SODIŠČE V TRBOVLJAH 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Trg revolucije 11,  
1420 Trbovlje 

 

Šifra KO: 1871 

ID stavbe: 2098 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 3.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Trbovljah je ustrezno urejeno za invalida. Na 
glavnem vhodu se nahajajo stopnice. Vhod nima nadstreška. Vhod za gibalno 
ovirane osebe se nahaja na zadnji strani objekta. Vhod na zadnji strani objekta 
ima nadstrešek. Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso 
prilagojeni za slepe in slabovidne. Na zadnji strani objekta informacijska 
obvestila o objektu niso dobro vidna. V bližini (do 50 m) se nahaja 1 parkirno 
mesto za invalida. Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop invalida 
iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena za invalida. 
Taktilne oznake na poti do sodišča so urejene le deloma. 
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Fotografija Opis 

 

− Glavni vhod v sodišče. Stopnice 
predstavljajo oviro za gibalno ovirane 
osebe. 

 

− Vhod za gibalno ovirane osebe, 
zadnja stran objekta 
 

 

− Najbližje parkirno mesto se nahaja  
50 m od vhoda v objekt 
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− Do najbližjega parkirnega mesta za 
invalide ni urejenega pločnika 
 

 

− Najbližje avtobusno postajališče 
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OKRAJNO SODIŠČE V SEVNICI 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Glavni trg 30,  
8290 Sevnica 

 

Šifra KO: 1379 

ID stavbe: 298 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 3.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Sevnici ni ustrezno urejeno za invalida. Na 
glavnem vhodu se nahajajo stopnice. Vhod ima nadstrešek. Vhoda za gibalno 
ovirane osebe ni. V primeru obravnave gibalno ovirane osebe, varnostnik nosi 
v objekt osebo na invalidskem vozičku. Informacijska obvestila o objektu niso 
dobro vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) 
se nahaja 1 parkirno mesto za invalida. Pred vhodom ni možno krajše 
ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje ni 
ustrezno urejena za invalida. Taktilnih oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Glavni vhod v sodišče. Stopnice 
predstavljajo oviro za gibalno ovirane 
osebe 

 

− Pločnik od najbližjega invalidskega 
parkirnega mesta je polna ovir 
(stopnice, stebri uličnih svetilk) in 
preozka (širina manj od 120 cm) 

 

− Najbližje parkirno mesto se nahaja 
več kot 50 m od vhoda v objekt  

− Parkirno mesto je neustreznih 
dimenzij - preozko 
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− Najbližje avtobusno postajališče ni 
dostopno gibalno oviranim osebam, 
saj je robnik višji od 2 cm 

 

− Avtobusno postajališče nima 
urejenega nadstreška 

− Avtobusno postajališče nima dovolj 
prostora za čakanje 
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OKRAJNO SODIŠČE V BREŽICAH 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Cesta prvih borcev 48,  
8250 Brežice 

 

Šifra KO: 1300 

ID stavbe: 279 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 3.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Brežicah je ustrezno urejeno za invalida. Na 
glavnem vhodu se v predprostoru nahajajo stopnice. Gibalno oviranim 
osebam je vhod omogočen po notranji klančini. Vhodna vrata so samodejna 
drsna. Vhod nima nadstreška. Informacijska obvestila o objektu niso dobro 
vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) ni 
parkirnih mest za invalide. Pred vhodom ni možno krajše ustavljanje za izstop 
invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje ni ustrezno urejena za 
invalida. Taktilnih oznak na poti do sodišča ni. 

 

 



Priloga 1 Poročilo o opravljenih aktivnostih in njihovih rezultatih 53 

Fotografija Opis 

 

− Glavni vhod v sodišče. Klančina za 
dostop gibalno oviranih oseb 

 

− Pločnik je preozek za prehod 
invalidskega vozička 

 

− Najbližje parkirno mesto se nahaja 
več kot 50 m od vhoda v objekt  
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− Gostinski vrtovi na pločnikih 
predstavljajo oviro za invalide 

 

− Najbližje avtobusno postajališče 
 

 

− Postajališče zaradi visokega robnika 
ni dostopno gibalno oviranim osebam 
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OKRAJNO SODIŠČE V ČRNOMLJU 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Trg svobode 1,  
8340 Črnomelj 

 

Šifra KO: 1535 

ID stavbe: 231 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 6.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Črnomlju je ustrezno urejeno za invalida. Na 
glavnem vhodu ni ovir. Vhodna vrata dvokrilna. Vhod nima nadstreška. 
Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso prilagojeni za 
slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) je 1 parkirno mesto za invalide. Pred 
vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot od najbližje 
avtobusne postaje je ustrezno urejena za invalida. Taktilnih oznak na poti do 
sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Glavni vhod v sodišče 

 

− Najbližje parkirno mesto se nahaja  
50 m od vhoda v objekt  

 

− Avtobusno postajališče nima 
urejenega nadstreška 
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OKRAJNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Jerebova ulica 2,  
8000 Novo mesto 

 

Šifra KO: 1456 

ID stavbe: 683 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 6.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Novem mestu je ustrezno urejeno za invalida. 
Na glavnem vhodu ni ovir. Vhodna vrata dvokrilna. Sekundarni vhod za 
gibalno ovirane se nahaja na notranjem dvorišču kjer invalid lahko zapelje 
noter. Vhod nima nadstreška. Informacijska obvestila o objektu so dobro 
vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) je 1 
parkirno mesto za invalide. Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop 
invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena za 
invalida. Taktilnih oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Klančina na glavnem vhodu v sodišče 

 

− Sekundarni vhod v notranje dvorišče 

 

− Najbližje parkirno mesto se nahaja  
50 m od vhoda v objekt  
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− Poškodovana podlaga 

 

− Fuge med granitnimi kockami so 
velike in je gibanje z vozičkom 
oteženo  

− Pločnik je preozek – minimalna širina 
120 cm 

 

− Robnik višji od 2 cm  
− Neustrezna podlaga  

 

− Avtobusno postajališče nima 
urejenega nadstreška 
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OKRAJNO SODIŠČE V LENDAVI 

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Glavna ulica 9,  
9220 Lendava 

 

Šifra KO: 166 

ID stavbe: 1099 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 13.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Lendavi je ustrezno urejeno za invalida. Na 
glavnem vhodu so stopnice. Vhodna vrata dvokrilna. Sekundarni vhod za 
gibalno ovirane se nahaja na zadnji strani objekta, ki je hkrati službeni vhod. 
Vhod nima nadstreška. Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, 
napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) je 1 parkirno 
mesto za invalide. Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop invalida 
iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena za invalida. 
Taktilnih oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Vhod za gibalno ovirane osebe se 
nahaja na zadnji strani objekta, ki je 
hkrati službeni vhod 

 

− Najbližje parkirno mesto se nahaja  
50 m od vhoda v objekt 

− Parkirno mesto je neustreznih 
dimenzij - preozko 

 

− Najbližje avtobusno postajališče 
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− Najbližje avtobusno postajališče 
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OKRAJNO SODIŠČE V LJUTOMERU 

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Prešernova ulica 18,  
9240 Ljutomer 

 

Šifra KO: 259 

ID stavbe: 610 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 13.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Lendavi je delno ustrezno urejeno za invalida. 
Na glavnem vhodu so stopnice. Vhodna vrata dvokrilna. V primeru obravnave 
gibalno ovirane osebe, varnostnik nosi v objekt osebo na invalidskem vozičku. 
Vhod ima nadstrešek. Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi 
niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) je 1 parkirno mesto 
za invalide. Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. 
Pot od najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena za invalida. Taktilne 
oznake na poti do sodišča so urejene le deloma. 
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Fotografija Opis 

 

− Glavni vhod v sodišče. Stopnice 
predstavljajo oviro za gibalno ovirane 
osebe 

 

− Najbližje parkirno mesto se nahaja  
50 m od vhoda v objekt 
 

 

− Najbližje avtobusno postajališče 
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− Izvedba prehoda za pešce, ki 
spreminja smer je nevarna za slepe in 
slabovidne osebe 
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OKRAJNO SODIŠČE V ORMOŽU 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Ptujska cesta 8c,  
2270 Ormož 

 

Šifra KO: 332 

ID stavbe: 1115 

Dela stavbe: 201, 202, 203 

Datum analize: 13.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Ormožu je ustrezno urejeno za invalida. Na 
glavnem vhodu ni ovir. Vhodna vrata so samodejna drsna. Vhod ima 
nadstrešek. Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso 
prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) je 1 parkirno mesto za 
invalide. Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. 
Pot od najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena za invalida. Taktilnih 
oznak na poti do sodišča ni. 

 

 

 



Priloga 1 Poročilo o opravljenih aktivnostih in njihovih rezultatih 67 

Fotografija Opis 

 

− Najbližje parkirno mesto se nahaja  
50 m od vhoda v objekt 

− Manjka vertikalna oznaka 
invalidskega parkirnega mesta 

 

− Neustrezno urejena podlaga pločnika 
 

 

− Prehod je preozek za prost prehod 
gibalno ovirane osebe 
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− Neustrezno urejena podlaga pločnika 
 

 

− Najbližje avtobusno postajališče 
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OKRAJNO SODIŠČE NA PTUJU 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Krempljeva ulica 7,  
2250 Ptuj 

 

Šifra KO: 400 

ID stavbe: 1154 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 13.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča na Ptuju je delno ustrezno urejeno za invalida. 
Na glavnem vhodu se v predprostoru nahajajo stopnice. Vhodna vrata so 
dvokrilna. Vhod nima nadstreška. Vhod za invalide je urejen z dvoriščne strani. 
Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso prilagojeni za 
slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) ni parkirnih mest za invalide. Pred 
vhodom za invalide je možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot 
od najbližje avtobusne postaje je deloma ustrezno urejena za invalida. Taktilne 
oznake na poti do sodišča so urejene le deloma. 
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Fotografija Opis 

 

− Vhod za gibalno ovirane osebe je 
urejen z dvoriščne strani 

 

− V primeru ko invalid pride na 
obravnavo posave premično klančino 
na stopnice 

 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varna pot gibalno 
ovirane osebe po pločniku 



Priloga 1 Poročilo o opravljenih aktivnostih in njihovih rezultatih 71 

 

− Neustrezen urejen prehod na pločnik 
− Neustrezno urejena podlaga cestišča 

 

− Najbližje parkirno mesto za invalide 
 

 

− Stebrički predstavljajo oviro za slepe 
in slabovidne osebe 
 

 

− Neustrezno urejena podlaga 
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− Najbližja avtobusna postaja 
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OKRAJNO SODIŠČE NA PTUJU 

 

Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Vodnikova ulica 2,  
2250 Ptuj 

 

Šifra KO: 400 

ID stavbe: 4371 

Dela stavbe: ? 

Datum analize: 13.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča na Ptuju je delno ustrezno urejeno za invalida. 
Na glavnem vhodu ni ovir. Vhodna vrata so samodejna drsna. Vhod nima 
nadstreška. Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso 
prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) ni parkirnih mest za 
invalide. Pred vhodom ni možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. 
Pot od najbližje avtobusne postaje je deloma ustrezno urejena za invalida. 
Taktilne oznake na poti do sodišča so urejene le deloma. 
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Fotografija Opis 

 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočena varna pot gibalno 
ovirane osebe po pločniku 

 

− Neustrezen urejen prehod na pločnik 
− Neustrezno urejena podlaga cestišča 

 

− Najbližje parkirno mesto za invalide 
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− Stebrički predstavljajo oviro za slepe 
in slabovidne osebe 
 

 

− Neustrezno urejena podlaga 
 

 

− Najbližja avtobusna postaja 
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OKRAJNO SODIŠČE V TOLMINU 

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Mestni trg 1,  
5220 Tolmin 

 

Šifra KO: 2248 

ID stavbe: 609 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 18.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Tolminu ni ustrezno urejeno za invalida. Na 
glavnem vhodu je prag višji od 2 cm. Vhodna vrata so dvokrilna. Vhod nima 
nadstreška. Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso 
prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m)je 1 parkirno mesto za 
invalide. Pred vhodom ni možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. 
Pot od najbližje avtobusne postaje ni ustrezno urejena za invalida. Taktilnih 
oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Robnik višji od 2cm in je zato 
onemogočen vstop gibalno ovirane 
osebe  

 

− Neustrezno urejena podlaga pločnika 
− Neustrezna širina pločnika 

 

− Najbližje parkirno mesto za invalide 
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− Neustrezno urejena podlaga 

 

− Najbližja avtobusna postaja 
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OKRAJNO SODIŠČE V LENARTU 

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: 
Jurovska cesta 15,  
2230 Lenart v Slov. 
goricah 

 

Šifra KO: 532 

ID stavbe: 907 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 25.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Lenartu ni ustrezno urejeno za invalida. Na 
glavnem vhodu je prag višji od 2 cm. Vhodna vrata so enokrilna s 
samozapiralom. Vhod ima nadstrešek. Informacijska obvestila o objektu so 
dobro vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) 
ni parkirnih mest za invalide. Pred vhodom ni možno krajše ustavljanje za 
izstop invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje ni ustrezno urejena 
za invalida. Taktilnih oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Do objekta vodi dostopna pot v 
večjem naklonu 

 

− Vrata imajo prag, ki je na najvišjem 
delu visok cca. 5 cm in se proti stavbi 
zmanjšuje 
 

 

− Od objekta sodišča do prvega peš 
prehoda ne obstaja varna pot, saj ob 
cesti ni pločnika  
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− Parkirno mesto je pomanjkljivo 
označeno. Talne označbe so slabo 
vidne 

− Niso v neposredni bližini objekta 

 

− Parkirno mesto je pomanjkljivo 
označeno. Talne označbe so slabo 
vidne 

− Niso v neposredni bližini objekta 

 

− Na poti do avtobusne postaje je 
nekaj robnikov, ki so višji od 2 cm 

 

− Na poti do avtobusne postaje je 
nekaj robnikov, ki so višji od 2 cm 
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− Najbližja avtobusna postaja 
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OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Sodna ulica 14,  
2000 Maribor 

 

Šifra KO: 657 

ID stavbe: 1715 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 25.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrožnega sodišča v Mariboru je ustrezno urejeno za invalida. Na 
glavnem vhodu se nahajajo stopnice. Vhodna vrata so dvokrilna. Vhod nima 
nadstreška. Vhod za invalide je urejen na zadnji strani objekta. Informacijska 
obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in 
slabovidne. V bližini (do 50 m) sta 2 parkirna mesta za invalide. Pred vhodom 
je možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot od najbližje 
avtobusne postaje je ustrezno urejena za invalida. Taktilnih oznak na poti do 
sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Vhod za gibalno ovirane osebe je 
urejen z zadnje strani objekta 

 

Vhod za gibalno ovirane osebe je 
urejen z zadnje strani objekta  

 

− Najbližje parkirno mesto za invalide  
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− Neustrezno urejena podlaga pločnika 

 

− Najbližja avtobusna postaja 
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OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU 

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Cafova ulica 1,  
2000 Maribor 

 

Šifra KO: 657 

ID stavbe: 2700 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 25.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Mariboru je ustrezno urejeno za invalida. 
Glavni vhod nima ovir. Vhodna vrata so samodejna drsna. Vhod ima 
nadstrešek. Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso 
prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) je 1 parkirno mesto za 
invalide. Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. 
Pot od najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena za invalida. Taktilnih 
oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Vhodna vrata so samodejena drsna 
− Na vhodu ni praga, tlak izveden v 

istem nivoju 
 

 

− Najbližje parkirno mesto za invalide 

 

− Najbližja avtobusna postaja 
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OKRAJNO SODIŠČE V SLOVENSKI BISTRICI 

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Kolodvorska ulica 10,  
2310 Slovenska Bistrica 

 

Šifra KO: 753 

ID stavbe: 1960 

Dela stavbe: 2 

Datum analize: 25.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici je ustrezno urejeno za 
invalida. Na glavnem vhodu se nahajajo stopnice. Vhodna vrata so dvokrilna. 
Vhod nima nadstreška. Za invalide je v bližini sodišča urejen poseben objekt s 
pisarno za obravnavo. Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi 
niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) sta 2 parkirna mesta 
za invalide. Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. 
Pot od najbližje avtobusne postaje je  delno ustrezno urejena za invalida. 
Taktilnih oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Vhod v Sprejemno pisarno za invalide 

 

− Dostop do Sprejemne pisarne je 
označen tudi na cestišču 

 

− Najbližje parkirno mesto za invalide 
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− Na prehodu za pešce pri sodišču so 
robniki višji od 2 cm 

 

− Zaradi visokega praga ni možen 
dostop gibalno oviranih oseb na 
perone avtobusne postaje 

 

− Na prehodu za pešce je robnik višji 
od 2 cm, kolesarska steza pa je 
nevarno speljana po cestišču 

 

− Naustrezno urejena podlaga 
− Robnik je višji od 2 cm 
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− Robnik je višji od 2 cm 
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OKRAJNO IN OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Kolodvorska ulica 10,  
2310 Slovenska Bistrica 

 

Šifra KO: 850 

ID stavbe: 458 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 25.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega in okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je ustrezno 
urejeno za invalida. Na glavnem vhodu se nahaja stopnica. Vhodna vrata so 
dvokrilna. Vhod ima nadstrešek. Za invalide je v bližini glavnega vhoda urejen 
dodaten vhod. Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso 
prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) je 1 parkirno mesto za 
invalide. Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. 
Pot od najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena za invalida. Taktilnih 
oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Vhod za invalide  

 

− Najbližje parkirno mesto za invalide 

 

− Širina pločnika ni ustrezna - 
minimalna širina je 120 cm  
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− Najbližja avtobusna postaja 
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OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU 

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Poštna ulica 1,  
2310 Slovenska Bistrica 

 

Šifra KO: 850 

ID stavbe: 643 

Dela stavbe: 5 

Datum analize: 25.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu ni ustrezno 
urejeno za invalida. Na glavnem vhodu se nahaja prag, ki je višji od 2 cm. 
Vhodna vrata so enokrilna. Vhod nima nadstreška. Informacijska obvestila o 
objektu so dobro vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini 
(do 50 m) sta 2 parkirna mesta za invalide. Pred vhodom je možno krajše 
ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je  
ustrezno urejena za invalida. Taktilnih oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Najbližje parkirno mesto za invalide 

 

− Najbližja avtobusna postaja 
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OKRAJNO SODIŠČE V ŠMARJU PRI JELŠAH  

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Aškerčev trg 11,  
3240 Šmarje pri Jelšah 

 

Šifra KO: 1200 

ID stavbe: 444 

Dela stavbe: 10, 11, 19, 20, 22, 23, 24, 
25, 30, 33 

Datum analize: 27.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah ni ustrezno urejeno za 
invalida. Na glavnem vhodu je za dostop invalidov urejena klančina. Vhodna 
vrata so samodejna drsna. Vhod ima nadstrešek. Informacijska obvestila o 
objektu so dobro vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini 
(do 50 m) je 1 parkirno mesto za invalide. Pred vhodom je možno krajše 
ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je  
ustrezno urejena za invalida. Taktilnih oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Najbližje parkirno mesto za invalide 

 

− Pločnik je ožji od 120 cm 

 

− Vzdolžni nagib pločnika je prevelik  
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− Najbližje avtobusno postajališče nima 
urejenega nadstreška 
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OKRAJNO SODIŠČE V ŠENTJURJU 

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Ulica Dušana Kvedra 45,  
3230 Šentjur 

 

Šifra KO: 1138 

ID stavbe: 816 

Dela stavbe: 5 

Datum analize: 27.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Šentjurju je delno ustrezno urejeno za invalida. 
Na glavnem vhodu ni ovir. Vhodna vrata so dvokrilna. Vhod ima nadstrešek. 
Informacijska obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso prilagojeni za 
slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) je 1 parkirno mesto za invalide. Pred 
vhodom ni možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot od najbližje 
avtobusne postaje ni ustrezno urejena za invalida. Taktilnih oznak na poti do 
sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Glavni vhod v sodišče 

 

− Robniki na prehodu za pešce so višji 
od 2 cm kar onemogoča varen 
prehod invalida  

 

− Robniki na prehodu za pešce so višji 
od 2 cm kar onemogoča varen 
prehod invalida 
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− Najbližje avtobusno postajališče  
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OKROŽNO VIŠJE IN OKRAJNO SODIŠČE V CELJU 

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Prešernova ulica 22,  
3000 Celje 

 

Šifra KO: 1077 

ID stavbe: 1672 

Dela stavbe: 5 

Datum analize: 27.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrožnega višjega in Okrajnega sodišča v Celju je ustrezno urejeno 
za invalida. Na glavnem vhodu oviro predstavljajo stopnice. Vhodna vrata so 
samodejna drsna. Vhod za invalide se nahaja na zadnji strani objekta, v 
dvorišču sodišča. Vhod ima nadstrešek. Informacijska obvestila o objektu so 
dobro vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 50 m) 
ni parkirnih mest za invalide. Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za 
izstop invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena 
za invalida. Taktilnih oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Na glavnem vhodu oviro 
predstavljajo stopnice 

 

− Vhod za gibalno ovirane osebe se 
nahaja na zadnji strani objekta  

− Do vhoda se dostopa po rampi 

 

− Najbližjem parkirnem mestu za 
invalide manjka vertikalna oznaka 
parkirnega mesta 
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− Najbližje avtobusno postajališče  
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OKROŽNO IN OKRAJNO SODIŠČE V CELJU  

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov 
objekta: 

Prešernova ulica 23a,  
3000 Celje 

 

Šifra KO: 1077 

ID stavbe: 3118 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 27.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrožnega in Okrajnega sodišča v Celju je ustrezno urejeno za 
invalida. Prvi vhod je dostopen za invalide. V objekt sodišča se vstopa iz atrija. 
Vhodna vrata sodišča so dvokrilna. Vhod nima nadstreška, vhodna vrata so 
umaknjena navznoter glede na zunanji gabarit objekta. Informacijska obvestila o 
objektu so dobro vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in slabovidne. V bližini (do 
50 m) ni parkirnih mest za invalide. Pred vhodom je možno krajše ustavljanje za 
izstop invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne postaje je ustrezno urejena za 
invalida. Taktilnih oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Vhod v atrij 

 

− Podlaga v atriju je ustrezno urejena 

 

− Steklena vrata je treba označiti s 
kontrastnimi trakovi v dveh višinah 
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− Najbližjem parkirnem mestu za 
invalide manjka vertikalna oznaka 
parkirnega mesta 

 

− Najbližje avtobusno postajališče  
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OKRAJNO SODIŠČE V ŽALCU 

 
Podatki o objektu Fotografija objekta 

Naslov objekta: Levstikova ulica 14,  
3310 Celje 

 

Šifra KO: 996 

ID stavbe: 1365 

Dela stavbe: 1 

Datum analize: 27.08.2020 

Opis 

 

Dostop do Okrajnega sodišča v Žalcu je ustrezno urejeno za invalida. Na 
glavnem vhodu oviro predstavljajo stopnice. Vhod ima nadstrešek, vhodna 
vrata so umaknjena navznoter glede na zunanji gabarit objekta. Informacijska 
obvestila o objektu so dobro vidna, napisi niso prilagojeni za slepe in 
slabovidne. V bližini (do 50 m) je 1 parkirno mesto za invalide. Pred vhodom ni 
možno krajše ustavljanje za izstop invalida iz avta. Pot od najbližje avtobusne 
postaje je ustrezno urejena za invalida. Taktilnih oznak na poti do sodišča ni. 
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Fotografija Opis 

 

− Na glavnem vhodu oviro 
predstavljajo stopnice 

 

− Najbližje parkirno mesto se nahaja  
50 m od vhoda v objekt 

 

− Luknja med robnikom in cestiščem 
predstavlja oviro za osebe na 
invalidskem vozičku 
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− Na pločniku oviro predstavlja steber 
uličnih svetilk, kar onomogoči prosto 
pot gibalno oviranim osebam ter 
slepim in slabovidnim  

 

− Neustrezna ureditev podloge 

 

− Gostinski vrtovi na pločnikih 
predstavljajo oviro za invalide 

 

− Najbližje avtobusno postajališče  
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