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Datum:     1. 12. 2022

Zadeva: Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede zagotovitve dostopnosti 
objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi po Zakonu o izenačevanju 
možnosti invalidov

Spoštovani,

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je avgusta 2022 v skladu z zakonskimi pooblastili izdal 
posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane. V posebnem poročilu smo med drugim 
opozorili, da v Sloveniji le 26 odstotkov zgradb srednjih šol omogoča vse pogoje za vključitev gibalno 
oviranih ljudi v izobraževalni proces. V razpravi v Državnem svetu se je odprlo širše vprašanje o 
dostopnosti vseh obstoječih objektov v javni rabi.

Kot izhaja iz 9. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) je diskriminacija zaradi 
invalidnosti pri dostopnosti do uporabe objektov v javni rabi prepovedana. Po 2. členu Zakona o 
varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) se varstvo pred diskriminacijo zagotavlja tudi na področju dobrin in 
storitev, ki so na voljo javnosti. Skrajni rok za prilagoditev objektov v javni rabi ljudem z invalidnostmi 
je 11. 12. 2025. Do takrat je prilagojen dostop potrebno zagotoviti vsem ljudem z invalidnostmi, tako 
zaposlenim, ki delajo v organih, ustanovah in organizacijah v objektih v javni rabi, kot tudi 
uporabnikom dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti v teh objektih. 

Objekte v javni rabi, katerih raba je namenjena vsem pod enakimi pogoji, opredeljuje Gradbeni zakon, 
na podlagi katerega je bila sprejeta Uredba o razvrščanju objektov,1 ki v prilogi navaja seznam in vrste 
objektov, ki sodijo v to kategorijo.

Zagovornik županjam in županom občin priporoča, da uredijo vse potrebno, da bodo vsi 
objekti v javni rabi, za katere so na različnih področjih družbenega življenja pristojne občine, 
prilagojeni oziroma dostopni za ljudi z invalidnostmi (npr. vzgoja in izobraževanje, primarno 
zdravstvo, storitve občine, javni parki). To mora biti skladno z ZIMI zagotovljeno najkasneje do 
11. 12. 2025.  

Posebno poročilo je dostopno na spletnem naslovu: http://www.zagovornik.si/posebna-porocila/. 

S spoštovanjem,

Miha Lobnik
                                                             ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI
                                                  
1 Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), dostopno na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8497

Županje in župani občin

(po seznamu)
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Poslano:
     –  naslovnikom po seznamu (po elektronski pošti)
     –  zbirka dokumentarnega gradiva

V vednost:

     –    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (gp.mddsz@gov.si)
– Ministrstvo za javno upravo (gp.mju@gov.si) 
– Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si) 
– Gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija (gp.irsop@gov.si)

     –     Svet za invalide Republike Slovenije (svetzainvalide-rs.mddsz@gov.si)
     –     NSIOS (info@nsios.si)
    –     Varuh človekovih pravic (info@varuh-rs.si)  
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