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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 je za vsak objekt podan kratek opis objekta, slika objekta, prikaz prostorske umeščenosti
objekta na zemljevidu ter izvedene prilagoditve in pomanjkljivosti. Vsak objekt ima tudi podroben opis
prilagoditev in pomanjkljivosti, ki pa je dosegljiv na spletni strani dostopnost.javniobjekti.si pod izbiro
"vodnik".
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Okrajno sodišče na Jesenicah
Naslov objekta: Cesta maršala Tita, 37, Jesenice
Datum izvedene analize dostopnosti: 15.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče na Jesenicah ni dostopno za osebe z
oviranostmi. Gibalno ovirani v objekt ne morejo
vstopiti samostojno zaradi višinskih ovir v obliki stopnic
na glavnem vhodu in v stavbi. V notranjosti problem
predstavljajo manjši pragovi ter pogosta dvokrilna
vrata. Objekt ni prilagojen slepim in slabovidnim,
slušne zanke ni, tolmača pa sodišče po zakonu
zagotavlja vsem strankam. Velik problem predstavljajo
tudi stopnice, ki povezujejo pritličje in 1. nadstropje,
saj niso prilagojene za gibalno ovirane, niso označene
in nimajo podaljšane ograje. V zgornjem nadstropju
problem predstavljajo tudi dvojna steklena vrata, saj ta
niso označena pravilno.
Prilagoditve
• Varnostna naprava je ustrezna.
• Oprema znotraj objekta je fleksibilna.
• Oprema v dvorani ne ovira uporabnika
invalidskega vozička. Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega
jezika).
Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vhodi v objekt niso dostopni zaradi stopnišč. Klančin in dvigal ni.
Objekt nima slušne zanke.
Oznake znotraj objekta so visoke, in ne reliefne
Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi.
Hodniki so neenakomerno osvetljeni..
Vrata so pogosto dvokrilna, in zadostne širine šele z odpiranjem drugega krila.
Pragovi vrat so pogosto previsoki.
Vrata so pogosto težka.
V objektu ni dvigala.
V objektu ni prilagojenih sanitarij, objekt pa ureditve primernih prostorov ne omogoča.
Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička. Osvetlitev v dvorani je ustrezna za
nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim
osebam.
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Okrajno sodišče na Ptuju
Naslov objekta: Vodnikova ulica 2, Ptuj
Datum izvedene analize dostopnosti: 4.8.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče na Ptuju je v večjem delu dostopno.
Dostopna sta tako glavni kot stranski vhod. V objektu
se nahaja dvigalo. Kabina dvigala je nekoliko manjša od
zaželenih dimenzij. Hodniki so razmeroma ozki, vendar
je med opremo še dovolj prostora za dostop z
vozičkom. Objekt je z izjemo stopnišča dobro osvetljen.
V nekaterih razpravnih dvoranah oprema pušča
premalo prostora za dostop z vozičkom. Sanitarij ni.
Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in
slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna
zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi
osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče
za komunikacijo z gluho osebo zavezano k
zagotavljanju tolmača.
Prilagoditve

•
•
•
•
•
•
•
•

• Širina vhodnih vrat je ustrezna.
• Prag je izravnan z tlemi.
• Glavni vhod je opremljen z drsnimi vrati.
• Informacijski pult je ustrezno oblikovan, da
komuniciranje z naglušnimi osebami poteka
nemoteno.
• Sprejemna pisarna je ustrezno označena,
prostorna in brez ovir.
• Hodniki in čakalnice so dobro osvetljeni.
Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
Vrata so popolnoma brez pragov, večinoma lahka ter enostavna za uporabo.
Dvorana je dobro zvočno izolirana.
Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
Dvigalo je dostopno do vseh nadstropij objekta.
Vrata dvigala so ustrezne širine.
Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•

Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Oprema v dvorani je postavljena tako, da ovira prehod za uporabnika invalidskega vozička.
Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim
osebam.
Kabina dvigala je manjša od predpisanih dimenzij.
V objektu ni sanitarnih prostorov.
Table z oznakami so premajhne, z premajhnimi črkami.
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Okrajno sodišče v Ajdovščini
Naslov objekta: Gregorčičeva ulica, 28, Ajdovščina
Datum izvedene analize dostopnosti: 24.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Ajdovščini je nedostopno za gibalno
ovirane osebe, kar je posledica stopnišč tako na
glavnem kot tudi stranskem vhodu. Stopnišče, ki
predstavlja oviro na stranskem vhodu se nahaja znotraj
objekta, in predstavlja prostor, kjer bi bilo sicer možno
namestiti dvižno ploščad. Prostori sodišča se nahajajo v
višjih nadstropjih objekta. Za zagotovitev celovite
dostopnosti bi bila nujno potrebna izgradnja dvigala. V
notranjosti težavo predstavljajo pragovi vrat. Taktilnih
in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne
osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za
omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami
sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za
komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju
tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni
za uporabnike invalidskih vozičkov.
Prilagoditve

•
•

• Hodniki in čakalnice so dobro osvetljeni.
• Dvorana je dobro zvočno izolirana.
• Oprema v dvorani ne ovira uporabnika
invalidskega vozička.
• Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno
spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
Stopnišče je dobro osvetljeno. Opremljeno je z ograjo ustrezne višine.
Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klančina nima nameščene varnostne ograje.
Klančina ni ustrezno označena s kontrastno oznako na začetku in koncu.
Na vhodnih vratih je stopnišče, ki predstavlja oviro za uporabnika invalidskega vozička.
Na stranskem vhodu je prag, ki predstavlja oviro za uporabnika na invalidskem vozičku. V nostranjosti se
na hodniku pojavi tudi stopnišče.
V objektu ni dvigala.
Prostori sodišča se nahajajo v višjih nadstropjih.
Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Stopnice niso kontrastno označene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam.
V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
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Okrajno sodišče v Brežicah
Naslov objekta: Cesta prvih borcev, 48, Brežice
Datum izvedene analize dostopnosti: 7.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Objekt okrajnega sodišča na Cesti prvih borcev 48 v
Brežicah je dostopno za vse skupine gibalno oviranih
oseb. Pred vhodom sta sicer dve slabo kontrastni
stopnici, vendar je zraven urejena klančina, primerna
za samostojno rabo. Razpravne dvorane so dobro
osvetljene in zvočno izolirane, sodišče pa ob predhodni
najavi zagotavlja tolmača. Vrata v notranjosti so po
večini dvokrilna z možnostjo odpiranja obeh kril in so s
tem dovolj široka, vendar imajo po večini malo pragu.
Vrata določenih pisarn so nekontrastna, kljuke pa so
po večini težke. Sanitarije niso prilagojene za osebe na
invalidskem vozičku. Do nadstropij za osebe na
invalidskem vozičku ni dostopa, stopnišče je
nekontrastno in s previsnimi ploščami.
Prilagoditve
• Glavni vhod je dostopen za vse skupine gibalno
oviranih oseb.
• Klančina pri vhodu je primerna in prilagojena za
samostojno uporabo.
• Razpravne dvorane so svetle, dobro zvočno
izolirane in imajo premično pohištvo.
• Ob predhodni najavi sodišče zagotovi tolmača.
• Dvokrilna vrata v notranjosti objekta so primerno
široka.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•

Stopnice pri glavnem vhodu so nekontrastne in neoznačene.
Kljuke na vratih so težke.
Vrata pisarn so pogosto nekontrastna.
Notranje stopnišče je nekontrastno, neoznačeno in ima previsne plošče.
Dostop do nadstropij je za osebe na invalidskih vozičkih nemogoč.
Zasteklitev sprejemnega pulta je bleščeča in neoznačena.
Sodišče ni opremljeno z zvočno zanko.
Sanitarije so neprilagojene za osebe na invalidskih vozičkih.
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Okrajno sodišče v Črnomlju
Naslov objekta: Trg svobode, 1, Črnomelj
Datum izvedene analize dostopnosti: 8.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta
Okrajno sodišče v Črnomlju je delno dostopno za osebe
z oviranostmi. Vstop v objekt je za gibalno ovirane
osebe mogoč (ni stopnic – glavni vhod je na enakem
nivoju kot pločnik) vendar ga otežuje visok prag, težka
kljuka in težka vrata. Prehod skozi varnostno napravo
je preozek, vendar je mogoč mimohod. Glavna ovira
znotraj stavbe je, da ni dvigala, kar poleg dostopa v
nadstropje onemogoča dostop tudi do prostorov v
pritličju, ki se nahaja tri stopnice višje od nivoja vhoda s
sprejemnim prostorom. Poleg tega ovire predstavljajo
tudi visoki pragovi in ozki hodniki. Taktilnih in
kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe
ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za
omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami
sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za
komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju
tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni
za uporabnike invalidskih vozičkov.
Prilagoditve

•

• Dvorane so opremljene s premičnimi klopmi
oziroma stoli, kar omogoča zagotavljanje zadostnega
prostora za manevriranje za uporabnika invalidskega
vozička.
• Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
Osvetlitev v ostalih prostorih je prav tako ustrezna.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•

•
•

V objektu ni dvigala.
Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Vrata so pogosto dvokrilna z visokimi pragovi in tako samostojen prehod skoznje za uporabnika
invalidskega vozička ni omogočen.
Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi.
Hodniki so preozki. Oprema (klopi) na hodnikih ovirajo prehod za uporabnika invalidskega vozička. Na
nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim
prostorom.
Dvorane niso opremljene z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.
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Okrajno sodišče v Grosupljem
Naslov objekta: Adamičeva cesta 6, Grosuplje
Datum izvedene analize dostopnosti: 1.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Grosupljem ni v celoti dostopno za
osebe z oviranostmi. Gibalno ovirane osebe v objekt ne
morejo samostojno vstopati zaradi ovir v prostoru za
vetrolovom. Glavni vhod je dostopen, kot tudi pisarne v
pritličju, vendar razpravne dvorane v 1. nadstropju niso
dostopne za vse vrste gibalno oviranih oseb. V
notranjosti namreč primanjkuje dvigalo ali dvižna
ploščad za dostop do prostorov 1. nadstropja. Sodni
(razpravni) dvorani sta dovolj veliki in mimohodna
mesta so zagotovljena. Objekt ni prilagojen slepim in
slabovidnim, slušne zanke ni, tolmača pa sodišče po
zakonu zagotavlja vsem strankam. Objektu
primanjkujejo sanitarije, ki bile prilagojene osebam na
vozičku.
Prilagoditve
• Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
• Oprema v dvoranah (in na hodniku) je fleksibilna.
• Dvorana je opremljena s premičnimi stoli in
omogoča dovolj prostora za manever za osebe na
invalidskih vozičkih.
• Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.
•
Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vhodi v objekt (zaradi stopnic) niso dostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.
Informacijski pult ni prilagojen.
Hodniki so neenakomerno osvetljeni.
Vrata so pogosto dvokrilna in tako samostojen prehod skoznje za uporabnika invalidskega vozička ni
omogočen.
Vrata (vhodna, notranja v dvorane, notranja v pisarne za stranke...) so večinoma pretežka za samostojno
odpiranje.
Dvorana ni opremljena s sistemom za lažje poslušanje (indukcijsko zanko).
Stopnice niso ustrezno označene s kontrastnimi trakovi.
Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.
Oznake na vhodu in znotraj objekta so nameščene previsoko ter so slabo vidljive.

Priloga 2

Poročilo o opravljenih aktivnostih in njihovih rezultatih

8

Okrajno sodišče v Idriji
Naslov objekta: Mestni trg, 1, Idrija
Datum izvedene analize dostopnosti: 22.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Idriji ima s kombinacijo dobro
urejenega dvigala ter jasnih oznak dostop do večine
prostorov dobro urejen. Izjema sta razpravni dvorani,
dostop do katerih je omogočen le preko drugega
stopnišča. Na hodniku so pogosti prehodi iz svetlih v
temne prostore. Dostopnost do pisarn otežujejo visoki
pragovi vrat. Pisarne so primerno opremljene in
osvetljene. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe
in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje
(slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi
osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za
komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju
tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za
uporabnike invalidskih vozičkov.
Prilagoditve
•
Vhod za gibalno ovirane, gluhe ter slepe in
slabovidne je jasno označen.
•
Prilagojen je stranski vhod s klančino.
•
Klančina je ustrezna za samostojno uporabo.
•
Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je
nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov.
•
Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira

•
•
•
•
•
•
•
•
•

uporabnika invalidskega vozička.
Dvigalo je dostopno do vseh nadstropij objekta in je prilagojeno vsem skupinam oseb z oviranostjo.
Velikost dvigala je ustrezna.
Vrata dvigala so ustrezne širine.
Gumbi in naprava za upravljanje v dvigala so zvočno podprti za slepe osebe in so postavljeni na ustrezni
višini za uporabnike invalidskega vozička.
Sistem oznak v objektu je ustrezen.
Dvorana je dobro zvočno izolirana.
Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
Stopnišče je dobro osvetljeno. Opremljeno je z ograjo ustrezne višine.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•

Vrata stranskega vhoda so težka.
Na nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim
prostorom.
Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
Razpravni dvorani nista dostopni z dvigalom, temveč le preko drugega stopnišča.
Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Stopnice niso kontrastno označene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam.
V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
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Okrajno sodišče v Idriji
Naslov objekta: Mestni trg, 5, Idrija
Datum izvedene analize dostopnosti: 22.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Prostori Okrajnega sodišča v Idriji, ki se nahajajo na
Mestnem Trgu 5, vključujejo zemljiško knjigo, pisarno
za prekrške, zapuščinsko pisarno ter manjšo razpravno
pisarno. Zemljiška knjiga se nahaja v pritličju in je
dobro dostopna. Ker v objektu dvigala ni, ostali
prostori, ki se nahajajo v prvem nadstropju, niso
dostopni za gibalno ovirane osebe. Oprema vseh
prostorov je fleksibilna. Pragov ni. Taktilnih in
kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe
ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za
omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami
sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za
komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju
tolmača. Sanitarnih prostorov ni.
Prilagoditve

•

Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna.

• Prag je izravnan z tlemi.
• Glavni vhod je opremljen z drsnimi vrati. (prilagodi
opis glede natip vrat).
• Avla je prostorna in brez ovir.
• Prostori zemljiške knjige so ustrezno označeni,
prostorni in brez ovir.
• Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je
nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov.
• Vrata so popolnoma brez pragov, večinoma lahka
ter enostavna za uporabo.
• Dvorana je dobro zvočno izolirana.
• Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno
spremljanje tolmača (znakovnega jezika).

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•

Informacijski pult zemljiške knjige ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike
invalidskih vozičkov.
Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Stopnice so na mestih razmeroma neosvetljene.
Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim
osebam.
V objektu dvigala ni. Pisarne in razpravna dvorana v prvem nadstropju niso dostopne gibalno oviranim
obiskovalcem.
Dvižna ploščad ne omogoča samostojno uporabo.
V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
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Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
Naslov objekta: Bazoviška cesta, 22, Ilirska Bistrica
Datum izvedene analize dostopnosti: 18.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici ni dostopno za osebe z
oviranostmi. Gibalno ovirane osebe v objekt ne morejo
samostojno vstopati, saj so na vseh vhodih stopnice.
Glavne ovire znotraj stavbe predstavljajo visoki pragovi
ter ozki hodniki-Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za
slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje
(slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi
osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za
komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju
tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za
uporabnike invalidskih vozičkov. Prav tako je
nedostopno tudi prvo nadstropje, saj do tja vodijo
strme stopnice.
Prilagoditve

•
•

•
Prilagojena dvorana v pritličju za gibalno ovirane
•
Oprema v dvoranah (in na hodniku) je fleksibilna in
po predhodni najavi omogoča pripravo dvorane za
uporabnike invalidskih vozičkov. Med opremo je dovolj
prostora za manevriranje za uporabnika invalidskega vozička
Dvorana je opremljena s premičnimi stoli in omogoča dovolj prostora za manever za osebe na
invalidskih vozičkih.
Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vhodi v objekt ni dostopen zaradi stopnišč. Klančin in dvigal ni.
Objekt nima slušne zanke
Oznake znotraj objekta so visoke, in nereliefne
Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi
Stopnišče je spolzko in svetleče, hkrati pa nima podaljšane ograje
Vrata so pogosto dvokrilna, in zadostne širine šele z odpiranjem drugega krila
Pragovi vrat so pogosto previsoki
V objektu ni dvigala.
Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.
Vhodi v objekt (zaradi stopnic) niso dostopni za uporabnike invalidskih vozičkov. Ob stopnicah ni
klančine.

Priloga 2
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Okrajno sodišče v Kočevju
Naslov objekta: Ljubljanska cesta, 26, Kočevje
Datum izvedene analize dostopnosti: 1.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrožno sodišče v Kočevju ni dobro dostopno za osebe
z oviranostmi. Na glavnem vhodu je stopnišče, stranski
vhod pa je prilagojen z uporabo dvižne ploščadi, ki
omogoča dostop do pritlične etaže in ene razpravne
dvorane. Dvigala v objektu ni. Drugi prostori sodišča so
z izjemo zemljiške knjige nastanjeni v višjih nadstropjih
in so zato trenutno popolnoma nedostopni. Dostopnost
do večine prostorov otežujejo tudi pragovi vrat.
Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in
slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna
zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi
osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za
komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju
tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni
za uporabnike invalidskih vozičkov.
Prilagoditve

•
•
•
•
•

• Prilagojen je stranski vhod.
• V objektu je dvižna ploščad, ki omogoča dostop do
pritličja.
• Varnostna naprava je ustrezna.
• Informacijski pult je ustrezno oblikovan, da
komuniciranje z naglušnimi osebami poteka nemoteno.
Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih
predmetov.
Dvorana je dobro zvočno izolirana.
Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
Stopniše omogoča samostojno uporabo slepim in slabovidnim osebam.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•

Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Zaradi neustrezno oblikovanega pulta je komunikacija za gluhe in naglušne osebe otežena.
Sprejemna pisarna ne omogoča potrebnega manevrskega prostora.
Na nekaterih mestih predvsem pri zemljiški knjigi so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi
med svetlim in temnim prostorom.
Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
V objektu dvigala ni, kljub temu da se večina prostorov okrajnega sodišča se nahaja v višjih nadstropjih.
V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Priloga 2

Poročilo o opravljenih aktivnostih in njihovih rezultatih

12

Okrajno sodišče v Lenartu
Naslov objekta: Jurovska 15, Lenart v Slov. goricah
Datum izvedene analize dostopnosti: 29.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Objekt je preurejen iz starega zdravstvenega doma.
Glavni vhod in prostori v pritličju so dostopni za
uporabo oseb z oviranostmi. Objekt ni prilagojen
slepim in slabovidnim, slušne zanke ni, tolmača pa
sodišče po zakonu zagotavlja vsem strankam. Velik
problem predstavljajo krajše stopnice, ki povezujejo
pritličje in 1. nadstropje, saj niso prilagojene za gibalno
ovirane, niso označene in nimajo podaljšane ograje.
Stopnice tudi onemogočajo dostop do sanitarnih
prostorov, ki prav tako niso prilagojeni za gibalno
ovirane osebe.
Prilagoditve
•
•
•
•
•

Vhod je dostopen tudi z avtomobilom.
Vse potrebne opravke se lahko uredi v pritličju.
Sodišče zagotavlja tolmača
Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
Oprema znotraj objekta je fleksibilna.

Pomanjkljivosti

•

• Ob sprejemnem pultu je tesen prostor prehoda.
• Dvigala v objektu ni.
• Objekt nima slušne zanke
• Oznake znotraj objekta so male in nerazločne.
• Sanitarije so nedostopne za gibalno ovirane osebe,
premajhne in niso ustrezno opremljene.
• Stopnice niso ustrezno označene s kontrastnimi
trakovi.
Hodniki so ponekod tesni in nimajo ustrezne širine za obračanje.
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Okrajno sodišče v Lendavi
Naslov objekta: Glavna ulica, 9, Lendava - Lendva
Datum izvedene analize dostopnosti: 5.8.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Objekt okrajnega sodišča na Glavni ulici v Lendavi je
pod spomeniškim varstvom in je za uporabnike
invalidskih vozičkov delno dostopen. Pred glavnim
vhodom so stopnice, ki niso kontrastno označene in
niso opremljene z ograjo. Stranski vhod ima visok prag,
takoj za njim pa je stopnišče, preko katerega zaposleni
na sodišču namestijo montažno klančino, ki pa ni
pritrjena in ni primerna za samostojno uporabo.
Sanitarije za uporabnike invalidskih vozičkov niso
prilagojene. Razpravne dvorane so svetle in dobro
zvočno izolirane, pohištvo pa je težko premično in
prostora za uporabnike invalidskih vozičkov ni. Tako v
razpravnih dvoranah kot tudi v pisarnah je pogosto
premajhen manevrski prostor. Vrata v notranjosti
objekta so povečini primerno široka, lahka in
kontrastna. Objekt ni opremljen z zvočno zanko, ob
predhodni najavi pa zagotovijo tolmača. Nadstropja za
uporabnike invalidskih vozičkov niso dostopna.
Notranje stopnišče je nekontrastno in ima nevarne
previsne plošče.
Prilagoditve

•

Sodišče ob predhodni najavi zagotovi tolmača.

• Objekt zagotavlja montažno klančino, kar
uporabnikom invalidskih vozičkov omogoča dostop do
objekta.
• Razpravne dvorane so svetle in dobro zvočno
izolirane.
• Vrata v notranjosti so primerno široka, lahka in
kontrastna

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•

Objekt ni samostojno dostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Stopnice pri vhodu so nekontrastne in brez ograje.
Sanitarije niso prilagojene za uporabnike invalidskih vozičkov.
Pohištvo v razpravnih dvoranah je težko premično in ne zagotavlja prostora za invalidski voziček.
Manevrski prostor je pogosto preozek.
Objekt ni opremljen z zvočno zanko
Nadstropja niso dostopna za osebe na invalidskih vozičkih.
Notranje stopnišče je nekontrastno in ima previsne plošče.
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Okrajno sodišče v Ljutomeru
Naslov objekta: Prešernova ulica, 18, Ljutomer
Datum izvedene analize dostopnosti: 5.8.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Objekt okrajnega sodišča na Prešernovi ulici 18 v
Ljutomeru ni dostopno za uporabnike invalidskih
vozičkov. Stopnišče pred vhodom je dobro kontrastno
označeno in brez previsnih plošč, izdelan pa je tudi
načrt za izgradnjo klančine. Dvokrilna vhodna vrata so
primerno široka in imajo pomagalo pri zapiranju, vendar
so precej težka. Vrata v notranjosti objekta so po večini
lahka, a nekontrastna in včasih preozka. Sanitarije niso
prilagojene za uporabnike invalidskih vozičkov, izdelan
pa je načrt za prenovo in prilagoditev. Nadstropja za
uporabnike invalidskih vozičkov niso dostopna.
Stopnišče z ograjo je kontrastno označeno in nima
previsnih plošč. V nadstropjih so vrata primerno široka,
vendar nekontrastna, problem pa delajo tudi pragovi.
Razpravne dvorane so primerno osvetljene, dobro
zvočno izolirane in imajo premično pohištvo. Zvočne
zanke ni, sodišče pa ob predhodni najavi zagotovi
tolmača. V pisarnah je pogosto preozek manevrski
prostor za uporabnike invalidskih vozičkov.
Prilagoditve
•
Stopnišča so dobro kontrastno označena in brez
previsnih plošč.
•
Sodišče ob predhodni najavi zagotovi tolmača.
•
Vrata v notranjosti so lahka.
•
Razpravne dvorane so dobro osvetljene, zvočno
izolirane in imajo premično pohištvo.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•

Objekt ni dostopen za osebe na invalidskih vozičkih.
Vhodna vrata so težka.
Vrata v notranjosti so po večini nekontrastna in ozka.
Sanitarije niso prilagojene za uporabnike invalidskih vozičkov.
Nadstropja so za uporabnike invalidskih vozičkov nedostopna.
Objekt ni opremljen z zvočno zanko.
Manevrski prostor za osebe na invalidskih vozičkih je pogosto preozek.
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Okrajno sodišče v Mariboru
Naslov objekta: Cafova ulica, 1, Maribor
Datum izvedene analize dostopnosti: 29.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Mariboru je delno prilagojeno
gibalno oviranim, saj so se pri obnavljanju osredotočili
na to, da je objekt čim bolj prilagojen gibalno oviranim.
Pri tem so pozabili na slepe in slabovidne, saj za njih ni
nobenih prilagoditev. Sistema za lažje poslušanje
(slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z
naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko
je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k
zagotavljanju tolmača. Taktilnih in kontrastnih
prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Širina
vhodnih vrat je ustrezna. Prag je izravnan z tlemi.
Glavni vhod je opremljen z drsnimi vrati. Varnostna
naprava je ustrezna. Avla je prostorna in brez ovir.
Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in
nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Informacijski pult ni vsaj na enem delu ustrezno
spuščen na višino, ki bi omogočal osebam na
invalidskem vozičku samostojno uporabo in lažjo
komunikacijo z osebjem. Zaradi neustrezno
oblikovanega pulta je komunikacija za gluhe in
naglušne osebe otežena. Hodniki in čakalnice so dovolj
široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni
nevarnih predmetov. Oprema na hodnikih in
čakalnicah ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
Vrata (v pisarno ali v dvorano...) so popolnoma brez
pragov, večinoma lahka ter enostavna za uporabo. V
dvorani z nepremičnimi sedeži so zagotovljeni prostori
za uporabnike invalidskega vozička. Dvorana je dobro
zvočno izolirana in opremljena z indukcijsko zanko.
Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega
vozička. Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika). Stopnice niso
kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam. Dvigalo je
dostopno do vseh nadstropij objekta in je prilagojeno vsem skupinam oseb z oviranostjo. Dvigalo je dostopno do
vseh nadstropij objekta in je prilagojeno za uporabnike invalidskih vozičkov. Velikost dvigala je ustrezna. Vrata
dvigala so ustrezne širine. Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov so zagotovljeni. Sanitarni prostori
so dostopni in jasno označeni, prostorni in primerno opremljeni. Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna.
Prilagoditve
•
•
•
•
•
•

Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.
Oprema znotraj objekta je fleksibilna.
Objekt ima dvigalo.
Dovolj široki hodniki in sprejemna pisarna.
Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
Oprema v dvoranah (in na hodniku) je fleksibilna in po predhodni najavi omogoča pripravo dvorane za
uporabnike invalidskih vozičkov. Med opremo je dovolj prostora za manevriranje za uporabnika
invalidskega vozička.
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•
•

Dvorana je opremljena s premičnimi stoli in omogoča dovolj prostora za manever za osebe na
invalidskih vozičkih.
Hodniki in prostori so dobro osvetljeni.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•

Dvorana ni opremljena s sistemom za lažje poslušanje (indukcijsko zanko).
Oznake znotraj objekta so visoke, in nereliefne
Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi
Oznake so visoko napisi pa so majhni.
Informacijski pult ni prilagojen.
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Okrajno sodišče v Ormožu
Naslov objekta: Ptujska cesta, 8C, Ormož
Datum izvedene analize dostopnosti: 4.8.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Objekt okrajnega sodišča na Ptujski cesti 8c v Ormožu
je dostopen za osebe na invalidskih vozičkih. Steklena
vrata pri vhodu so avtomatsko odpirajoča, vendar niso
primerno kontrastno označena. Sanitarije niso
prilagojene za osebe na invalidskih vozičkih. Hodniki so
dobro osvetljeni, vendar so po nekod zaradi opreme
preozki za osebe na invalidskih vozičkih. Vrata na
hodnikih imajo pomagala, a so težka. Vrata v pisarnah
in razpravnih dvoranah so primerno široka, vendar
težka, razpravne dvorane pa imajo premično pohištvo,
zato se lahko prilagodi prostor za osebe na invalidskih
vozičkih. Objekt je opremljen z dvigalom, ki je
dostopno do vseh nadstropij objekta in je prilagojeno
vsem skupinam gibalno oviranih oseb. Stopnice med
nadstropji so nekontrastne, vendar imajo nedrsečo
oznako in so brez previsnih plošč.
Prilagoditve

•

• Objekt je dostopen za vse skupine gibalno oviranih
oseb.
• Ob predhodni najavi, sodišče zagotavlja tolmača.
• Objekt je dobro osvetljen.
• Objekt je opremljen z dvigalom, prilagojenim za
vse skupine gibalno oviranih oseb.
Razpravne dvorane so dobro zvočno izolirane in imajo premično pohištvo.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•

Stopnišče v objektu ni kontrastno označeno.
Vrata v notranjosti objekta so po večini težka.
Sanitarije niso prilagojene za osebe na invalidskih vozičkih.
Hodniki so na določenih predelih zaradi opreme preozki.

Priloga 2

Poročilo o opravljenih aktivnostih in njihovih rezultatih

18

Okrajno sodišče v Postojni
Naslov objekta: Jenkova ulica, 3, Postojna
Datum izvedene analize dostopnosti: 18.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Objekt je izredno neprilagojen in ni primeren za
uporabo oseb z oviranostmi. Noben izmed vhodov ni
prilagojen za gibalno ovirane osebe, saj do njega vodijo
stopnice, ki so neoznačene, imajo previsno ploščad in
so nevarne za uporabo. Dvorane imajo dobro akustiko.
Objekt ni prilagojen slepim in slabovidnim, slušne
zanke ni, tolmača pa sodišče po zakonu zagotavlja
vsem strankam. Objektu primanjkujejo sanitarije, ki
bile prilagojene osebam na vozičku.
Prilagoditve
•
•
•
•

Sodišče zagotavlja tolmača
Vrata so lahka, pisarne so prostorne.
Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
Oprema znotraj objekta je fleksibilna.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•

Noben vhod ni prilagojen za gibalno ovirane osebe.
Do objekta se dostopa po stopnicah.
Dvigala v objektu ni.
Objekt nima slušne zanke
Oznake znotraj objekta so visoke, in nereliefne. Niso postavljene na pravih mestih.
Sanitarije so premajhne in niso ustrezno opremljene.
Stopnice niso ustrezno označene s kontrastnimi trakovi in imajo nevarne previsne plošče.
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Okrajno sodišče v Radovljici
Naslov objekta: Gorenjska cesta, 15, Radovljica
Datum izvedene analize dostopnosti: 15.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Radovljici je nedostopno za gibalno
ovirane osebe, kar je posledica stopnišč tako na
glavnem kot tudi stranskem vhodu. Stopnišče, ki
predstavlja oviro na stranskem vhodu se nahaja
znotraj objekta, in predstavlja prostor, kjer bi bilo sicer
možno namestiti dvižno ploščad. V notranjosti so
hodniki in dvorane objekta prostorni in omogočajo
manevrski prostor. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev
za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje
poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo
z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem
ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k
zagotavljanju tolmača. Dvigala v objektu ni. Stopnišče
je slabo osvetljeno. Sanitarni prostori so popolnoma
nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.
Prilagoditve
• Informacijski pult je ustrezno oblikovan, da
komuniciranje z naglušnimi osebami poteka nemoteno.
• Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira
uporabnika invalidskega vozička.
• Dvorana je dobro zvočno izolirana.
• Oprema v dvorani ne ovira uporabnika

•

invalidskega vozička.
Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na vhodnih vratih je stopnišče, ki predstavlja oviro za uporabnika invalidskega vozička.
Na stranskem vhodu je stopnišče, ki predstavlja oviro za uporabnika invalidskega vozička.
Klančin in dvižnih ploščadi ni.
Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Sprejemna pisarna je vidna vendar slabo označena.
Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Stopnice so na mestih razmeroma neosvetljene.
Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim
osebam.
V objektu dvigala ni.
V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
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Okrajno sodišče v Sevnici
Naslov objekta: Glavni trg, 30, Sevnica
Datum izvedene analize dostopnosti: 14.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Sevnici ni dostopno za osebe z
oviranostmi. Gibalno ovirane osebe v objekt ne morejo
samostojno vstopati, saj so na edinem vhodu stopnice.
Prehod skozi varnostno napravo je preozek, mimohod
ni mogoč, poleg tega pa v objektu ni dvigala, kar
pomeni, da je stavba za uporabnike invalidskih
vozičkov bolj ali manj nedostopna. Taktilnih in
kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe
ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za
omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami
sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za
komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju
tolmača. Osvetlitev je razen razpravne dvorane v 1.
nadstropju ustrezna. Sanitarni prostori so zaradi
preozkih vrat nedostopni za uporabnike invalidskih
vozičkov.
Prilagoditve

•
•

• Osvetlitev večine prostorov je ustrezna.
Dvorane so dobro zvočno izolirane.
Dvorane so opremljene s premičnimi stoli, kar omogoča zagotavljanje zadostnega prostora za
manevriranje za uporabnika invalidskega vozička.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•

Glavni vhod je dostopen zgolj po stopnicah, prilagojenega stranskega vhoda s klančino ali dvigalom ni.
Širina prehoda skozi varnostno napravo je preozka, mimohod ni mogoč, poleg tega v objektu ni dvigala,
stavba je za uporabnike invalidskih vozičkov nedostopna.
Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi.
Hodniki so preozki. Oprema (klopi) na hodnikih ovirajo prehod za uporabnika invalidskega vozička. Na
nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim
prostorom.
Vprašljiva je osvetlitev razpravne dvorane v 1. nadstropju (samo lestenec).
Dvorane niso opremljene z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.
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Okrajno sodišče v Sežani
Naslov objekta: Kosovelova ulica, 1, Sežana
Datum izvedene analize dostopnosti: 24.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Sežani ni povsem prilagojeno za uporabo
oseb z oviranostmi. Gibalno ovirani v objekt ne morejo
vstopiti skozi glavni vhod, vendar je zato prilagojen stranski
vhod na zadnji strani objekta, ki pa ni posebej označen. 1.
nadstropje objekta prav tako ni dostopno za osebe na
vozičkih, objekt namreč ni opremljen z dvigalom. V
notranjosti problem ponekod predstavljajo pragovi, ozki
dostopi do pultov za osebe na vozičkih ter prehodi na
hodnikih z svetlega v temno. Objekt je opremljen s
prostornimi sanitarijami, ki pa niso v celoti prilagojene gibalno
oviranim osebam. Objekt ni prilagojen slepim in slabovidnim,
slušne zanke ni, tolmača pa sodišče po zakonu zagotavlja
vsem strankam.

Prilagoditve
•
Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
•
Oprema v dvoranah (in na hodniku) je fleksibilna.
•
Prilagojen je stranski vhod s klančino in mestom za
ustavljanje vozil.
•
Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glavni vhod v objekt (zaradi stopnic) ni dostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Osvetlitev na hodnikih ni ustrezna, osvetlitev je neenakomerna.
Vrata (v pisarno ali v dvorano...) so večinoma pretežka za samostojno odpiranje.
Vrata (v pisarno ali v dvorano...) so preozka. Na vratih je prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Oprema v sanitarnih prostorih ni ustrezna.
Stopnice niso ustrezno označene s kontrastnimi trakovi.
V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
Oznake znotraj objekta so nameščene previsoko. Niso postavljene na pravih mestih. Table z oznakami
so premajhne, z premajhnimi črkami.
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Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
Naslov objekta: Kolodvorska ulica, 10, Slovenska Bistrica
Datum izvedene analize dostopnosti: 21.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta
Okrožno sodišče v Slovenski Bistrici ima zaradi nedostopnosti
glavnega objekta v neposredni bližini zagotovljeno manjšo
pisarno oz. razpravno dvorano, ki je primerno dostopna. V
pomoč je tudi dober sistem oznak. V notranjosti je objekt
svetel in prostoren. Ovire znotraj stavbe predstavljajo visoki
pragovi. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in
slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna
zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami
sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo
z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni
prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih
vozičkov.

Prilagoditve

•
•
•
•

• Zaradi neprimernosti objekta je v neposredni
bližini zagotovljena dobro dostopna in primerno
opremljena pisarna oz. manjša razpravna dvorana.
• Avla je prostorna in brez ovir.
• Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je
nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov.
• Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira
uporabnika invalidskega vozička.
• Dvorana je dobro zvočno izolirana.
• Oprema v dvorani ne ovira uporabnika
invalidskega vozička.
Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
Stopnišče je dobro osvetljeno, kontrastno označeno in omogoča samostojno uporabo slepim in
slabovidnim osebam.
Opremljeno je z ograjo ustrezne višine.
Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•

Na vhodnih vratih je stopnišče, ki predstavlja oviro za uporabnika invalidskega vozička.
Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
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Okrajno sodišče v Šentjurju
Naslov objekta: Ulica Dušana Kvedra, 45, Šentjur
Datum izvedene analize dostopnosti: 15.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Šentjurju ni dostopno za osebe z
oviranostmi. Gibalno ovirane osebe sicer v objekt
lahko vstopijo, vendar se zaradi strmih stopnic, pragov
in ozkih hodnikov po njem ne morajo gibati. Varnostna
naprava je ustrezna. Avla je prostorna in brez ovir.
Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in
nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Informacijski pult ni vsaj na enem delu ustrezno
spuščen na višino, ki bi omogočal osebam na
invalidskem vozičku samostojno uporabo in lažjo
komunikacijo z osebjem. Zaradi neustrezno
oblikovanega pulta je komunikacija za gluhe in
naglušne osebe otežena. Hodniki so preozki. Oprema
(klopi) na hodnikih ovirajo prehod za uporabnika
invalidskega vozička. Na nekaterih mestih so hodniki
slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med
svetlim in temnim prostorom. Vrata (v pisarno ali v
dvorano...) so preozka. Na vratih je prag, ki ovira
uporabnika invalidskega vozička. Vrata (v pisarno ali v
dvorano...) so večinoma pretežka za samostojno
odpiranje. Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko
oziroma sistemom za izboljšanje sluha. Oprema v
dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno
spremljanje tolmača (znakovnega jezika). Stopnice so
na mestih razmeroma neosvetljene. Stopnice niso
kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar
predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam. V
objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov. Sanitarni
prostori so neustrezne velikosti in niso ustrezno
opremljeni. Sanitarni prostori, ki so označeni z znakom
za gibalno ovirane, nimajo ustreznih prilagoditev za uporabnike invalidskih vozičkov. Problem predstavljajo
preozka in težka vrata na vstopu v predprostor sanitarij. Oprema v sanitarnih prostorih ni ustrezna. Oznake
znotraj objekta so nameščene previsoko. Niso postavljene na pravih mestih. Table z oznakami so premajhne, z
premajhnimi črkami.
Prilagoditve
•
•
•
•

Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.
Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
Dvorana je opremljena s premičnimi stoli in omogoča dovolj prostora za manever za osebe na
invalidskih vozičkih.
Oprema v dvoranah (in na hodniku) je fleksibilna in po predhodni najavi omogoča pripravo dvorane za
uporabnike invalidskih vozičkov. Med opremo je dovolj prostora za manevriranje za uporabnika
invalidskega vozička.
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Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klančin in dvigal ni.
Objekt nima slušne zanke.
Oznake znotraj objekta so visoke, in nereliefne.
Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi.
Hodniki so neenakomerno osvetljeni.
Hodniki so pogosto preozki.
Pragovi vrat so pogosto previsoki.
Vrata so pogosto težka.
V objektu ni dvigala.
V objektu ni prilagojenih sanitarij, objekt pa ureditve primernih prostorov ne omogoča.
Informacijski pult ni prilagojen.
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Okrajno sodišče v Škofji Loki
Naslov objekta: Partizanska cesta, 1A, Škofja Loka
Datum izvedene analize dostopnosti: 30.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrožno sodišče v Škofji Loki je v večjem delu dobro
dostopno. Obsežna vhodna klančina, nizki pragovi vrat
ter prostorni hodniki in pisarne omogočajo dostopnost
pritlične etaže. Oznake v objektu so dobro urejene in
pripomorejo k preglednosti objekta. Prostori so svetli in
prostorni. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe
in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje
(slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z
naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko
je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k
zagotavljanju tolmača. Gibalno oviranim so nedostopne
le določene izvršne pisarne, ki se nahajajo v prvem
nadstropju. Dvigala v objektu ni. Prilagojenih sanitarnih
prostorov ni.
Prilagoditve

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Pred vhodom je klančina z ustreznim naklonom in
je zavarovana z ograjo.
• Klančina ima ustrezne robnike, ki preprečujejo zdrs
vozička s klančine.
• Klančina je ustrezna za samostojno uporabo.
• Širina vhodnih vrat je ustrezna.
• Avla je prostorna in brez ovir.
Informacijski pult je ustrezno oblikovan, da komuniciranje z naglušnimi osebami poteka nemoteno.
Sprejemna pisarna je ustrezno označena, prostorna in brez ovir.
Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih
predmetov.
Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
Vrata imajo nizke pragove, so večinoma lahka ter enostavna za uporabo.
Dvorana je dobro zvočno izolirana.
Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
Stopnišče omogoča samostojno uporabo slepim in slabovidnim osebam.
Opremljeno je z ograjo ustrezne višine.
Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•

Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Stopnice niso kontrastno označene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam.
V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
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Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
Naslov objekta: Aškerčev trg, 11, Šmarje pri Jelšah
Datum izvedene analize dostopnosti: 15.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Objekt okrajnega sodišča na Aškerčevem trgu 11 v
Šmarju pri Jelšah je dostopno za vse skupine gibalno
oviranih oseb, vendar je dostop težaven. Pred glavnim
vhodom sta dve klančini, primerne dolžine in naklona,
vendar nimata urejene ograje. Stopnice pred vhodom
imajo previsne plošče in niso kontrastne. Vhodna vrata
so avtomatska in steklena. Razpravne dvorane so
svetle, dobro zvočno izolirane in s premičnim
pohištvom, omogočen pa je tudi prostor za invalidski
voziček. Zvočne zanke ni, sodišče pa ob predhodni
najavi zagotovi tolmača. Sanitarni prostori za
uporabnike invalidskih vozičkov so zagotovljeni. Objekt
ima urejeno dvigalo z nekoliko ozkimi vrati, vendar je
dvigalo za osebe na invalidskih vozičkih nedostopno,
saj so pred dvigalom stopnice. Stopnišče je slabo
kontrastno označeno in ima previsne plošče.
Prilagoditve

vozičkov so zagotovljeni.

• Glavni vhod je dostopen za vse skupine gibalno
oviranih oseb.
• Razpravne dvorane so svetle, zvočno izolirane in s
premičnim pohištvom.
• Sodišče ob predhodni najavi zagotovi tolmača.
• Prostori v pritličju so dobro prilagojeni za osebe na
invalidskih vozičkih.
• Objekt je opremljen z dvigalom.
• Vrata v notranjosti objekta so primerno široka.
• Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•

Vhodne klančine niso opremljene z ograjo.
Stopnice pred vhodom niso kontrastno označene in imajo previsne plošče.
Objekt ni opremljen z zvočno zanko.
Dvigalo ima ozek vhod in je nedostopno za osebe na invalidskih vozičkih.
Stopnišče v notranjosti objekta je slabo kontrastno označeno in ima previsne plošče.
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Okrajno sodišče v Tolminu
Naslov objekta: Mestni trg, 1, Tolmin
Datum izvedene analize dostopnosti: 1.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Tolmini je izjemno neprilagojeno in
ni primerno za uporabo oseb z oviranostmi. Gibalno
ovirani v objekt ne morejo vstopiti samostojno zaradi
višinskih ovir v obliki stopnic v pritličju, ki vodijo v prvo
in drugo nadstropje, kjer so pisarne, razprave dvorane
itd. V notranjosti problem predstavljajo pogosta
dvokrilna ozka vrata. Objekt ni prilagojen slepim in
slabovidnim, slušne zanke ni, tolmača pa sodišče po
zakonu zagotavlja vsem strankam. Širina vhodnih vrat
je neustrezna (vrata so preozka). Vhod za slepe in
slabovidne osebe ni jasno označen. Na vhodnih vratih
je prag, ki predstavlja oviro za uporabnika invalidskega
vozička. Varnostna naprava je ustrezna. Informacijski
pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen
za uporabnike invalidskih vozičkov. Informacijski pult ni
vsaj na enem delu ustrezno spuščen na višino, ki bi
omogočal osebam na invalidskem vozičku samostojno
uporabo in lažjo komunikacijo z osebjem. Zaradi
neustrezno oblikovanega pulta je komunikacija za
gluhe in naglušne osebe otežena. Hodniki so preozki.
Oprema (klopi) na hodnikih ovirajo prehod za
uporabnika invalidskega vozička. Na nekaterih mestih
so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi
med svetlim in temnim prostorom. V objektu ni
prilagojenih sanitarnih prostorov. Sanitarni prostori so
neustrezne velikosti in niso ustrezno opremljeni. Sanitarni prostori, ki so označeni z znakom za gibalno ovirane,
nimajo ustreznih prilagoditev za uporabnike invalidskih vozičkov. Problem predstavljajo preozka in težka vrata
na vstopu v predprostor sanitarij. Oprema v sanitarnih prostorih ni ustrezna.
Prilagoditve
•
•
•

Sodišče zagotavlja tolmača.
Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
Oprema znotraj objekta je fleksibilna.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vhodi v objekt sicer je mogoč, vendar ni urejenih dostopov do dvoran, pisarn,...
Objekt nima slušne zanke.
Oznake znotraj objekta so visoke, in nereliefne.
Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi.
Hodniki so neenakomerno osvetljeni.
Vrata so pogosto dvokrilna, in zadostne širine šele z odpiranjem
drugega krila.
Vrata so pogosto nekontrastna.
V objektu ni dvigala.
V objektu ni prilagojenih sanitarij, objekt pa ureditve primernih prostorov ne omogoča.

Priloga 2

Poročilo o opravljenih aktivnostih in njihovih rezultatih

28

Okrajno sodišče v Trbovljah
Naslov objekta: Trg revolucije, 11, Trbovlje
Datum izvedene analize dostopnosti: 14.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Trbovljah ni v celoti dostopno za
osebe z oviranostmi. Gibalno ovirane osebe v objekt
vstopajo na stranskem vhodu za objektom, saj je glavni
vhod neprilagojen. V notranjosti primanjkuje dvigalo za
dostop do 1. nadstropja in preostalih razpravnih dvoran
in pisarn sodišča. Problem predstavljajo visoki pragovi
ter pogosta dvokrilna ozka vrata. Večina sodnih dvoran
je premajhnih in mimohodna mesta so preozka za osebe
na vozičkih. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za
omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče
ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z
gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača.
Prilagoditve

•

Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.

•
Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
•
Oprema v dvoranah (in na hodniku) je fleksibilna.
•
Prilagojen je stranski vhod s klančino in mestom za
ustavljanje vozil.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glavni vhod v objekt (zaradi stopnic) ni dostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Osvetlitev na hodnikih ni ustrezna.
Vrata so pogosto dvokrilna in tako samostojen prehod skoznje za uporabnika invalidskega vozička ni
omogočen.
Vrata (v pisarno ali v dvorano...) so večinoma pretežka za samostojno odpiranje.
Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Stopnice niso ustrezno označene s kontrastnimi trakovi.
V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
Oznake znotraj objekta so nameščene previsoko. Niso postavljene na pravih mestih. Table z oznakami
so premajhne, z premajhnimi črkami.
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Okrajno sodišče v Žalcu
Naslov objekta: Levstikova ulica, 14, Žalec
Datum izvedene analize dostopnosti: 28.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Žalcu ni dostopno za osebe z
oviranostmi. Gibalno ovirane osebe v objekt ne morejo
samostojno vstopati, saj so na vhodih stopnice, ni
klančine ali dvigala. Glavna ovira znotraj stavbe je, da ni
dvigala. Poleg tega ovire predstavljajo tudi višine pultov
v nekaterih pisarnah za stranke. Taktilnih prilagoditev
za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje
poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo
z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko
je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k
zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma
nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.
Prilagoditve
• Vrata (v pisarne, dvorane …) imajo zanemarljive
pragove, večinoma so lahka in enostavna za uporabo.
• Na hodnikih ni nenadnih prehodov iz svetlih v
temne prostore.
• Osvetlitev prostorov je ustrezna, dvorane so dobro
zvočno izolirane.
• Dvorane so opremljene s premičnimi klopmi
oziroma stoli, kar v večini primerov omogoča zagotavljanje zadostnega prostora za manevriranje za
uporabnika invalidskega vozička.
Pomanjkljivosti
•
•
•
•

Glavni vhod je dostopen zgolj po stopnicah, prilagojenega stranskega vhoda s klančino ali dvigalom ni.
Dvorane niso opremljene z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.
Višina pulta v nekaterih pisarnah za stranke je neustrezna za uporabnike invalidskih vozičkov.
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Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu
Naslov objekta: Poštna ulica, 1, Slovenj Gradec
Datum izvedene analize dostopnosti: 22.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Vhod objekta državnega tožilstva na Poštni ulici 1 v
Slovenj Gradcu je sicer dostopen za osebe na
invalidskih vozičkih in opremljen z domofonom, vendar
pa je takoj za vhodom stopnišče in tako dostop ni
omogočen do nobenega izmed nadaljnjih prostorov.
Obravnave za gibalno ovirane osebe, se izvajajo v
prostorih vetroloma. Stopnišče je označeno in
nedrseče. Kljuke na notranjih vratih so težke, vrata pa
ozka. Sanitarije za gibalno ovirane osebe niso
prilagojene. Steklena vrata na hodnikih niso primerno
kontrastno označena.
Prilagoditve:
•
•
•

Glavni vhod je opremljen z domofonom.
Stopnišče je označeno in nedrseče.
Po predhodni najavi, tožilstvo zagotovi tolmača.

Pomanjkljivosti
• Nadstropja objekta so popolnoma neprilagojena za
osebe na invalidskih vozičkih, obravnave izvajajo v
prostorih vetroloma.
• Vrata v notranjosti objekta so preozka, kljuke pa
težke.
• Sanitarij za osebe na invalidskih vozičkih ni.
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Okrožno in okrajno sodišče v Kranju
Naslov objekta: Slovenski trg, 2, Kranj
Datum izvedene analize dostopnosti: 30.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Objekt sodnega registra na Slovenskem trgu 2 v Kranju
je popolnoma nedostopen za osebe na invalidskih
vozičkih, saj je vhod dostopen zgolj preko stopnic, ki
imajo previsne plošče in so brez čela. Vhodna vrata so
steklena in označena, vrata v notranjosti objekta pa so
po večini preozka. Objekt ima dvigalo, ki je dostopno
do vseh nadstropij objekta, vrata dvigala pa so ozka,
gumbi previsoki in neosvetljeni. Notranje stopnišče
ima kontrastne oznake in je opremljeno z nepovezano
ograjo. Sanitarije niso prilagojene za osebe na
invalidskih vozičkih.
Prilagoditve
•
•
•
•

Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.
Objekt je opremljen z dvigalom.
Steklena vrata v objektu so kontrastno označena.
Notranje stopnišče je kontrastno označeno.

Pomanjkljivosti
• Objekt je nedostopen za osebe na invalidskih
vozičkih
• Stopnice pred objektom imajo previsne plošče in

•
•
•
•

so brez čela.
Vrata v notranjosti objekta so v večini preozka.
Dvigalo ima ozka vrata, neosvetljeni gumbi pa so nameščeni previsoko.
Pulti v pisarnah niso višinsko prilagojeni.
Sanitarije niso prilagojene za osebe na invalidskih vozičkih.
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Okrožno in okrajno sodišče v Kranju
Naslov objekta: Zoisova ulica, 2, Kranj
Datum izvedene analize dostopnosti: 11.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Sodišče na Zoisovi ulici 2 v Kranju je dostopno za osebe
z oviranostmi preko klančine, ustrezne za samostojno
uporabo. Prav tako so pri vhodu tudi stopnice z
nedrsečo oznako in neprekinjeno ograjo. Glavni vhod
je primerno prilagojen z dvojnimi vrati in nedrsečimi
oznakami na tleh. Opremljeni so tudi z ročnim
detektorjem, hodniki so dobro osvetljeni in brez
izrazitih ovir. Pritličje je dostopno za osebe na
invalidskih vozičkih, kar omogoča, da uredijo vse
potrebne opravke. V ostala nadstropja vodijo stopnice.
Sanitarije za stranke niso prilagojene za uporabnike
invalidskih vozičkov.
Prilagoditve:
• Glavni vhod je dostopen preko klančine, ustrezne
za samostojno uporabo.
• Zunanje stopnice imajo kontrastne nedrseče
oznake.
• Sodišče zagotavlja ročni detektor.
• Zasteklitve pultov so prilagojene tako, da so
nebleščeče in omogočajo branje iz ustnic.
• Hodniki so primerno široki in osvetljeni.
• Notranja vrata so v večini primerno široka.
• Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
• Oprema v dvoranah in na hodniku je premična.
• Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.
• Sodišče omogoča urejanje vseh opravkov v
pritličnih prostorih.
Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•

Notranja stopnišča so nekontrastna in neoznačena.
Dostop do kleti in nadstropij za osebe na invalidskih vozičkih ni zagotovljen.
Sanitarije niso prilagojene za osebe na invalidskih vozičkih.
Sodišče ne zagotavlja zvočne zanke.
Oznake na hodnikih so nameščene previsoko.
Določena vrata v objektu so preozka.
Širina prehoda skozi varnostno napravo je preozka.
Stranski vhod ni prilagojen za dostop gibalno oviranih strank.
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Okrožno in okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
Naslov objekta: Kidričeva ulica, 1, Slovenj Gradec
Datum izvedene analize dostopnosti: 22.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Objekt okrajnega in okrožnega sodišča na Kidričevi ulici
1 v Slovenj Gradcu je dostopno za vse skupine gibalno
oviranih oseb. Pred vhodom je urejena klančina brez
ograje, vendar primerna za samostojno uporabo.
Stopnice so nekontrastne s previsnimi ploščami. Vsa
vrata pri glavnem vhodu so steklena in neoznačena,
vendar primerno široka. Vrata v notranjosti objekta so
po večini primerno široka, kontrastna in brez pragov.
Vse razpravne dvorane so dobro osvetljene in zvočno
izolirane, nekatere imajo premične, druge nepremične
sedeže. Objekt je opremljen s stereo konferenčnim
sistemov za osebe z okvaro sluha in zagotavlja 21
slušalk. Hodniki so primerno široki. Nadstropja so za
osebe na invalidskih vozičkih nedostopna. Stopnišče je
označeno in nedrseče, vendar ima previsne plošče.
Sanitarije niso prilagojene za osebe na invalidskih
vozičkih. Objekt ima tudi načrte za prenovo in
prilagoditev objekta za gibalno ovirane osebe, vendar
se je projekt obnove ustavil.
Prilagoditve

•
•
•

Sodišče ob predhodni najavi zagotovi tolmača.
Hodniki so široki in svetli.
Notranje stopnišče je označeno in nedrseče.

• Objekt ima pri glavnem vhodu klančino, primerno
za samostojno uporabo.
• Vrata v notranjosti objekta so dovolj široka,
kontrastna in brez pragu.
• Razpravne dvorane so primerno osvetljene in
zvočno izolirane.
• Objekt zagotavlja stereo konferenčni sistem za
osebe z okvaro sluha.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•

Zunanje stopnice so neoznačene in imajo previsne plošče.
Klančina pred vhodom ni opremljena z ograjo.
Steklena vrata pri vhodu niso kontrastno označena.
Določene razpravne dvorane nimajo premičnega pohištva in ne zagotavljajo prostora za osebe na
invalidskih vozičkih.
Nadstropja so za osebe na invalidskih vozičkih nedostopna.
Notranje stopnišče ima previsne plošče
Sanitarije za uporabnike invalidskih vozičkov niso prilagojene.
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Okrožno sodišče na Ptuju
Naslov objekta: Krempljeva ulica, 7, Ptuj
Datum izvedene analize dostopnosti: 4.8.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrožno sodišče na Ptuju je v večjem delu dostopno.
Zaradi ovir na glavnem vhodu je za gibalno ovirane
obiskovalce s pomočjo premakljive klančine zagotovljen
vhod iz zadnje strani objekta, ki je tudi dobro označen.
Klančine si sami ne morejo postaviti. Dostopnost je
omogočena do pritlične etaže: vložišča, nekaterih
razpravnih dvoran, pisarne brezplačne pravne pomoči
ter določenih vpisnikov. Prostori višjega nadstropja so
za gibalno ovirane nedostopni. V objektu se pojavljajo
nenadni prehodi iz temnih v svetle prostore. Očitna
razlika je predvsem med dobro osvetljenimi pisarnami
ter temnimi hodniki in stopniščem. Ovire znotraj stavbe
predstavljajo visoki pragovi. Taktilnih in kontrastnih
prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za
lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno
komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne
zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z
gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača.
Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za
uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vhod za gibalno ovirane je dobro označen.
Prilagojen je stranski vhod z začasno klančino.
Avla je prostorna in brez ovir.
Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih
predmetov.
Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
Dvorana je dobro zvočno izolirana.
Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
Stopnišče omogoča samostojno uporabo slepim in slabovidnim osebam.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•

Vrata stranskega vhoda so težka.
Klančina ni stalna ter jo je potrebno namestiti, zato ni primerna za samostojno in varno uporabo.
Na nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim
prostorom.
Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Stopnice so na mestih razmeroma neosvetljene.
V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
Osvetlitev v prostorih ni ustrezna.
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Okrožno sodišče v Kamniku
Naslov objekta: Glavni trg, 22, Kamnik
Datum izvedene analize dostopnosti: 10.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrožno sodišče v Kamniku ni dobro dostopno za osebe z
oviranostmi. Na glavnem vhodu je stopnišče, 4 cm prag pa
predstavlja prepreko tudi na stranskem vhodu. Ovire znotraj
stavbe predstavljajo visoki pragovi ter v več primerih tudi
dvokrilna ozka vrata. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za
slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje
(slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi
osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za
komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača.
Ena izmed razpravnih dvoran se nahaja v pritličju. Za druge
dejavnosti gibalno oviranih uporabnikov je v pritličju
uporabljen nadomesten prostor, vložišče je namreč v višjem
nadstropju in popolnoma nedostopno. Osvetlitev je ustrezna
po dvoranah, medtem ko so hodniki slabo osvetljeni. Sanitarni
prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih
vozičkov.

Prilagoditve
•
Dvorana je dobro zvočno izolirana.
•
Oprema je fleksibilna in omogoča dovolj prostora
za manever za osebe na invalidskih vozičkih.
•
Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno
spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
Pomanjkljivosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Na vhodnih vratih je stopnišče, ki predstavlja oviro
za uporabnika invalidskega vozička.
•
Na stranskem vhodu je prag, ki predstavlja oviro za
uporabnika na invalidskem vozičku.

Vrata stranskega vhoda so težka.
Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Na nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim
prostorom.
Vrata so pogosto dvokrilna in tako samostojen prehod skoznje za uporabnika invalidskega vozička ni
omogočen.
Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
Vrata v dvorano so pretežka za samostojno odpiranje.
Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Stopnice so na mestih razmeroma neosvetljene.
Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim
osebam.
V objektu ni dvigala.
V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
Osvetlitev v prostorih ni ustrezna.
Oznake znotraj objekta so nameščene previsoko.
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Okrožno sodišče v Mariboru
Naslov objekta: Sodna ulica, 14, Maribor
Datum izvedene analize dostopnosti: 29.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrožno sodišče v Mariboru je dostopno za osebe z
oviranostmi. Pred stranskim vhodom je klančina, ki je
zavarovana z ograjo žal pa ni naklonsko ustrezna.
Klančina je precej strma in brez vmesnega podesta.
Varnostna naprava je ustrezna. V notranjosti v avli se
pogosto pojavijo stopnice. Hodniki in čakalnice so
dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro
osvetljeni, ni nevarnih predmetov. Oprema na
hodnikih in čakalnicah ne ovira uporabnika
invalidskega vozička. V objektu je eno dvigalo, ki
omogoča dostop tudi gibalno oviranim. Vrata dvigala
so ozka. Naprava za upravljanje dvigala (pred in v
dvigalu) je postavljena previsoko. Gumbi in naprava za
upravljanje v dvigala niso zvočno podprti za slepe
osebe. Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je
previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih
vozičkov. Informacijski pult ni vsaj na enem delu
ustrezno spuščen na višino, ki bi omogočal osebam na
invalidskem vozičku samostojno uporabo in lažjo
komunikacijo z osebjem. Zaradi neustrezno oblikovanega pulta je komunikacija za gluhe in naglušne osebe
otežena. Vrata (v pisarno ali v dvorano...) imajo pogosto visok prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička. V
dvorani z nepremičnimi sedeži so zagotovljeni prostori za uporabnike invalidskega vozička. Dvorana je dobro
zvočno izolirana. Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in
slabovidnim osebam. Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov so zagotovljeni, vendar izven
glavnega objekta. Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna. Oznake znotraj objekta so nameščene previsoko. Niso
postavljene na pravih mestih. Table z oznakami so premajhne, z premajhnimi črkami.
Prilagoditve
•
•
•
•
•
•
•
•

Sodišče zagotavlja tolmača.
Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
Oprema znotraj objekta je fleksibilna.
Objekt ima dvigalo.
Klančina na stranskem vhodu.
Dovolj široki hodniki in sprejemna pisarna
Ojačevalci zvoka.
Prilagojene sanitarije.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•

Dvorana ni opremljena s sistemom za lažje poslušanje (indukcijsko zanko).
Oznake znotraj objekta so visoke, in nereliefne.
Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi.
Oznake so visoko napisi pa so majhni.
Pragovi vrat so večinoma previsoki.
Informacijski pult ni prilagojen.
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Okrožno, okrajno in delovno sodišče v Novem mestu
Naslov objekta: Jerebova ulica, 2, Novo mesto
Datum izvedene analize dostopnosti: 7.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrožno sodišče v Novem mestu je v večjem delu
dostopno. Glavni vhod je dostopen v višini zunanjih tal.
Hodniki znotraj objekta so prostorni, vendar pa so v
določenem delu prekinjeni s stopnicami, ki
predstavljajo oviro za gibalno ovirane osebe.
Dvigala ni, zato so prostori višjega nadstropja za gibalno
ovirane nedostopni. V objektu se nahaja večja količina
prostorov s sorodnim programom (vpisniki, razpravne
dvorane). Primernost za uporabo oseb z oviranostmi je
odvisna od posameznega primera, so pa v večjem delu
primerno opremljene. Oviro pri večini predstavlja visok
vratni prag. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za
slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje
poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z
naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko
je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k
zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma
nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.
Prilagoditve

•
•
•
•

• Prag je izravnan z tlemi.
• Informacijski pult je ustrezno oblikovan, da
komuniciranje z naglušnimi osebami poteka nemoteno.
• Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je
nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov.
Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
Dvorana je dobro zvočno izolirana.
Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na stranskem vhodu je prag, ki predstavlja oviro za uporabnika na invalidskem vozičku.
Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Na nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim
prostorom.
Hodniki so na določenem delu prekinjeni z manjšimi stopnišči, kar predstavlja oviro za uporabnike
invalidskih vozičkov.
Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
Vrata so večinoma pretežka za samostojno odpiranje.
Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Stopnice niso kontrastno označene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam.
V objektu dvigala ni.
V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
Oznake znotraj objekta so nameščene previsoko.
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Okrožno, višje in okrajno sodišče v Celju
Naslov objekta: Prešernova ulica, 23a, Celje
Datum izvedene analize dostopnosti: 28.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Celju (na Prešernovi ulici 23a) je
delno dostopno za osebe z oviranostmi. Dvorane so z
izjemo ene dostopne, dobro zvočno izolirane in
osvetljene. Objekt ima dvigalo. Taktilnih prilagoditev za
slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje
poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo
z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem
ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k
zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori za uporabnike
invalidskih vozičkov so zagotovljeni.
Prilagoditve

•

• Glavni vhod je izravnan s tlemi in opremljen z
avtomatskimi steklenimi drsnimi vrati.
• Objekt ima dvigalo, njegova velikost je ustrezna.
• Dvorane se nahajajo v pritličju in so z izjemo ene
dostopne, dobro zvočno izolirane in osvetljene.
• Dvorane so opremljene s premičnimi klopmi
oziroma stoli, kar omogoča zagotavljanje zadostnega
prostora za manevriranje za uporabnika invalidskega
vozička.
• Vrata nimajo pragov.
• Osvetlitev prostorov je ustrezna, dvorane so dobro
zvočno izolirane.
Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov so zagotovljeni.

Pomanjkljivosti
•
•
•

Pisarni v pritličju nista dovolj prostorni za manevriranje za uporabnike invalidskih vozičkov.
Ena izmed dvoran (D4) je zaradi stopnice v notranjosti nedostopna.
V dvorani D3 steber ovira pogled.
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Okrožno, višje in okrajno sodišče v Celju
Naslov objekta: Ljubljanska cesta, 1a, Celje
Datum izvedene analize dostopnosti: 28.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrajno sodišče v Celju (na Ljubljanski cesti 1a) je delno
dostopno za osebe z oviranostmi. Gibalno ovirane
osebe v objekt ne morejo samostojno vstopati, saj so
vhodna vrata težka in dvokrilna. Prehod skozi
varnostno napravo je preozek, vendar je omogočen
mimohod. Glavne ovire znotraj stavbe predstavljajo
previsoki pulti v pisarnah za stranke in premalo
manevrskega prostora za uporabnike invalidskih
vozičkov. Taktilnih prilagoditev za slepe in slabovidne
osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za
omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami
sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za
komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju
tolmača. Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih
vozičkov niso dostopni.
Prilagoditve
• Glavni vhod je izravnan s tlemi.
• Objekt ima dve dvigali.
• Dvorane so opremljene s premičnimi klopmi
oziroma stoli, kar omogoča zagotavljanje zadostnega
prostora za manevriranje za uporabnika invalidskega
vozička.
• Vrata (v pisarno ali v dvorano …) so brez pragov,

•

večinoma lahka ter enostavna za uporabo.
Osvetlitev prostorov je ustrezna, dvorane so dobro zvočno izolirane.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•

Težka dvokrilna vhodna vrata onemogočajo samostojen vstop uporabnikov invalidskih vozičkov.
Informacijski pult in nekateri pulti v pisarnah za stranke niso prilagojeni.
Dvorane niso opremljene z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.

Priloga 2

Poročilo o opravljenih aktivnostih in njihovih rezultatih

40

Okrožno, višje in okrajno sodišče v Celju
Naslov objekta: Prešernova ulica, 22, Celje
Datum izvedene analize dostopnosti: 28.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrožno, Višje in Okrajno sodišče v Celju (na Prešernovi
ulici 22) je delno dostopno za osebe z oviranostmi.
Gibalno ovirane osebe lahko v objekt samostojno
vstopajo na stranskem vhodu, kjer je klančina, kmalu bo
objekt dobil tudi dvigalo, kar bo omogočilo dostop v
nadstropja. Glavne ovire znotraj stavbe so
neprilagojene višine pultov prostorov za stranke z
okenci (kot je vložišče, blagajna), v nekaterih razpravnih
dvoranah in drugih prostorih za stranke je premalo
manevrskega prostora za uporabnike invalidskih
vozičkov. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za
omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče
ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z
gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača.
Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za
uporabnike invalidskih vozičkov.
Prilagoditve
•
Prilagojen je stranski vhod s klančino.
•
Oprema večine dvoran je fleksibilna in omogoča
pripravo dvorane za uporabnike invalidskih vozičkov.
Med opremo je dovolj manevrskega prostora za
uporabnika invalidskega vozička.
•
Osvetlitev prostorov je ustrezna, dvorane so dobro

•

zvočno izolirane.
Hodniki so dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov. Oprema
na hodnikih ne ovira uporabnika invalidskega vozička.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•
•

Objekt (še) nima dvigala.
Višine pultov/okenc so neprilagojene.
Dvorane niso opremljene z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.
V nekaterih pisarnah in drugih prostorih za stranke je premalo manevrskega prostora za uporabnike
invalidskih vozičkov.
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Okrožno, višje in okrajno sodišče v Celju
Naslov objekta: Prešernova ulica, 27, Celje
Datum izvedene analize dostopnosti: 28.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Opis objekta
Okrožno sodišče v Celju (na Prešernovi ulici 27) je delno
dostopno za osebe z oviranostmi. Gibalno ovirane
osebe lahko v objekt vstopajo s težavo, saj je glavni
vhod za uporabnike invalidskih vozičkov nedostopen
zaradi vrtljivih vrat, vstop skozi stranski vhod pa je
otežen zaradi preproge, ki ni izravnana s tlemi in
prehoda skozi vetrolov, ki ni v osi. Objekt ima dvigalo,
vendar je zelo majhno. Sistema za lažje poslušanje
(slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z
naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko
je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k
zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori za uporabnike
invalidskih vozičkov niso dostopni.
Prilagoditve

•

• Hodniki so dovolj široki, površina tal je nedrseča,
so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov. Oprema na
hodnikih ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
• Vrata (v pisarne, dvorane …) nimajo pragov,
večinoma so lahka in enostavna za uporabo.
• Oprema dvoran je fleksibilna in omogoča pripravo
dvorane za uporabnike invalidskih vozičkov. Med
opremo je dovolj manevrskega prostora za uporabnika
invalidskega vozička.
Osvetlitev prostorov je ustrezna, dvorane so dobro zvočno izolirane.

Pomanjkljivosti
•
•
•
•

Glavni vhod z vrtljivimi vrati za uporabnike invalidskih vozičkov ni dostopen, dostop skozi stranski vhod
je otežen.
Objekt ima dvigalo, vendar je zelo majhno.
Dvorane niso opremljene z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.
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