
Regija Ime srednje šole ali dijaškega doma Dostop do šole oz. dijaškega doma, dostop do učilnic oz. sob, toaletnih prostorov, posebni prostor za počitek

Gorenjska Biotehniški center Naklo, Srednja šola

Šola je prilagojena za dijake s težjo gibalno oviranostjo. Stavba ima dvigalo. Dijakom je omogočen dostop do šole, do učilnic, do toaletnih prostorov, 

jedilnice. Šola nima sobe, kjer bi dijaki z gibalno oviranostjo lahko počivali.

Gorenjska Dijaški in študentski dom Kranj 

Vhodni podest in s tem glavni vhod šole je dostopen preko klančine za invalidski voziček. V pritličju je jedilnica, ki je invalidom dostopna. lz dijaške avle 

je prav tako preko klančine možen dostop do uprave in zbornice, v tem delu stavbe je tudi invalidski WC. V dijaške sobe in učilnice dostop osebam na 

vozičkih ni omogočen, ker kot 4-nadstropna stavba nima dvigala.

Gorenjska Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Za vstop v samo stavbo imajo invalidski dovoz, ki omogoča tudi dostop do dvigala v višja nadstropja. Iz pritličja do nivoja garderob,  avle in jedilnice je 

na razpolago dvigalo za invalidski voziček.  Specialnega prostora za počitek v šoli ni, so pa v ta namen  na razpolago prostori kot so kabineti, govorilnica. 

Vsi prostori invalidom niso dostopni, saj je večina učilnic v medetažah (višje za 3 stopnjice), dostopno pa tudi ni tretje nadstropje (dvigalo do tja ne 

seže), kjer sta 2 učilnici in knjižnica. Dostop z vozičkom je neustrezen tudi do kleti, kjer je telovadnica.

Gorenjska Gimnazija Franceta Prešerna

Šola ima urejen dostop do šole za invalidske vozičke. V stavbi imajo dvigalo, za dostop do učilnic. V nadstropju imajo posebej urejene toaletne prostore 

za težje gibalno ovirane dijake. Imajo tudi prostor, kjer omogočajo počitek težje gibalno oviranim dijakom .

Gorenjska Gimnazija Jesenice

Na Gimnaziji Jesenice imajo dijaki s težjo gibalno oviranostjo možnost  dostopa do vseh prostorov. Ob vhodu imajo v stavbo klančino, potem 

stopniščno  dvigalo do osebnega dvigala, ki omogoča prevoz dijaka do drugega nadstropja. Do  mansarde in učilnic v njej imajo dijaki možnost dostopa 

s stopniščnim  dvigalom.

Gorenjska Gimnazija Kranj  

Gorenjska Gimnazija Škofja Loka

Šola ima klančino za invalidski voziček pri vhodu v šolo, dvigalo (namenjeno izključno osebam, ki ga potrebujejo – gibalno ovirane osebe), omogočen je 

dostop do učilnic, posebnega prostora za počitek trenutno ni ustreznega.  V pritličju je WC za osebe na invalidskem vozičku.

Gorenjska Srednja gostinska in turistična šola Radovljica Šola je prilagojena za invalidske vozičke, ima dostop do učilnic ter dvigala.

Gorenjska Srednja šola Jesenice  

Šola ima klančino za dostop v šolo ter sanitarije za invalide. Nima pa dvigala, dostopa do delilnice hrane, prostora za počitek. Dijaki, ki so težje gibalno 

ovirani se lahko "gibljejo" le po pritličju šole.

Gorenjska Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Šola je popolnoma neprilagojena za gibalno ovirane uporabnike.

Gorenjska Šolski center Kranj, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, strokovna gimnazija

Šola je delno prilagojena gibalno oviranim uporabnikom. Imajo klančino, ki omogoča vstop v šolsko zgradbo. Šola je povezana tudi s prizidkom 

Medpodjetniškega izobraževalnega centra, ki je prilagojen gibalno oviranim in ima tudi ustrezne sanitarije, ki jih koristi omenjeni dijak. Za popolno 

prilagoditev bi nujno potrebovali še dvigalo.

Gorenjska Šolski center Škofja Loka

Stavbe na lokaciji Podlubnik 1/B Škofja Loka (šolska stavba, upravni del in MIC) so urejene s klančinami in imajo dvigalo, šolska stavba na lokaciji 

Kidričeva 59, Škofja Loka ni prilagojena invalidskim vozičkom oz. nima klančin in dvigala.

Gorenjska Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo 

Gorenjska Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo

Goriška Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Dijaški dom Tolmin

Goriška Dijaški dom Nova Gorica 

Goriška Gimnazija Jurija Vege Idrija 

Goriška Gimnazija Nova Gorica Šola nima dostopa za invalidske vozičke.

Goriška Gimnazija Tolmin

Šola nima dvigala za invalide, ja pa možen dostop v vse učilnice tako, da uporabijo dvigalo OŠ v isti stavbi, pod pogojem, da odstranijo pregradne stene 

na hodnikih. Posebnega prostora za počitek nimajo.

Goriška Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 

Tlak do vhoda in vhod v dijaški dom nima nobene stopničke, ki bi ovirala prehod z invalidskim vozičkom, vhod v šolo bo urejen v letošnjih poletnih 

počitnicah. Večina učilnic in sob je v nadstropjih, do katerih se dostopa po stopnicah. Stopnišče nima vgrajenega nastavka za transport invalidskih 

vozičkov; stavba nima dvigala. Dostop do WC v pritličju je možen z invalidskim vozičkom, a prilagojenega WC za invalide ni. Prostor za počitek v 

dijaškem domu je na razpolago, vendar je v nadstropju, do koder je potrebno invalidski voziček prenesti.

Goriška Škofijska gimnazija Vipava

Goriška Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola in Dijaški dom

Na lokaciji v Šempetru pri Gorici sta tako vhod v šolsko stavbo kot tudi vhod v dijaški dom brez stopnic in brez ovir za invalide. V šolski stavbi je tudi 

osebno dvigalo, kar omogoča lahek dostop invalidom v vsa nadstropja stavbe in v vse učilnice. V dijaškem domu ni dvigala in tudi prilagoditev za 

invalide ne, tako da invalidi lahko brez ovir dostopajo v pritličje in v nadstropje, kjer je dijaški dom s hodnikom povezan s šolo. Tako v dijaškem domu 

kot tudi v šolski stavbi ni sanitarij prilagojenih za invalide in tudi posebnih prostorov za počitek invalidov ne.

Goriška Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola

Šola ni prilagojena za lažji dostop invalidov. Na vhodu so stopnice brez klančine za dostopnost invalidov, stavba je trinadstropna in nima dvigala, tako 

da je prehajanje iz nadstropja v nadstropje zelo oteženo. Ravno tako v stavbi ni sanitarij prirejenih za invalide oz. ni predvidenih posebnih prostorov za 

počitek invalidov.

Goriška Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola, Srednja ekonomska in trgovska šola

Stavba ima dva vhoda, pri prvem je prehod prost brez stopnic in robov, pri drugem vhodu  pa so stopnice vendar je ob stopnicah klančina za lažji 

dostop z invalidskim vozičkom. Stavba je večnadstropna, stopnišča so brez prilagoditev za lažji dostop invalidov. V stavbi ni dvigala. Ravno tako v stavbi 

ni sanitarij prirejenih za invalide oz. ni predvidenih posebnih prostorov za počitek invalidov.

Goriška Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola

Šola ni prilagojena za lažji dostop invalidov. Na vhodu je stopnica (brez klančine), stavba je medetažna z veliko stopnicami, dvigala ali klančin za 

invalidske vozičke ni. V stavbi ni posebnih sanitarij ali prostorov za počitek invalidov.

DOSTOP DO ŠOLE OZ. DIJAŠKEGA DOMA DIJAKOM S TEŽJO GIBALNO OVIRANOSTJO



Jugovzhodna Slovenija Dijaški dom Črnomelj Nima urejenih klančin za dostop do dijaškega doma, prav tako ni dostopa do učilnic in spalnih sob. Dvigala tudi nimajo.

Jugovzhodna Slovenija Dijaški in študentski dom Novo mesto 

Na šoli imajo za dijake z invalidskimi vozički klančino za dostop v stavbo, sanitarije v pritličju stavbe, klančino za dostop v večnamensko dvorano ter 

dostop v kuhinjo. Nimajo dostopa do učilnic, do sob, prilagojene sobe, prilagojenih sanitarij in kopalnic v sobi.

Jugovzhodna Slovenija Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija Šola je prilagojena gibalno oviranim dijakom, saj ima dvigalo in posebne sanitarije za take dijake. Nimajo sobe za počitek.

Jugovzhodna Slovenija Gimnazija in srednja šola Kočevje

Pouk se izvaja v dveh stavbah (stavba Ljubljanska 12 in stavba Trg Zbora odposlancev 22- v gradnji, otvoritev v aprilu 2014). V obeh stavbah imajo vstop 

v šolo prilagojen za dijake na invalidskem vozičku,ki lahko dostopajo tudi v prostore na 1. in 2. nadstropju, gibljejo se lahko tudi po klančini v 

medetažnih premikih (1. nadstropje), dostopajo lahko tudi do drugih prostorov (knjižnica, avla-jedilnica, prostzori svetovalne službe), imajo poseben 

toaletni prostor za dijake na vozičkih in dodaten prostor za počitek.

Jugovzhodna Slovenija Gimnazija Novo mesto 

Na šoli je dijakom z gibalno oviranostjo omogočen dostop do vhoda v šolo z osebnim prevozom in dovoljena uporabo parkirišča, namenjena 

zaposlenim. Na stranskem vhodu imajo nameščeno klančino za dostop z invalidskim vozičkom. Gibalno oviranim je pouk prilagojen tako, da ta poteka 

ves čas v isti učilnici v pritličju. V pritličju lahko uporabljajo toaletne prostore, za počitek pa jim je na voljo kabinet svetovalne službe, ki je prav tako v 

pritličju. 

Jugovzhodna Slovenija Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

Jugovzhodna Slovenija Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Dijaški in študentski dom

Dostop z invalidskim vozičkom na enoti Dijaškega in študentskega doma do sob in toaletnih prostorov ni možen, možen je dostop z invalidskim 

vozičkom do jedilnice .

Jugovzhodna Slovenija

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška 

gimnazija
Dostop z invalidskim vozičkom na enoti Kmetijske šole in biotehniške gimnazije do učilnic in toaletnih prostorov ni možen. Imajo poseben prostor za

počitek. Dostop do šolskih in toaletnih prostorov je zagotovljen s tračnim dvigalom, ki je izposojen pri Zvezi invalidov Slovenije.

Jugovzhodna Slovenija

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Srednja šola za gostinstvo in 

turizem

Dostop z invalidskim vozičkom na enoti Srednje šole za gostinstvo in turizem ni možen do učilnic in toaletnih prostorov. Na šoli nimajo na razpolago 

nobenega prostora za počitek.

Jugovzhodna Slovenija Srednja šola Črnomelj  

Šola je delno prilagojena izvajanju pouka za težje gibalno ovirane otroke, torej tiste, ki so na invalidskem vozičku. Nimajo toaletnih prostorov, ki bi bili 

prilagojeni, niti prostora za počitek ali druge potrebne storitve (previjanje ipd.). V športni dvorani imajo dvigalo za invalidske vozičke in urejene 

toaletne prostore. Vendar pa med šolo in športno dvorano ni urejenega  dostopa oz. klančine. Šola in športna dvorana sta namreč povezani, vendar  so 

na prehodu tudi stopnice.

Jugovzhodna Slovenija Šolski center Novo mesto  

Imajo vgrajeno novo dvigalo v prizidku I. trakta ki je začelo delovati v januarju 2014. S povezavo prizidka I. trakta z ostalimi trakti šole bo to dvigalo 

pokrivalo celotno šolo. Načrtujemo, da bo to urejeno do 1. septembra 2014.

Jugovzhodna Slovenija Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Jugovzhodna Slovenija Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola

Jugovzhodna Slovenija Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola

Jugovzhodna Slovenija Šolski center Novo mesto, Srednja šola Metlika

Jugovzhodna Slovenija Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola

Koroška Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola

Pred šolo imajo parkirni prostor namenjen invalidom, tudi vhod in notranjost z dvigalom sta narejena tako, da invalidi pri tem nimajo obenih težav. V 

novem šolskem letu bodo potekale selitve v novo šolo, ki pa je tudi grajena tako, da je vse prilagojeno za dostop osebam s težjo gibalno oviranostjo. 

Koroška Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija

Za invalide so dostopne vse učilnice in ostali prostori na šoli. Tudi v okolici šole je urejena dovozna pot, prilagojena za invalidske vozičke. V letu 2014 

načrtujejo ureditev sanitarij za invalide (M, 2). Posebnega prostora za počitek, sproščanje še ni, so pa invalidom dostopni vsi prostori, kjer lahko v miru 

počivajo, berejo (knjižnica, kinodvorana, filmski studio). 

Koroška Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Na lokaciji Koroška ulica 11 je primeren  dovoz za invalidske vozičke. Dostop do učilnic urejen z dvigalom in stopniščnim vzpenjalcem. Na lokaciji 

razpolagajo s toaletnim prostorom za invalide. Ni prostora za počitek. Na lokaciji Koroška ulica 53 je primeren  dovoz za invalidske vozičke. Možen 

dostop do učilnic v pritličju, do svetovalne delavke, knjižnice, zbornice, pisarne ravnatelja in malice. Ni dvigala do učilnic v nadstropju. Ni posebnih 

toalet za invalide. Ni prostora za počitek.

Koroška Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola

Primeren  dovoz za invalidske vozičke, dostop do učilnic je urejen z dvigalom, na lokaciji razpolagamo z toaletnim prostorom za invalide, ni prostora za 

počitek

Notranjsko-Kraška Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna Šolska stavba nima prilagoditev, ki gibalno oviranim omogočajo normalno delo in gibanje v njej.

Notranjsko-Kraška Šolski center Postojna, Srednja šola Šola ni prilagojena za dijake s težjo gibalno oviranostjo.

Obalno-Kraška Dijaški in študentski dom Koper 

Za gibalno ovirane osebe je neoviran dostop le v pritlične prostore doma, to je v vežo, jedilnico ter atrij. Oviran je tudi dostop do sanitarij v pritličju, ker 

so vrata ozka, sanitarije niso prilagojene osebam z gibalno oviranostjo. Vsi bivalni prostori so v višjih etažah, ki so dostopni le po stopnicah (ni dvigala), 

kar pomeni, da osebe na invalidskem vozičku ne morejo v stanovanjski del.

Obalno-Kraška Gimnazija Antonio Sema Piran  

Šola je delno prilagojena za dijak ena invalidskih vozičkih. Dostop  do stavbe je možen, ni stopnic, vhod je v nivoju parkirišča, dostop do vseh prostorov 

v pritličju je omogočen: garderoba, kuhinja, jedilnica, knjižnica, laboratorij za kemijo in biologijo, 2 učilnici, dostop do prvega nadstropja ni možen 

(stopnišče, brezdvigala), 3 učilnice, dostop do telovadnice ni možen (stopnišče, brez dvigala).

Obalno-Kraška Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper Stavba ne omogoča dostopa invalidom, nima dvigala, ker je bila zgrajena L. 1675 in je bila zadnjič obnovljena leta 1970. 

Obalno-Kraška Gimnazija Koper  

Obalno-Kraška Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran Šolske stavbe niso prilagojene za invalidske vozičke in ni omogočenega dostopa za gibalno ovirane dijake.

Obalno-Kraška Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper

Možen je dostop z avtomobilom do vhoda šole. Možen je dostop do učilnic v pritličju, ne pa do učilnic v 2. in 3. nadstropju (dvigala nimamo), to 

pomeni, da je otežen dostop do računalniških učilnic v 1. nadstropju. Imajo stranišče prilagojeno invalidom. Nimajo posebne sobe za počitek, vendar bi 

jo v primeru potrebe lahko uredili.



Obalno-Kraška Srednja šola Izola

Na šoli nimajo posebnih prostorskih prilagoditev, ki bi omogočale gibalno oviranim dijakom dostop do učilnic oziroma sob. Na razpolago imajomo 

prostor - »bolniška soba«, ki omogoča dijakom počitek. Na šoli se v skladu z možnostmi sproti prilagajajo, v primeru, da šolo obiskuje gibalno oviran 

dijak (organizacijo pouka v enem prostoru, organizacijo dežurstev dijakov za pomoč pri gibanju po šoli…).

Obalno-Kraška Srednja šola Pietro Coppo Izola 

1.nadstropje ni dostopno za invalidske vozičke kajti ni dvigala. V pritličju je prilagojen dostop za invalidske vozičke, ker se lahko  pride do določene 

učilnice, toaletni prostori  niso prilagojeni in tudi prostora za počitek ni.

Obalno-Kraška Srednja tehniška šola Koper  

Šola izpolnjuje vse pogoje o prilagodljivosti in dostopu za uporabo  invalidskih vozičkov, za dijake s težjo gibalno oviranostjo. Posebnega prostora za 

počitek nimajo.

Obalno-Kraška Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola

Dostop do šole je urejen s fiksno rampo, v šoli se nahaja tudi WC za invalide. Dostop do učilnic je možen v pritličju in I. nadstropju, ni pa možen dostop 

do učilnic v II. nadstropju ( v tem nadstropju sta le dve učilnici). Nimajo posebnega prostora za počitek. V športno dvorano je vstop omogočen in prav 

tako imajo posebej WC za invalide.

Osrednjeslovenska Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

V zavodu izobraževalne programe izvajajo na dveh lokacijah in sicer na Ižanski cesti 10, kjer je dijakom s težjo gibalno oviranostjo omogočen dostop do 

učilnic z dvigalom in na lokaciji Cesta v Mestni log 47, kjer lahko dijaki s težjo gibalno oviranostjo dostopajo po klančini za invalide do pritličja. Dvigala 

na tej lokaciji ni. 

Osrednjeslovenska Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja šola

Osrednjeslovenska Dijaški dom Bežigrad Ljubljana 

Osrednjeslovenska Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana

Osrednjeslovenska Dijaški dom Poljane

V Dijaški dom je možen dostop z invalidskim vozičkom. Ravno tako je možen dostop do vseh prostorov v pritličju (avla, družabni prostor, jedilnica, 

upravni del, soba za počitek). V pritličju dijaškega doma so sanitarije prilagojene invalidom. Dostop do sob in učilnici, ki so od 1. do 4. nadstropja pa ni 

mogoč.

Osrednjeslovenska Dijaški dom Tabor  Prostori niso prilagojeni za težje gibalno ovirane dijake.

Osrednjeslovenska Dijaški dom Vič  

Dijaški dom VIČ razen pritličja  ni dostopen za gibalno ovirane dijake. V pritličju so le skupni prostori – jedilnica, čitalnica, knjižnica…., vse sobe so v 

nadstropjih, dvigal ni. Tudi kopalnice niso tovrstno opremljene.

Osrednjeslovenska Ekonomska šola Ljubljana  Šola nima urejenega dostopa do šole, učilnic,  toaletnih prostorov in nima posebnega prostora za počitek, za gibalno ovirane  dijake.

Osrednjeslovenska Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana

Šola ni prilagojena dijakom na invalidskih vozičkih. Dostop do šolskih prostorov in prehod med nadstropji z vozički ni mogoč. Toaletnih prostorov 

invalidi na vozičkih ne morejo uporabljati in tudi posebnih prostorov za invalide na šoli ni.

Osrednjeslovenska Gimnazija Bežigrad, Gimnazija

Osrednjeslovenska Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola

Osrednjeslovenska Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Šolo je v celoti prirejena za dijake s težjo gibalno oviranostjo. Po celi šoli imajo klančine in gibalno ovirani dijaki lahko prosto dostopajo do vseh šolskih 

prostorov. Imajo pa tudi posebno sobo z WC-jem za te dijake.

Osrednjeslovenska Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana še nima urejenega dostopa za gibalno ovirane invalide, saj nimajo dvigala.

Osrednjeslovenska Gimnazija Ledina  

Šola ima mogočeno dostopnost za gibalno ovirane dijake v pritličnih prostorih: vhod, računalniška učilnica, ena učilnica (predavalnica), knjižnica, 

jedilnica, fotokopiranje za dijake, sanitarije, delno telovadnica. 

Osrednjeslovenska Gimnazija Litija  Za gibalno ovirane dijake urejen poseben dohod iz parkirišča ob šoli, da ima dvigalo in poseben prostor oz. prirejene sanitarije za invalide.

Osrednjeslovenska Gimnazija Moste

Dostop do šole in do vseh učilnic je mogoč z invalidskim vozičkom. Tudi toaletni prostor je ustrezno urejen.  Posebnega prostora za počitek ni. Soba za 

razgovore, ki je pogosto prosta tudi v dopoldanskem času in čitalnico imajo. V vse prostore je omogočen dostop težje gibalno oviranim dijakom.

Osrednjeslovenska Gimnazija Poljane

Na Gimnaziji Poljane nimajo urejenih prilagoditev za invalidske vozičke, ki se tičejo dostopa v šolo in v učilnice, prav tako nimajo posebnega prostora za 

počitek in požarnih stopnic. 

Dostop v šolo, do učilnic in drugih prostorov šole je možen le po notranjem stopnišču.

Osrednjeslovenska Gimnazija Šentvid  

Šola je za gibalno ovirane dijake zelo neugodna. Učilnice so razporejene od pritličja do 3. nadstropja in povezane le s stopnišči (ni dvigal). Premikanje z 

invalidskimi vozički je nemogoče. V prihodnosti bodo šolo obnovili in prilagodili za dijake invalide.

Osrednjeslovenska Gimnazija Šiška Za invalidske vozičke je delno dostopna zgradba šole (le pritlični del) in telovadnica.

Osrednjeslovenska Gimnazija Vič Na šoli je za dijake z invalidskimi vozički prilagojen vhod, dvigalo, toaletne prostore, nimajo pa posebnega prostora za počitek.

Osrednjeslovenska Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Srednja glasbena in baletna šola

Urejeni 2 parkirni mesti, označeni za invalide z rumeno barvo; s parkirišča klančina za dostop do vhoda; do vhodnih vrat ni nobenih ovir, avtomatsko 

odpiranje vrat v avlo, jedilnico. Dostop do nižje ležečih koncertnih dvoran je možen z dvigalom za invalidske vozičke; Dostop do prostorov v nadstropjih 

je  s klasičnim dvigalom, širina prilagojena; V pritličju  so sanitarije opremljene za invalide.

Osrednjeslovenska Srednja ekonomska šola Ljubljana 

Šola je prilagojena za dijake s težjo gibalno oviranostjo. Imajo ustrezno dvigalo za dostop do vseh učilnic, šolske knjižnice in kuhinje. Na voljo je tudi 

prostor za počitek. Dostop do šole je v pritličju z možnostjo neposrednega dovoza do vhoda. Prilagoditi bi bilo potrebno le sanitarije.

Osrednjeslovenska Srednja frizerska šola Ljubljana 

Osrednjeslovenska Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Osrednjeslovenska Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Osrednjeslovenska Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana

Osrednjeslovenska Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana

Osrednjeslovenska Srednja šola Domžale 

Dostop do šolske stavbe na naslovu Cesta talcev 12, 1230 Domžale je urejen  s klančino. Dostop do učilnic v višjih nadstropjih ni urejen. Dostop do 

šolskih stavb na naslovu Ljubljanska cesta 105, 1230 Domžale je  urejen s klančino ali je vhod v stavbo v nivoju. Dostop do učilnic v višjih  nadstropjih ni 

urejen.



Osrednjeslovenska Srednja šola Domžale, Gimnazija

Osrednjeslovenska Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola

Osrednjeslovenska Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Vsi glavni prostori vključno s specialnimi učilnicami so dostopni invalidu na vozičku. Pred šolo je parkirni prostor namenjen za invalide. Dostop v stavbo 

je neoviran, ni stopnic. V šoli nimajo posebnih sanitarij za invalide.

Osrednjeslovenska Srednja šola tehniških strok Šiška Dostop do šole je mogoč. Dvigala ni, zato je dostop v prostore možen le po stopnišču. Ni primernih sanitarij.

Osrednjeslovenska Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

Šola ima prilagojen vhod v pritličje šole za gibalno ovirane osebe. Šola nima dvigala, da bi se gibalno ovirane osebe lahko gibale tudi v višja  nadstropja 

oziroma v kletne prostore, kjer so tudi učilnice, nima posebnega prostora za počitek, nima toaletnih prostorov prilagojenih za invalide.

Osrednjeslovenska Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani Šola nima urejenih dostopov za invalidske vozičke do šole, učilnic in sanitarij, prav tako nima urejenega posebnega prostora za počitek. 

Osrednjeslovenska Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana Šola nima nobenih prostorskih  prilagoditev za invalidske vozičke. Dvigala ni, prav tako ni posebnega prostora za počitek. 

Osrednjeslovenska Srednja trgovska šola Ljubljana

Osrednjeslovenska Srednja upravno - administrativna šola Ljubljana

Šolska stavba ni prilagojena za osebe z težjo gibalno oviranostjo, saj je dostop v vse učilnice po stopnicah. Ravno tako je dostop v vse toaletne prostore 

ali sam vstop do uradnih prostorov šole mogoč preko stopnic. S posebno sobo za počitek ne razpolagajo. 

Osrednjeslovenska Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana 

Osrednjeslovenska Srednja zdravstvena šola Ljubljana 

Dostop za invalide na invalidskem vozičku mogoč do glavnega vhoda, nato pa z dvigalom do I., II. in III. nadstropja, kjer je v vsakem nadstropju možen 

dostop invalidom na  invalidskem  vozičku tudi v  učilnice in toaletne prostore. Šola ima možnost, da poskrbi za poseben prostor za počitek.

Osrednjeslovenska Šolski center Ljubljana  Šola nima primernega dostopa do učilnic in ostalih prostorov za gibalno ovirane dijake.

Osrednjeslovenska Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana

Šola ni v celoti prilagojena za gibanje z invalidskimi vozički in ne dopušča v celoti dostopnosti gibalno oviranim dijakom, saj imajo možnost dostopa le v 

pritlične prostore, ker imajo na vhodu nameščeno klančino, ki omogoča direkten dostop v pritlične prostore, kjer imajo 8 splošnih učilnic, specialne 

učilnice za telekomunikacije, sanitarije (navadne) in jedilnico. 

Osrednjeslovenska Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje

Osrednjeslovenska Zavod sv. Stanislava, Jegličev dijaški dom

Osrednjeslovenska Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija

Podravska Biotehniška šola Maribor

Se nahaja v objektu, ki je bil grajen v sredini prejšnjega stoletja (trenutno je šola sicer najemnik teh prostorov) in ne omogoča lažjega dostopa za dijake 

s težjo gibalno oviranostjo. Je pa v »središču« stopnišča (objekt je etažnosti K + P (medetaža) + 2) možnost vgradnje dvigala. Pritličje je pol etaže nad 

zunanjim terenom (klasično stopnišče). 

Podravska Dijaški dom Drava Maribor 

Imajo možnost za sprejem  dijakov  s težjo gibalno oviranostjo v 3 dvoposteljnih sobah s skupno kopalnico in čajno kuhinjo  v pritličju doma, kjer se 

nahajajo še: uprava, zbornica, kabinet svetovalne delavke, jedilnica, mladinska soba, knjižnica in glasbeni učilnici….

Podravska Dijaški dom Lizike Jančar Dijaški dom ni prilagojen za gibalno ovirane dijake (dostop do učilnic, sob, toaletnih prostorov). Posebnega prostora za  počitek ni.

Podravska Dijaški dom Maribor 

Podravska Dijaški dom Ptuj 

Podravska Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Šola in dijaški dom sta v pritličju dostopna za dijake s težjo gibalno oviranostjo. Dijaški dom ima rampo. V šoli je poseben prostor, namenjen počitku 

gibalno oviranim dijakom. 

Podravska Gimnazija Ormož  

Dostop do vhoda zgradbe je gibalno oviranim omogočen s klančino ob glavnih stopnicah. Takoj v avli ob vhodu je dvigalo iz pritličja v 1. nadstropje šole. 

Za gibalno ovirane imajo v pritličju sanitarije za invalide in tudi prostor za počitek. Šolska stavba ima torej prilagoditve, ki gibalno oviranim omogočajo 

normalno delo in gibanje v njej.

Podravska Gimnazija Ptuj

Podravska II. gimnazija Maribor Vsi prostori in dostop v šolo so v celoti pilagojeni  dijakom  s težjo gibalno oviranostjo. Posebnega prostora za počitek ni.

Podravska III. gimnazija Maribor  Šolska stavba nima prilagoditev, ki gibalno oviranim omogočajo normalno delo in gibanje v njej.

Podravska Izobraževalni center Piramida Maribor

Imajo urejen dostop do šolskih prostorov za gibalno ovirane dijake. Na šoli je dvigalo za gibalno ovirane dijake in sanitarije za invalide, posebnega 

prostora za počitek za gibalno ovirane dijake nimajo, imajo pa prosto učilnico. Dovoz z avtomobilom je možen do glavnega vhoda, ki je v enakem nivoju 

kot je dvigalo. Na šoli je poskrbljeno za gibalno ovirane dijake.

Podravska Konservatorij za glasbo in balet Maribor Stavba ni prilagojena za dostop invalidov.

Podravska Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom Imajo urejen dostop do učilnic in dijaških sob (dvigala). Imajo tudi WC za invalide.

Podravska Prva gimnazija Maribor  Šola ni prilagojena za invalidske vozičke  ter da nima posebnega prostora za počitek.

Podravska Srednja ekonomska šola Maribor 

Za težje gibalno ovirane dijake je dobro poskrbljeno, saj imajo na  voljo dvigalo. Z  vozičkom lahko pridejo  nemoteno z dvorišča do dvigala in do večine 

šolskih prostorov.

Podravska Srednja elektro-računalniška šola Maribor

Dostop do stavbe na Smetanovi 6 je delno primeren za invalidske vozičke. Vhod v stavbo na Gosposvetski 9 je neprilagojena za invalidske vozičke. 

Dvigala ni, klančin ni, toaletni prostori so klasični v istem nivoju kot učilnice. Ločenega prostora za počitek za dijake na invalidskih vozičkih ni.

Podravska Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Stavba ima 2 urejana dostopa za invalidske vozičke (pri glavnem vhodu v šolo in pri  novem vhodu v delavnice praktičnega pouka). V šoli pa je tudi 

dvigalo, tako da je možen dostop  invalidom v vse etaže in vse prostore šole.

Podravska Srednja šola Slovenska Bistrica 

Na parkirišču je parkirno mesti za invalidno osebo z nemotenim dostopom v prostore šole, v pritličju šole je stranišče za invalidne osebe, za gibanje do 

vseh prostorov šole in v telovadnico je na voljo dvigalo. Imajo tudi en manjši prostor za počitek, ki pa še ni opremljen za opravljanje sprostitvenih vaj.

Podravska Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor 



Podravska Srednja šola za oblikovanje Maribor

Dostop v šolo je prilagojen za invalidske vozičke. Šola ima tudi dve dvigali, ki omogočata osebam na invalidskem vozičku dostop do vseh učilnic, vendar 

trenutno eno izmed dvigal ne obratuje, kar pomeni, da je dostop za invalidske vozičke možen le do nekaterih učilnic. Imajo tudi toaletne prostore 

prilagojene za osebe na invalidskem vozičku, posebnega prostora za počitek za osebe na invalidskih vozičkih nimajo.

Podravska Srednja trgovska šola Maribor Šolska stavba nima prilagoditev, ki gibalno oviranim omogočajo normalno delo in gibanje v njej.

Podravska Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor Na šoli nimajo urejene  prilagodljivosti  za invalidske vozičke do stavbe, učilnic, toaletnih  prostorov in nimajo sobe za počitek.
Podravska Šolski center Maribor Vsi prostori na lokaciji Zolajeva ulica 12 so dostopni z invalidskimi vozički (dvigalo in  ustrezni prehodi). Posebnih prostorov za počitek ni.

Podravska Šolski center Maribor, Srednja lesarska šola

Prostori Srednje lesarske šole in Višje strokovne šole programa lesarstvo in oblikovanje materialov, na Lesarski ulici so za invalide dostopni (dvigalo in 

prehodi). Posebnih prostorov za počitek ni.

Podravska Šolski center Ptuj 

Zavod Šolski center Ptuj upravlja objekte na lokacijah Volkmerjeva cesta, Vičava, Grajenščak in Turnišče. Na lokaciji Vičava je za invalide urejen dostop 

do vseh učilniških prostorov, v objektu imamo dvigalo, višinskih ovir ni. V objektu je poseben prostor za invalida.

Podravska Šolski center Ptuj, Biotehniška šola

Na lokaciji Turnišče in Grajenščak so odpravljene višinske ovire za dostop v objekt, ni posebnih prostorov in ni dvigala. Oba objekta sta namenjena 

izvajanju praktičnega pouka v kmetijstvu (vinograd, sadovnjak, zelenjadarstvo, dopolnilne dejavnosti na podeželju, poljedelstvo).

Podravska Šolski center Ptuj, Ekonomska šola

Na lokaciji Volkmerjeva cesta so odpravljene višinske ovire za dostop v objekt, v objektu ni dvigala oziroma transporterja za prevoz invalidov.  V pomoč 

so spremljevalci, imamo urejen poseben prostor za invalida.

Podravska Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola

Na lokaciji Volkmerjeva cesta so odpravljene višinske ovire za dostop v objekt, v objektu ni dvigala oziroma transporterja za prevoz invalidov.  V pomoč 

so spremljevalci, imamo urejen poseben prostor za invalida.

Podravska Šolski center Ptuj, Strojna šola

Na lokaciji Volkmerjeva cesta so odpravljene višinske ovire za dostop v objekt, v objektu ni dvigala oziroma transporterja za prevoz invalidov.  V pomoč 

so spremljevalci, imamo urejen poseben prostor za invalida.

Podravska Zavod Antona Martina Slomška

Podravska Zavod Antona Martina Slomška, Dijaški dom Antona Martina Slomška

Podravska Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška

Pomurska Biotehniška šola Rakičan Dostop do šole, učilnic in toaletnih prostor je možen za invalidske vozičke. Dijaški dom pa se nahaja v prvem nadstropju in ta dostop ni možen.

Pomurska Dijaški dom Murska Sobota 

Dom ima stopnišče  prilagojeno invalidom z vozički (vhod), ima v pritličju 2 sobi s kopalnico  prilagojeno za invalide (in še po potrebi 3); da je 

dostopnost do jedilnice in  skupnih prostorov – jedilnice, prostor za druženje, knjižnica – možna z  invalidskim vozičkom.

Pomurska Dvojezična srednja šola Lendava 

Dostop do šole in vseh učilnic za invalidske vozičke je urejen oz. primeren, dostop v 1. in 2. nadstropje omogoča dvigalo, v pritličju je poseben toaletni 

prostor za invalide, nimajo posebnega prostora za počitek.

Pomurska Ekonomska šola Murska Sobota Šola je prilagojena za invalidske vozičke ( dvigalo v avli šole ), ki se tičejo dostopa do šole, do učilnic, toaletnih prostorov, imajo tudi prostor za počitek.

Pomurska Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija

Pomurska Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Vstop v stavbo je možen preko klančnika ( vsporedno s stopnicami ) z invalidskim vozičkom. V stavbi je urejeno dvigalo z dostopom v I. nadstropje. 

Urejen je poseben prostor za počitek dijakom in invalidnim osebam.

Pomurska Gimnazija Murska Sobota 

Pomurska Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota 

Pomurska Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci 

Šola nima urejene dostopnosti  v stavbo šole za invalidske vozičke. Dostop iz hodnika v učilnice je mogoč samo v pritličju stavbe, kjer se nahaja 5  

učilnic. Dostop do toaletnih prostorov je prav tako mogoč samo v pritličju stavbe. Posebnega prostora za počitek ni.  

Pomurska Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Šola ima nekaj prilagoditev za invalidski voziček. Klančino za vhod v šolo, prilagojene sanitarije (dovolj velike, s posebno opremo), vstop v učilnice v 

pritličju, kjer so tudi knjižnica, jedilnica in uprava  šole. V nadstropju so sicer postelje, ki jih uporabljajo za pouk nege bolnika,  bi pa jih bilo mogoče 

uporabiti tudi za počitek (problem priti v nadstropje, ker  ni dvigala).

Savinjska Dijaški dom Celje 

Dijaški dom ima dostop z invalidskim vozičkom samo do avle, jedilnice. Nimajo dvigala in tudi v pritličju nobenega dostopa do sanitarij z invalidskim 

vozičkom. V pritličju tudi ni za ta namen nobenega prostora za počitek.

Savinjska Ekonomska šola Celje Na lokaciji Kosovelova izvajajo programe: trgovec, administrator, ekonomski tehnik in tehnik varovanja. Lokacija je primerna za gibalno ovirane dijake.

Savinjska Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola Na lokaciji Vodnikova izvajajo program ekonomska gimnazija. Ta lokacija za gibalno ovirane dijake ni primerna. 

Savinjska Gimnazija Celje - Center  

Savinjska I. gimnazija v Celju  

Imajo dvigalo ( z njim se dijaki lahko pripeljejo v vsa nadstropja šole, razen v kletne prostore in telovadnico). Na šoli nimajo posebnega prostora za 

počitek.

Savinjska Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje Osebe na invalidskem vozičku imajo urejen dostop do šole ter do vseh učilnic. Imajo prilagojen toaletni prostor ter prostor za eventuelni počitek.

Savinjska Srednja zdravstvena šola Celje 

Šola je prilagojena za invalidske vozičke. Imajo urejen dostop do učilnic (so v pritličju, oziroma je na šoli dvigalo, ki nima višinske razlike). Prav tako je 

urejen dostop za invalide do toaletnih prostorov.  Posebnega prostora za počitek invalidov na šoli ni.

Savinjska Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje  

Šola omogoča dostop z invalidskim vozičkom, ne omogoča pa dostopa do učilnic oz. toaletnih prostorov razen dveh učilnic v pritličju, ki sta namenjeni 

praktičnemu pouku. Dvigal nimajo, zato šola ni primerna za dijake s težjo gibalno oviranostjo.

Savinjska Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola



Savinjska Šolski center Celje  

Šolski center Celje deluje na treh lokacijah in sicer na: ( Pot na Lavo 22, Ljubljanska 17 in Kosovelova 12 ). Stavba na lokaciji Pot na Lavo ima dvigalo, 

urejene klančine in sanitarije, prilagojene za dijake na invalidskih vozičkih. Na tej lokaciji lahko dijaki dostopajo do vseh učilnic, knjižnice , jedilnice… Na 

ostalih dveh lokacijah stavba ni prilagojena invalidom.

Savinjska Šolski center Rogaška Slatina

Prostori niso prilagojeni invalidskim vozičkom. Dijaški dom je sicer opremljen z dvigalom, a dostop/vhod je dosegljiv le po stopnicah in nima klančine. 

Pouk izvajajo v več nadstropjih, premikanje med učilnicami ni prilagojeno/omogočeno dijakom na invalidskih vozičkih. Toaletni prostori prav tako niso 

prilagojeni, tudi posebnega prostora za počitek ni. 

Savinjska Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice Šola je prilagojena za invalide (dvigalo in  dostopi do stavbe).

Savinjska Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče Šola nima prilagoditve za invalide.

Savinjska Šolski center Šentjur

Stavba ni prilagojena za invalidske vozičke, ker so objekti stari preko 100 let. Glavni vhod v zgradbo ima betonske stopnice in poseben prostor za 

počitek dijakov ni možen.

Savinjska Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola

Savinjska Šolski center Velenje  

Savinjska Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola

Savinjska Šolski center Velenje, Gimnazija

Savinjska Šolski center Velenje, Rudarska šola

Savinjska Šolski center Velenje, Strojna šola

Savinjska Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti

Spodnjeposavska Ekonomska in trgovska šola Brežice 

Spodnjeposavska Ekonomska in trgovska šola Brežice, Poklicna in strokovna šola

Spodnjeposavska Gimnazija Brežice  

Stavba je v celoti prilagojena za invalidske vozičke (dostop do šole, vhod v šolo, dostop do učilnic in toaletnih prostorov). V šoli imajo toaletne prostore 

za gibalno ovirane dijake in dvigalo.

Spodnjeposavska Šolski center Krško - Sevnica

Šolski center Krško-Sevnica deluje na dveh lokacijah: v dobrih deset let stari stavbi na Cesti krških  žrtev 131, 8270 Krško, in v šolski zgradbi v Sevnici, ki 

je stara 110 let in adaptirana 1982 leta.

Spodnjeposavska Šolski center Krško - Sevnica, Gimnazija Krško

Dostopnost za invalidske vozičke v vse prostore zgradbe (do učilnic, toaletnih prostorov, knjižnice, jedilnice), saj ima enonadstropna stavba tudi 

dvigalo, v zgradbi ni posebnega prostora za počitek, vendar bi ga lahko uredili, če bi bilo potrebno.

Spodnjeposavska Šolski center Krško - Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško

Dostopnost za invalidske vozičke v vse prostore zgradbe (do učilnic, toaletnih prostorov, knjižnice, jedilnice), saj ima enonadstropna stavba tudi 

dvigalo, v zgradbi ni posebnega prostora za počitek, vendar bi ga lahko uredili, če bi bilo potrebno.

Spodnjeposavska Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Sevnica Dostopnost z invalidskim vozičkom pogojno možna le v pritličje (do 4 učilnic in jedilnice ter toaletnih prostorov), do 1. in 2. nadstropja pa ne.

Zasavska Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje - prostora za počitek v pritličju ni, vendar bi ga lahko uredili, če bi bilo potrebno.

Zasavska Srednja šola Zagorje 

Šola ni prilagojena za invalidske vozičke; ne za dostop do šole, niti za dostop do učilnic oz. toaletnih prostorov, prav tako tudi nima posebnega prostora 

za počitek.

Zasavska Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje 

Imajo dve stavbi. Novejša (iz leta 2000) je popolnoma prilagojena gibalno oviranim (klančine, dvigalo). Sobe za počitek ni. Druga, starejša, ima v pritličju 

prilagojene sanitarije za gibalno ovirane. Z ureditvijo klančine bi bil možen dostop v pritlični del šole in gibanje po njem. Možno bi bilo zagotoviti sobo 

za počitek.


