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Poslanstvo Društva za kronično vnetno črevesno bolezen je izboljšati kakovost
življenja ljudi s kronično vnetno črevesno boleznijo in se truditi, da bi oboleli
živeli čim bolj neovirano in aktivno življenje kljub težki bolezni. Društvo letos
obeležuje 17 let delovanja in šteje 1788 članov, ki so organizirani v 11 sekcijah
po vsej Sloveniji. Društvo ima status invalidske organizacije in status nevladne
organizacije v javnem interesu na področju invalidskega varstva ter je član
Evropskega združenja bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo (EFCCA).
Kronična vnetna črevesna bolezen je skupno ime za crohnovo bolezen in ulcerozni
kolitis. Je imunsko pogojena bolezen, ki povzroča vnetje črevesa ali celotne
prebavne cevi. Najpogosteje se pojavi med 15. in 35. letom, pojavnost bolezni pa
narašča tudi pri otrocih. Na svetu je 5 milijonov oseb s kronično vnetno črevesno
boleznijo, od tega v Evropi okoli 2,2 milijona, v Sloveniji pa 7500.
Društvo izvaja sedem sklopov posebnih socialnih programov z vseh področij življenja
oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo. Eden od pomembnih posebnih socialnih
programov je program odpravljanja ovir pri dostopu do sanitarij v bivalnem in
delovnem okolju.
Najpogostejše težave, ki spremljajo bolnike, so odvajanje mehkejšega in vodenega
blata, bolečine v trebuhu, krči in nujni, pogosti in hitri pozivi na blato. V času zagona
bolezni moramo bolniki na stranišče tudi do 30-krat dnevno in zato potrebujemo
stalen ter hiter dostop do stranišč, kjerkoli smo, naj bo to doma ali zunaj. V javnosti
in na delovnih mestih pogosto naletimo na oviro pri dostopu do sanitarnih prostorov.
Soočamo se s problemom zaklenjenih ali plačljivih sanitarnih prostorov. Veliko težav
imamo tudi na delovnem mestu, kjer zaradi narave svojega dela ne moremo zapustiti
delovnega mesta. V Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen že trinajsto leto
zapored izvajamo akcijo »Trenutno odsoten – hvala za razumevanje« v podjetjih in
drugih delovnih organizacijah z namenom ozaveščati delodajalce o tem, kakšna je
kronična vnetna črevesna bolezen in s kakšnimi težavami se soočamo bolniki.
Namen akcije »Naj javno stranišče« je ravno tako opozoriti na težave, ki jih imamo
osebe s kronično vnetno črevesno boleznijo pa tudi ostali invalidi. Z akcijo smo
pričeli leta 2009, ko smo počasi in previdno začeli ocenjevati stranišča po slovenskih
občinah. Leto pozneje smo akcijo zastavili močneje in jo razširili na bencinske servise
ob avtocestah. V naslednjih letih smo pod drobnogled vzeli tudi stranišča v enajstih
bolnišnicah, desetih zdravstvenih domovih in šestih večjih trgovskih središčih po
Sloveniji.
Letos je akcija potekala v treh kategorijah. Ocenjevali smo stranišča v vseh 11
mestnih občinah, 84 ostalih slovenskih občinah in na 56 bencinskih servisih.
Epidemija covida-19 je obstoječim kriterijem ocenjevanja tudi v letošnjem letu dodala
nove zahteve, ki jih je priporočil NIJZ.
Akcija poteka vse leto, zmagovalce v posameznih kategorijah pa razglasimo vsako
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leto ob svetovnem dnevu stranišč, to je 19. novembra. Tudi letos smo pri ocenjevanju
stranišč lokacije opremili z nalepko o aplikaciji »Najbližji WC«, na osnovi katere bo
razvidno, da je javno stranišče vključeno v ocenjevanje in aplikacijo.
V Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen želimo javnost ozaveščati o pomenu
stranišč, hkrati pa informirati člane društva, tj. bolnike s kronično vnetno črevesno
boleznijo, ter širšo javnost, kje v obiskanih mestih in bencinskih servisih lahko
dostopamo do stranišč, ki jih kot svojo temeljno potrebo nujno potrebujemo. V vseh
letih izvajanja akcije »Naj javno stranišče« smo dosegli napredek, ki smo ga izredno
veseli, saj je s tem dosežen namen akcije – ozaveščati javnost o potrebah oseb s
kronično vnetno črevesno boleznijo in spodbuditi občine ter druge javne inštitucije k
razmisleku o čistih in primerno urejenih straniščih.
Iskrena hvala financerjem, sponzorjem, ocenjevalcem, koordinatorki in vsem ostalim
sodelujočim v akciji »Naj javno stranišče«.
Predsednica Društva za KVČB
Mateja Saje
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
Pred nami je novi bilten akcije »Naj javno stranišče«, tokrat že trinajsti po vrsti. Tudi
letošnji bilten je malce spremenjen zaradi dopolnjenih kriterijev ocenjevanja, ki smo
jih dodali zaradi epidemije covida-19. Prav tako smo nadaljevali z ocenjevanjem v
treh kategorijah, ki smo jih uvedli v letu 2020, in sicer v kategoriji mestnih občin in
kategoriji ostalih občin ter v kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah. Upamo, da
bo bilten pomagal osebam s KVČB pri odpravljanju ovir v bivalnem okolju, ki jih pred
njih postavlja bolezen zaradi stalne potrebe po straniščih, občine pa motiviral, da
izboljšajo rezultate na področju javnih stranišč.
Vabimo vas k branju.

OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V
KATEGORIJI OBČIN
Ocenjevanje javnih stranišč v občinah po Sloveniji izvajamo od leta 2009. Vsako leto
k ocenjevanju dodamo nove občine. V sklopu letošnje akcije smo pod drobnogled
vzeli 6 občin več kot v lanskem letu, skupno torej 95, in spremljali njihov napredek
ali nazadovanje. Tudi v letošnjem letu smo občine razdelili v dve kategoriji, in sicer v
kategorijo mestnih občin in kategorijo ostalih občin. Najprej poglejmo ugotovitve in
ocene javnih stranišč v obiskanih mestnih občinah.

1. Predstavitev ocen javnih stranišč obiskanih mestnih
občin
1.1 MESTNA OBČINA PTUJ
PARKIRIŠČE ZADRUŽNI TRG
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: poleti od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure, ob sobotah, nedeljah in
praznikih od 9. do 20. ure in pozimi od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, ob sobotah,
nedeljah in praznikih pa od 9. do 20. ure.
• Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo, na INFO-točki in v turistični karti
mesta.
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
TRŽNICA PTUJ, MIKLOŠIČEVA ULICA 7
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidom.
Odpiralni čas: poleti od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure, ob sobotah, nedeljah in
praznikih od 9. do 20. ure in pozimi od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, ob sobotah,
nedeljah in praznikih pa od 9. do 20. ure.
• Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo, na INFO-točki in v turistični karti
mesta.

Mestna občina Ptuj je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,75 in
zasedla 1. mesto.

1.2 MESTNA OBČINA MARIBOR
MARIBORSKI MESTNI PARK – ZA AKVARIJEM-TERARIJEM
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih
od 9. do 19. ure.
• Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo, na INFO-točki in v turistični karti
mesta.

MARIBORSKI MESTNI PARK – NEPOSREDNA BLIŽINA OTROŠKIH IGRAL
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih
od 9. do 19. ure.
• Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo, na INFO-točki in v turistični karti
mesta.

PROSTORI POD TIC
•
•
•
•
•
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Uporaba je brezplačna.
Na voljo imamo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 21. ure.
Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo, na INFO-točki in v turistični karti
mesta.
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
MARIBORSKA TRŽNICA, VODNIKOV TRG
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 6. do 15. ure, ob nedeljah in praznikih
od 6. do 15. ure.
• Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo, na INFO-točki in v turistični karti mesta.

MAGDALENSKI PARK
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, ob sobotah od 7. do 14. ure,
ob nedeljah in praznikih je zaprto.
• Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo, na INFO-točki in v turistični karti mesta.

ZA OSNOVNO ŠOLO LEONA ŠTUKLJA
• Uporaba je brezplačna.
• Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij ter sanitarije namenjene
invalidnim osebam.
• Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 8.00 do 19.30, ob nedeljah in praznikih
od 7. do 13. ure. V zimskem času so sanitarije zaprte.
• Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo, na INFO-točki in v turistični karti mesta.

STARI MOST − LENT
• Uporaba je brezplačna.
• Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij ter sanitarije namenjene
invalidnim osebam.
• Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 8.00 do 19.30. V zimskem času so sanitarije
zaprte.
• Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo, na INFO-točki in v turistični karti mesta.
Opomba: Sanitarije zaradi prestrmega nagiba do vrat in napačnega odpiranja vrat niso primerne za osebe
na invalidskih vozičkih. Mestno občino Maribor smo na to težavo opozorili že pred leti.

POKOPALIŠČE DOBRAVA
•
•
•
•
•

NOVO

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 8.00 do 19.15.
Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo, na INFO-točki in v turistični karti mesta.

Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO-ključem.
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Mestna občina Maribor je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,51
in zasedla 2. mesto.
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

1.3 MESTNA OBČINA LJUBLJANA
PODHOD PLAVA LAGUNA
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 15. ure, v nedeljo je zaprto.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi tablami.

Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO-ključem oz. s klicem skrbnika na telefonsko številko, ki je
objavljena na vratih sanitarij.

POD PRULSKIM MOSTOM
• Uporaba je brezplačna.
• Obiskovalci imamo na voljo samo eno stranišče, skupno za ženske, moške in invalide.
• Odpiralni čas: od marca do aprila in od septembra do novembra od ponedeljka do sobote
od 10. do 22. ure, ob nedeljah od 10. do 23. ure; od maja do avgusta in decembra pa
od ponedeljka do četrtka od 10. do 22. ure, ob petkih in sobotah od 10. do 2. ure zjutraj,
ob nedeljah od 10. do 24. ure.
• Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, z usmerjevalnimi tablami in v turistični karti mesta.

NA LEVI BREŽINI GRUBARJEVEGA PREKOPA PRED MOSTOM ZA PEŠCE
• Uporaba je brezplačna.
• Obiskovalci imamo na voljo samo eno stranišče, skupno za ženske, moške in invalide.
• Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 8. do 24. ure; od maja do avgusta in
decembra ob petkih in sobotah do 1. ure zjutraj.
• Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalno tablo.

NA LEVI BREŽINI LJUBLJANICE POD KELLERJEVIM BALKONOM V BLIŽINI
NOVEGA TRGA
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo samo eno stranišče, skupno za ženske, moške in invalide.
Odpiralni čas: vse dni v tednu od 10. do 18. ure.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, z usmerjevalnimi tablami in v turistični karti
mesta.

NA LJUBLJANSKEM GRADU V SKALNI DVORANI
•
•
•
•

Za uporabo je treba plačati 0,50 EUR.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: januarja, februarja, marca in novembra od 10. do 20. ure; junija, julija,
avgusta in septembra in decembra od 10. do 22. ure.
• Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi tablami.
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Opomba: Stranišče, ki je namenjeno invalidnim osebam, ni plačljivo, dostop pa je mogoč skozi Grajsko
dvorano in nato z dvigalom do Skalne dvorane.
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
KONGRESNI TRG: VHOD ZVEZDA
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure; od maja do avgusta in
decembra ob petkih in sobotah do 2. ure zjutraj.
• Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.
Opomba: Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, na tej lokaciji ni, se pa nahaja le nekaj deset metrov
stran, v vhodu Bukvarna.

KONGRESNI TRG: VHOD BUKVARNA
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO-ključem oz. s klicem skrbnika na telefonsko številko, ki je
objavljena na vratih sanitarij.

TROMOSTOVJE
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 24. ure; od maja do avgusta in
decembra pa ob petkih in sobotah do 2. ure zjutraj.
• Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.
Opomba: Kulturnozgodovinski spomenik onemogoča kakršnekoli posege in tako tudi gradnjo stranišč za
invalidne osebe. Ta so zaradi tega razloga v neposredni bližini, in sicer pod Mesarskim mostom ter na
Pogačarjevem trgu v objektu Kresije. Razdalje med temi javnimi stranišči so na območju 100 metrov.

PLEČNIKOV PODHOD
Opomba: Navedene sanitarije v času našega obiska niso delovale zaradi prenove Plečnikovega podhoda,
zato v tem letu niso bile ocenjene.

14

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - KONGRESNI TRG: VHOD ZVEZDA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - KONGRESNI TRG: VHOD BUKVARNA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - TROMOSTOVJE

15

OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
POGAČARJEV TRG V OBJEKTU KRESIJE
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Stranišče je namenjeno invalidnim osebam in malčkom.
Odpiralni čas: 24 ur na dan.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

Opomba: Sanitarije se odpirajo z EURO-ključem oz. s klicem vratarja po domofonu.

MESARSKI MOST
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO-ključem oz. s klicem skrbnika na telefonsko številko, ki je
objavljena na vratih sanitarij.

ZMAJSKI MOST
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: od januarja do aprila in od septembra do novembra od ponedeljka
do sobote od 7. do 15. ure, ob nedeljah je zaprto; od maja do avgusta in decembra pa
od ponedeljka do četrtka od 7. do 15. ure, ob petkih in sobotah od 7. do 2. ure zjutraj,
ob nedeljah od 7. do 23. ure.
• Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

Opomba: Kulturnozgodovinski spomenik onemogoča kakršnekoli posege in tako tudi gradnjo stranišč
za invalidne osebe. Ta so zaradi tega razloga v neposredni bližini, in sicer pod Mesarskim mostom ter
na Pogačarjevem trgu v objektu Kresije. Razdalje med navedenimi javnimi stranišči so na območju 100
metrov.

PLEČNIKOVE ŽALE
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imajo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 20. ure.

Opomba: Sanitarije za invalidne osebe se odpirajo z EURO-ključem oz. je stalno prisotna čistilka.
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Mestna občina Ljubljana je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,45
in zasedla 3. mesto.

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - POGAČARJEV TRG V OBJEKTU KRESIJE

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - MESARSKI MOST

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - ZMAJSKI MOST

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - PLEČNIKOVE ŽALE
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

1.4 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
TRŽNICA
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: stranišče je odprto med 8. in 21. uro.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki in z usmerjevalno tablo.

Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO-ključem, ključ pa lahko prevzamemo tudi v lokalu, ki je
oddaljen približno 10 metrov.

PARKIRIŠČE OB MOTORIČNEM PARKU
•
•
•
•
•

NOVO

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: stranišče je odprto med 8. in 21. uro.
Dostop je označen na stavbi.

Mestna občina Murska Sobota je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno
oceno 4,37 in zasedla 4. mesto.

1.5 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE, BERNEKARJEVA ULICA 18
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imajo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim oseba, ni.
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 6. do 20. ure, sobota in nedelja
od 6.30 do 20. ure.
• Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

VORANČEV TRG
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imajo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: ob ponedeljka do petka od 6.30 do 19.30, v soboto in nedeljo
od 6.30 do 20. ure.
• Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

18

Mestna občina Slovenj Gradec je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno
oceno 4,34 in zasedla 5. mesto

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA - TRŽNICA

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA - PARKIRIŠČE OB MOTORIČNEM PARKU

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC - GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC - VORANČEV TRG
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

1.6 MESTNA OBČINA VELENJE
TURISTIČNOINFORMACIJSKI CENTER, VILA BIANCA, STARI TRG 3
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih
od 9. do 17. ure.
• Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

CENTRALNO OTROŠKO IGRIŠČE, VZDOLŽ GLAVNE MESTNE VPADNICE –
ŠALEŠKE CESTE
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: vse dni v tednu, ko je odprto igrišče. Odpre se ob 8. uri, pozimi se zapira ob
18. uri, poleti pa ob 21. uri.
• Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalnimi tablami.
Opomba: Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, na tej lokaciji ni, se pa nahaja le nekaj deset metrov
stran, na glavnem avtobusnem postajališču.

GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE, VZDOLŽ GLAVNE MESTNE
VPADNICE OZ. ŠALEŠKE CESTE
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 8. do 20. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalnimi tablami.

Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO-ključem, ključ pa lahko prevzamemo tudi v lokalu.

KLETNI PROSTORI CENTRA NOVA, ŠALEŠKA CESTA 21
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 20. ure, ob nedeljah je zaprto.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalnimi tablami.

Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO-ključem, ključ pa lahko prevzamemo tudi na blagajni v
trgovini TEDI.

20

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

MESTNA OBČINA VELENJE - TURISTIČNOINFORMACIJSKI CENTER

MESTNA OBČINA VELENJE - CENTRALNO OTROŠKO IGRIŠČE

MESTNA OBČINA VELENJE - GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE

MESTNA OBČINA VELENJE - KLETNI PROSTORI CENTRA NOVA
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
GARAŽNA HIŠA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU VELENJE
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vse dni v tednu od 6. do 22. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO-ključem, vendar niso označene z znakom za invalide.

OB ŠKALSKEM JEZERU
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo samo eno stranišče, skupno za ženske, moške in invalide.
Odpiralni čas: stranišče je odprto od ponedeljka do nedelje med 8. in 22. uro.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

OB VELENJSKEM JEZERU
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vse dni v tednu od 10. do 22. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Opomba: Uporaba stranišča za invalidne osebe je mogoča ob prevzemu ključa v bližnjem Baru Plaža.

V SONČNEM PARKU V BLIŽINI VILE ROŽLE
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo samo eno stranišče, skupno za ženske, moške in invalide.
Odpiralni čas: vse dni v tednu od 8. do 22. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalnimi tablami.

Mestna občina Velenje je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,33
in zasedla 6. mesto.

22

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

MESTNA OBČINA VELENJE - GARAŽNA HIŠA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU VELENJE

MESTNA OBČINA VELENJE - OB ŠKALSKEM JEZERU

MESTNA OBČINA VELENJE - OB VELENJSKEM JEZERU

MESTNA OBČINA VELENJE - V SONČNEM PARKU V BLIŽINI VILE ROŽLE
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

1.7 MESTNA OBČINA KRANJ
V STAREM MESTNEM JEDRU, KJER JE NEKOČ STALA ŠIFRERJEVA
GOSTILNA, GLAVNI TRG 19
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Na voljo imamo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od nedelje do četrtka od 7. do 22. ure, ob petkih in sobotah
od 7. do 24. ure.
• Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalno tablo.

Mestna občina Kranj je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,17 in
zasedla 7. mesto.

1.8 MESTNA OBČINA NOVO MESTO
GLAVNI TRG
•
•
•
•
•

Za uporabo je treba plačati 0,30 EUR.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure, ob sobotah od 7. do 12. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen v turistični karti mesta, na stavbi in INFO-točki.

Mestna občina Novo mesto je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno
4,10 in zasedla 8. mesto.

1.9 MESTNA OBČINA KOPER
OBJEKT TRŽNICE KOPER TIK OB HLAVATYJEVEM PARKU, PRISTANIŠKA
ULICA 2
•
•
•
•
•

24

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 22. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalnimi tablami.

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

MESTNA OBČINA KRANJ - V STAREM MESTNEM JEDRU

MESTNA OBČINA NOVO MESTO - GLAVNI TRG

MESTNA OBČINA KOPER - OBJEKT TRŽNICE KOPER TIK OB HLAVATYJEVEM PARKU
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
MESTNO KOPALIŠČE, KOPALIŠKO NABREŽJE 1
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: poleti, med kopalno sezono (od 1. junija do 30. septembra) od ponedeljka
do nedelje od 7. do 22. ure; pozimi od ponedeljka do četrtka od 16. do 21. ure, ob petkih
in nedeljah pa od 16. do 23. ure.
• Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalnimi tablami.

ŠPORTNO-REKREACIJSKI CENTER BONIFIKA
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: poleti od 5. do 24. ure in pozimi od 6. do 23. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo s prevzemom ključa pri zaposlenem delavcu na blagajni.

NA PARKIRIŠČU OB STADIONU BONIFIKA
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 7. do 22. ure, v poletnih mesecih se urnik ob petkih in
sobotah ter prireditvah podaljša do 4. ure zjutraj.
• Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta

OB NOVIH IGRIŠČIH ZA ODBOJKO NA MIVKI, NEPOSREDNO OB
SEMEDELSKI PROMENADI
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 6. do 23. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

V SKLOPU BAZENA ŽUSTERNA
•
•
•
•
•

26

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 7. do 22. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

MESTNA OBČINA KOPER - MESTNO KOPALIŠČE

MESTNA OBČINA KOPER - ŠPORTNO-REKREACIJSKI CENTER BONIFIKA

MESTNA OBČINA KOPER - NA PARKIRIŠČU OB STADIONU BONIFIKA

MESTNA OBČINA KOPER - OB NOVIH IGRIŠČIH ZA ODBOJKO NA MIVKI

MESTNA OBČINA KOPER - V SKLOPU BAZENA ŽUSTERNA
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
NA OBALNI CESTI KOPER−IZOLA
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 7. do 22. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

V NOVEM OBMORSKEM URBANEM PARKU
•
•
•
•
•

V NOVEM OBMORSKEM URBANEM PARKU
OB GOSTINSKEM LOKALU
•
•
•
•
•

NOVO

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: vsak dan od 7. do 20. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalnimi tablami.

NOVO

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: vsak dan od 7. do 20. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta in
z usmerjevalnimi tablami.

Mestna občina Koper je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,04 in
zasedla 9. mesto.

1.10 MESTNA OBČINA CELJE
TRŽNICA, LINHARTOVA ULICA
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: poleti (1. 3.–31. 10.) od ponedeljka do petka od 6. do 16. ure, ob sobotah
od 6. do 13. ure in ob nedeljah od 7. do 11. ure; pozimi (11. 11.–28. oz. 29. 2.) od
ponedeljka do petka od 7. do 16. ure, ob sobotah od 7. do 13. ure in ob nedeljah od 7. do
11. ure.
• Dostop je označen na stavbi in INFO-točki.
Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO-ključem.
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BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

MESTNA OBČINA KOPER - NA OBALNI CESTI KOPER−IZOLA

MESTNA OBČINA KOPER - V NOVEM OBMORSKEM URBANEM PARKU

MESTNA OBČINA KOPER - V NOVEM OBMORSKEM URBANEM PARKU

MESTNA OBČINA CELJE - TRŽNICA
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
NA JV STRANI ŠMARTINSKEGA JEZERA, KJER SE ZAČNE
PEŠPOT OKOLI JEZERA (ZRAVEN KAVARNE PANORAMA)
•
•
•
•
•

NOVO

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: vsak dan od 7. do 23. ure.
Dostop je označen na INFO-točki.

Mestna občina Celje je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,96 in
zasedla 10. mesto.

1.11 MESTNA OBČINA NOVA GORICA
NA PARKIRIŠČU OB AVTOBUSNEM OBRAČALIŠČU V SOLKANU
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: zmeraj odprto.
Dostop do stranišča je označen na stavbi in INFO-točki.

Opomba: Gre za t. i. suhe kompostne sanitarije, ki so v celoti zgrajene iz naravnih materialov in zagotavljajo
biološki proces razgradnje ter ne potrebujejo nobene komunalne in vodovodne infrastrukture. Na mestni
občini so se zanje odločili zaradi čedalje večjega števila ljudi na tem območju. Solkan z okolico namreč
postaja vse bolj zanimiv za domače in tuje obiskovalce. V neposredni bližini sta avtobusno postajališče in
solkansko železniško postajališče, omenjena točka pa je tudi odlično izhodišče za izlete na bližnje vrhove,
kot sta Sabotin in Sveta Gora.

Mestna občina Nova Gorica je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno
2,45 in zasedla 11. mesto.
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BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

MESTNA OBČINA CELJE - NA JV STRANI ŠMARTINSKEGA JEZERA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA - NA PARKIRIŠČU OB AVTOBUSNEM OBRAČALIŠČU
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

2. Predstavitev ocen javnih stranišč ostalih
(nemestnih) obiskanih občin
2.1 OBČINA KRŠKO
TRŽNICA VIDEM, KOLODVORSKA ULICA 1
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: zmeraj odprto.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in z usmerjevalno tablo.

Občina Krško je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,98 in zasedla
1. mesto.

2.2 OBČINA ORMOŽ
ZRAVEN AVTOBUSNE POSTAJE, V OBJEKTU NA KOLODVORSKI ULICI 2,
ORMOŽ
NOVO
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan med 5. in 22. uro.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi in INFO-točki.

Občina Ormož je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,80 in zasedla
2. mesto.

2.3 OBČINA PIRAN
ZA OBČINSKO PALAČO, ZELENJAVNI TRG
•
•
•
•
•

32

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od 1. 6. do 15. 9. od 7. do 23. ure in od 16. 9. do 31. 5. od 7. do 18. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalnimi tablami.

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA KRŠKO - TRŽNICA VIDEM

OBČINA ORMOŽ - ZRAVEN AVTOBUSNE POSTAJE

OBČINA PIRAN - ZA OBČINSKO PALAČO
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
OB VSTOPU V MESTNO JEDRO, V NEPOSREDNI BLIŽINI AVTOBUSNE
POSTAJE
•
•
•
•

Uporaba je plačljiva 0,50 €.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od 1. 6. do 30. 9. od ponedeljka do nedelje od 6. do 24. ure in
od 1. 10. do 31. 5. od ponedeljka do nedelje od 7. do 20. ure.
• Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalnimi tablami.

Občina Piran je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,73 in zasedla
3. mesto.

2.4 OBČINA ROGAŠKA SLATINA
GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE, KIDRIČEVA ULICA 1
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vse dni v tednu od 6. do 21. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalnimi tablami.

MESTNA TRŽNICA IN PARKIRNA HIŠA, KIDRIČEVA ULICA 1 A
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 18. ure v času odprtja tržnice.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalnimi tablami.

Občina Rogaška Slatina je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,57
in zasedla 4. mesto.

2.5 OBČINA BREŽICE
TRŽNICA, JURČIČEVA ULICA
•
•
•
•
•

34

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: v času obratovanja tržnice od ponedeljka do sobote od 7. do 14. ure.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Občina Brežice je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,47 in
zasedla 5. mesto.

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA PIRAN - OB VSTOPU V MESTNO JEDRO

OBČINA ROGAŠKA SLATINA - GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE

OBČINA ROGAŠKA SLATINA - MESTNA TRŽNICA IN PARKIRNA HIŠA

OBČINA BREŽICE - TRŽNICA
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

2.6 OBČINA BOHINJ
RIBČEV LAZ (OB JEZERU)
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 8. do 20. ure.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, turistični mapi mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

TIK OB PARKIRNEM PROSTORU V KOPALIŠČU NA VEGLJU
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 8. do 20. ure.
Dostop je označen na stavbi in INFO-točki.

STARA FUŽINA
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 8. do 20. ure.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, turistični mapi mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

Občina Bohinj je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,43 in zasedla
6. mesto.

2.7. OBČINA BLED
PROSTORI OB GRAJSKEM KOPALIŠČU
•
•
•
•
•

36

Za uporabo je treba plačati 0,50 EUR.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 21. ure, v času prireditev tudi dlje.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA BOHINJ - RIBČEV LAZ (OB JEZERU)

OBČINA BOHINJ - TIK OB PARKIRNEM PROSTORU V KOPALIŠČU NA VEGLJU

OBČINA BOHINJ - STARA FUŽINA

OBČINA BLED - PROSTORI OB GRAJSKEM KOPALIŠČU
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
PROSTORI OB FESTIVALNI DVORANI
•
•
•
•
•

Za uporabo je treba plačati 0,50 EUR.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 21. ure, v času prireditev tudi dlje.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

PROSTORI V LEDENI DVORANI
•
•
•
•
•

Za uporabo je treba plačati 0,50 EUR.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 21. ure, v času prireditev tudi dlje.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

PROSTORI V VELIKI ZAKI POD VESLAŠKIMI TRIBUNAMI
•
•
•
•
•

Za uporabo je treba plačati 0,50 EUR.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 21. ure, v času prireditev tudi dlje.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

Občina Bled je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,40 in zasedla
7. mesto.

2.8 OBČINA AJDOVŠČINA
GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE, ŽUPANČIČEVA ULICA 8
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do četrtka od 6. do 24. ure, ob petkih od 6. ure do 1. ure
zjutraj, ob sobotah od 9. do 1. ure zjutraj, ob nedeljah in praznikih od 13. do 24. ure,
v času turistične sezone ob petkih in sobotah do 2. ure zjutraj.
• Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

Opomba: Uporaba stranišča za invalidne osebe je mogoča ob prevzemu ključa v lokalu.

Občina Ajdovščina je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,37 in
zasedla 8. mesto.
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BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA BLED - PROSTORI OB FESTIVALNI DVORANI

OBČINA BLED - PROSTORI V LEDENI DVORANI

OBČINA BLED - PROSTORI V VELIKI ZAKI POD VESLAŠKIMI TRIBUNAMI

OBČINA AJDOVŠČINA - GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

2.9 OBČINA IZOLA
GORKIJEVA ULICA 8
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 21. ure.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO-ključem oziroma je uporaba mogoča ob prevzemu ključa
na blagajni parkirišča.

JAVNO KOPALIŠČE SVETILNIK
•
•
•
•
•

Za uporabo je treba plačati 0,50 EUR.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: vsak dan od 7. do 20. ure.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi tablami.

IZOLA – OBALNA CESTA
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 19. ure.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO-ključem.

Občina Izola je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,36 in zasedla
9. mesto.

2.10 OBČINA LJUTOMER
GLAVNI TRG V PODHODU MESTNE HIŠE PRI POSLOVNEM PROSTORU
ZAVAROVALNICE GRAWE
•
•
•
•
•
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Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vse dni v tednu.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi tablami.

Občina Ljutomer je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,33 in
zasedla 10. mesto.

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA IZOLA - GORKIJEVA ULICA 8

OBČINA IZOLA - JAVNO KOPALIŠČE SVETILNIK

OBČINA IZOLA - IZOLA – OBALNA CESTA

OBČINA LJUTOMER - GLAVNI TRG V PODHODU MESTNE HIŠE
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

2.11 OBČINA MEDVODE
TRŽNICA MEDVODE, MEDVOŠKA CESTA
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do četrtka med 7. in 22. uro, petek med 7. in 23. uro,
v soboto med 6. in 23. uro, ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro.
• Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Občina Medvode je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,285 in
zasedla 11. mesto.

2.12 OBČINA CERKNICA
TRŽNICA
•
•
•
•
•

Za uporabo je treba plačati 0,50 EUR.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: zmeraj odprto.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

PARKIRIŠČE OB OŠ CERKNICA, NOTRANJSKA CESTA 92, CERKNICA
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: odprto med 5.30 in 21. uro.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

Občina Cerknica je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,280 in
zasedla 12. mesto.
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NOVO

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA MEDVODE - TRŽNICA MEDVODE

OBČINA CERKNICA - TRŽNICA

OBČINA CERKNICA - PARKIRIŠČE OB OŠ CERKNICA
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

2.13 OBČINA GORNJA RADGONA
TRG SVOBODE
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 6. do 22. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki v turistični karti mesta.

OB REKI MURI – LACKOVA ULICA 28
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: zmeraj odprto.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi tablami.

Občina Gornja Radgona je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,26
in zasedla 13. mesto.

2.14 OBČINA LAŠKO
TRG SVOBODE
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: zmeraj odprto.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

Občina Laško je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,25 in zasedla
14. mesto.

2.15 OBČINA DRAVOGRAD
GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE, MEŽA 10
•
•
•
•
•
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Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 5.30. do 22.30.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Občina Dravograd je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,241 in
zasedla 15. mesto.

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA GORNJA RADGONA - TRG SVOBODE

OBČINA GORNJA RADGONA - OB REKI MURI

OBČINA LAŠKO - TRG SVOBODE

OBČINA DRAVOGRAD - GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

2.16 OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINA RADLJE OB DRAVI, MARIBORSKA CESTA 7
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo samo eno stranišče, skupno za ženske, moške in invalide.
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 21. uro.
Dostop do javnega stranišča je označen v samem objektu, na INFO-točki in v turistični
karti mesta.

MARENBERŠKI MKC – MARIBORSKA CESTA 8
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: od ponedeljka do četrtka med 8. in 22. uro, v petek med 8. in 23. uro, v
soboto med 15. in 23. uro in v nedeljo med 15. in 21. uro.
• Dostop do javnega stranišča je označen v samem objektu, na INFO-točki in v turistični
karti mesta.

Občina Radlje ob Dravi je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,240
in zasedla 16. mesto.

2.17 OBČINA ŠENTJUR
POSLOVNA STAVBA »PTC TRŽNICA«, DROFENIKOVA 16
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 22. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen v samem objektu in INFO-točki.

Občina Šentjur je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,23 in
zasedla 17. mesto.

2.18 OBČINA TRBOVLJE
MESTNI PARK V NEUPORABLJENI TRANSFORMATORSKI POSTAJI
•
•
•
•
•
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Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 8. do 21. ure.
Dostop je označen na stavbi in INFO-točki.

Občina Trbovlje je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,19 in
zasedla 18. mesto.

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA RADLJE OB DRAVI - OBČINA RADLJE OB DRAVI

OBČINA RADLJE OB DRAVI - MARENBERŠKI MKC

OBČINA ŠENTJUR - POSLOVNA STAVBA

OBČINA TRBOVLJE - MESTNI PARK
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

2.19 OBČINA KAMNIK
OB GLAVNI AVTOBUSNI POSTAJI V KAMNIKU
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote med 7. do 13. uro.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z usmerjevalnimi
tablami.

Občina Kamnik je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,165 in
zasedla 19. mesto.

2.20 OBČINA IDRIJA
GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE, LAPAJNETOVA ULICA
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 5. do 19. ure, ob nedeljah in praznikih od 7. do
12. ure.
• Dostop je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.
Opomba: Uporaba stranišča za invalidne osebe je mogoča ob prevzemu ključa v lokalu.

Občina Idrija je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,164 in zasedla
20. mesto.

2.21 OBČINA RADOVLJICA
PRITLIČJE RADOVLJIŠKE GRAŠČINE, LINHARTOV TRG 1
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 8. do 20. ure.
Dostop do stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Občina Radovljica je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,13 in
zasedla 21. mesto.

48

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA KAMNIK - OB GLAVNI AVTOBUSNI POSTAJI V KAMNIKU

OBČINA IDRIJA - GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE

OBČINA RADOVLJICA - PRITLIČJE RADOVLJIŠKE GRAŠČINE
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

2.22 OBČINA DOMŽALE
OB ČEŠMINOVEM PARKU, MURNOVA ULICA
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: pozimi vsak dan od 8. do 19. ure in poleti vsak dan od 6. do 22. ure.
Dostop je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

ŽELEZNIŠKA POSTAJA RODICA
• Uporaba je brezplačna.
• Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij ter sanitarije, ki so namenjene
invalidnim osebam.
• Odpiralni čas: pozimi vsak dan od 8. do 19. ure in poleti vsak dan od 6. do 22. ure.
• Dostop je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Občina Domžale je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,09 in
zasedla 22. mesto.

2.23 OBČINA POSTOJNA
TURISTIČNO-INFORMACIJSKI CENTER (NASPROTI MERCATORJEVEGA
CENTRA, TRŽAŠKA CESTA 59 A)
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: v času obratovanja TIC od torka do petka od 11. do 15. ure in ob sobotah
in nedeljah od 10. do 16. ure.
• Dostop je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.
Opomba: Uporaba stranišča za invalidne osebe je mogoča ob prevzemu ključa v TIC.

Občina Postojna je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,054 in
zasedla 23. mesto.

2.24 OBČINA KRANJSKA GORA
POČIVALIŠČE TABRE
•
•
•
•

50

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del in sanitarije za invalide.
Odpiralni čas: zmeraj odprto.
Dostop do javnega stranišča je označen v turistični karti mesta, na stavbi in INFO-točki.

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA DOMŽALE - OB ČEŠMINOVEM PARKU

OBČINA DOMŽALE - ŽELEZNIŠKA POSTAJA RODICA

OBČINA POSTOJNA - TURISTIČNO-INFORMACIJSKI CENTER

OBČINA KRANJSKA GORA - POČIVALIŠČE TABRE
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
SREDNJI VRH
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: zmeraj odprto.
Dostop do javnega stranišča je označen v turistični karti mesta, na stavbi in INFO-točki.

NA SEDEŽU TIC, KOLODVORSKA ULICA 1 C
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: od 1. 6. do 14. 9. od 8. do 22. ure; od 1. 4. do 31. 5. in
od 15. 9. do 30. 11. od 8. do 16. ure; od 1. 12. do 31. 3. od 8. do 18. ure.
• Dostop do javnega stranišča je označen v turistični karti mesta, na stavbi in INFO-točki.

JEZERO JASNA
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: zmeraj odprto.
Dostop do javnega stranišča je označen v turistični karti mesta, na stavbi in INFO-točki.

Opomba: Uporaba stranišča za invalidne osebe je mogoča ob prevzemu ključa v bližnjem lokalu.

Občina Kranjska Gora je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,051
in zasedla 24. mesto.

2.25 OBČINA ŠKOFJA LOKA
GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE, KAPUCINSKI TRG 13
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 7. do 23. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

KAVARNA IN SLAŠČIČARNA HOMAN, MESTNI TRG 2
•
•
•
•
•
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Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: pozimi vsak dan od 8. do 19. ure in poleti vsak dan od 8. do 23. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalnimi tablami.

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA KRANJSKA GORA - SREDNJI VRH

OBČINA KRANJSKA GORA - NA SEDEŽU TIC

OBČINA KRANJSKA GORA - JEZERO JASNA

OBČINA ŠKOFJA LOKA - GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE

OBČINA ŠKOFJA LOKA - KAVARNA IN SLAŠČIČARNA HOMAN
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
KRČMA MIHOL, MESTNI TRG 26
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 9. do 24. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, v turistični karti mesta in z
usmerjevalnimi tablami.

Občina Škofja Loka je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,952 in
zasedla 25. mesto.

2.26 OBČINA ŽALEC
TRŽNICA ŽALEC – PRI PIVSKI FONTANI
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje med 7. do 22. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Občina Žalec je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,951 in
zasedla 26. mesto.

2.27 OBČINA SEVNICA
V MESTNEM PARKU OB OTROŠKEM IGRIŠČU
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: od 1. 3. do 30. 11. javne sanitarije obratujejo vse dni 24 ur na dan;
od 1. 12. do 28. oz. 29. 2. sanitarije pa ne obratujejo.
• Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki, in v turistični karti mesta.

V NEPOSREDNI BLIŽINI BANKE, TRŽNICE IN DRUGIH POMEMBNIH
INSTITUCIJ, TRG SVOBODE 7
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: vsak dan od 6. do 21. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Občina Sevnica je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,949 in
zasedla 27. mesto.
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BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA ŠKOFJA LOKA - KRČMA MIHOL

OBČINA ŽALEC - TRŽNICA ŽALEC

OBČINA SEVNICA - V MESTNEM PARKU OB OTROŠKEM IGRIŠČU

OBČINA SEVNICA - V NEPOSREDNI BLIŽINI BANKE

55

OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

2.28 OBČINA SLOVENSKE KONJICE
GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE, LIPTOVSKA ULICA 15
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: vse dni v tednu v času odprtja lokala, in sicer od 5.00 do 22.30.
Dostop do javnega stranišča je označen na INFO-točki in v turistični karti mesta.

V PRITLIČJU JUŽNEGA KRAKA OBČINSKE STAVBE IN NA DVORIŠČU ZA
OBČINSKO STAVBO (LEVO IN DESNO), VRTNA ULICA
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: v delovnem času občine.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Opomba: Sanitarije za invalidne osebe so dostopne le v pritličju južnega kraka občinske stavbe.

Občina Slovenske Konjice je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno
3,948 in zasedla 28. mesto.

2.29 OBČINA SEŽANA
GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE, PARTIZANSKA CESTA 63
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij.
Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam.
Odpiralni čas: v času obratovanja gostinskega lokala od ponedeljka do nedelje
od 6. do 24. ure.
• Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Opomba: Ključ za sanitarije za invalidne osebe je pri osebju avtobusne postaje.

Občina Sežana je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,87 in
zasedla 29. mesto.
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BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA SLOVENSKE KONJICE - GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE

OBČINA SLOVENSKE KONJICE - V PRITLIČJU JUŽNEGA KRAKA OBČINSKE STAVBE

OBČINA SEŽANA - GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

2.30 OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
MESTNA TRŽNICA
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo samo eno stranišče, skupno za ženske, moške in invalide.
Odpiralni čas: vse dni v tednu od 7. do 20. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen z usmerjevalno tablo, na stavbi, INFO-točki in v
turistični karti mesta.

Opomba: Na javnem stranišču so zaradi odvisnikov od drog navadno ključavnico zamenjali z EUROključavnico in med invalidne osebe ter redne uporabnike tržnice (prodajalce sadja in zelenjave) brezplačno
razdelili EURO-ključe, ki jih lahko uporabijo ne samo na tem javnem stranišču, ampak povsod po svetu. Če
se turisti, ki nimajo EUROključa in bi morali obiskati javno stranišče, nahajajo v občini v času obratovanja
tržnice, lahko ključ prejmejo pri rednih uporabnikih tržnice.

Občina Ravne na Koroškem je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno
3,80 in zasedla 30. mesto.

2.31 OBČINA LENART
GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA
•
•
•
•

Za uporabo je treba plačati 0,50 EUR.
Obiskovalci imamo na voljo skupne sanitarije za ženske in moške in invalidne osebe.
Odpiralni čas: vsak dan v tednu 24 ur.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi, INFO-točki in v turistični karti mesta.

Občina Lenart je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,57 in zasedla
31. mesto.
NOVO

2.32 OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
MEDGENERACIJSKI CENTER, CENTER 111, ČRNA NA KOROŠKEM
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo skupne sanitarije za ženske in moške.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: v času delovanja centra med 8. do 20. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen samo na INFO-točki.

NASPROTI TIC-A, CENTER 22, ČRNA NA KOROŠKEM
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•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo skupne sanitarije za ženske in moške.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: v času delovanja centra med 8. do 16. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen samo na INFO-točki.

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM - MESTNA TRŽNICA

OBČINA LENART - GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM - MEDGENERACIJSKI CENTER

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM - NASPROTI TIC-A
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN
Občina Črna na Koroškem je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno
3,46 in zasedla 32. mesto.

2.33 OBČINA VRHNIKA
NA TRGU ZA OBJEKTOM NA CANKARJEVEM TRGU 8, KJER DELUJE
TRŽNICA
•
•
•
•
•

Uporaba je brezplačna.
Obiskovalci imamo na voljo skupne sanitarije za ženske in moške.
Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
Odpiralni čas: v času obratovanje tržnice ob torkih, petkih in sobotah od 7. do 13. ure.
Dostop do javnega stranišča je označen na stavbi in na INFO-točki.

Občina Vrhnika je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,42 in
zasedla 33. mesto.
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BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

MESTNA OBČINA PTUJ - PARKIRIŠČE ZADRUŽNI TRG
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

3. Obiskane občine brez javnih stranišč
Devetinštirideset (49) obiskanih občin nima javnih stranišč, kar je zagotovo
zaskrbljujoč podatek.
Pet (5) občin, ki smo jih letos vključili v akcijo, nima javnih stranišč, zato jim za
spodbudo pri gradnji stranišč podeljujemo zidak. Te občine so:
•
•
•
•
•

OBČINA PODČETRTEK
OBČINA POLJČANE
OBČINA MISLINJA
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

V občinah, ki jih navajamo v nadaljevanju, javnih stranišč še zmeraj nimajo, zato jim
tudi v letošnjem letu za spodbudo pri gradnji podeljujemo zidak. Te občine so:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBČINA ANKARAN
OBČINA BREZOVICA
OBČINA BOVEC
OBČINA BRDA
OBČINA ČRNOMELJ
OBČINA GROSUPLJE
OBČINA HRPELJE - KOZINA
OBČINA HOČE - SLIVNICA
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
OBČINA IVANČNA GORICA
OBČINA JESENICE
OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINA KIDRIČEVO
OBČINA KOČEVJE
OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
OBČINA LITIJA
OBČINA LOGATEC
OBČINA LOŠKA DOLINA
OBČINA MENGEŠ
OBČINA METLIKA
OBČINA MOZIRJE
OBČINA NAKLO
OBČINA PIVKA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBČINA PODVELKA
OBČINA RAČE - FRAM
OBČINA RADENCI
OBČINA RIBNICA
OBČINA RUŠE
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
OBČINA ŠENČUR
OBČINA ŠENTILJ V SLOVENSKIH
GORICAH
OBČINA ŠKOFLJICA
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
OBČINA ŠMARTNO OB LITIJI
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
OBČINA ŠOŠTANJ
OBČINA TOLMIN
OBČINA TREBNJE
OBČINA TRŽIČ
OBČINA VIPAVA
OBČINA VOJNIK
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
OBČINA ZREČE
OBČINA ŽIROVNICA

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

V občinah, ki jih navajamo v nadaljevanju, smo na dan ocenjevanja naleteli na zaprta
vrata oz. jih nismo mogli oceniti zaradi koronavirusa, zato teh stranišč nismo zajeli v
letošnje ocenjevanje. Te občine so:

OBČINA LENDAVA:
Občina Lendava ima javno stranišče v neposredni bližini gledališča oz. nasproti
Mlinske ulice 25. Na stranišču je bilo v lanskem letu nalepljeno obvestilo, da
sanitarije zaradi koronavirusa do nadaljnjega ne obratujejo. Letos na sanitarijah ni
bilo več obvestila, bile pa so zaklenjene. Zadevo smo preverili na Občini Lendava,
kjer so nam povedali, da sanitarije ne delujejo zaradi koronavirusa. Sanitarije bomo
ocenili prihodnje leto.

OBČINA MEŽICA:
Občina Mežica ima javno stranišče v neposredni bližini tržnice, ki pa je bilo ob našem
obisku zaprto zaradi okvare. Sanitarije bomo ocenili prihodnje leto.
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OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

DOSEŽENA MESTA OBISKANIH
MESTNIH OBČIN V SLOVENIJI
MESTO

OBČINA

TOČKE

1.mesto

Mestna občina Ptuj

z doseženimi 4,75 točkami

2.mesto

Mestna občina Maribor

z doseženimi 4,51 točkami

3.mesto

Mestna občina Ljubljana

z doseženimi 4,45 točkami

4.mesto

Mestna občina Murska Sobota

z doseženimi 4,37 točkami

5.mesto

Mestna občina Slovenj Gradec

z doseženimi 4,34 točkami

6.mesto

Mestna občina Velenje

z doseženimi 4,33 točkami

7.mesto

Mestna občina Kranj

z doseženimi 4,17 točkami

8.mesto

Mestna občina Novo Mesto

z doseženimi 4,10 točkami

9.mesto

Mestna občina Koper

z doseženimi 4,04 točkami

10.mesto

Mestna občina Celje

z doseženimi 3,96 točkami

11.mesto

Mestna občina Nova Gorica

z doseženimi 2,45 točkami

DOSEŽENA MESTA OBISKANIH
OSTALIH (NEMESTNIH) OBČIN V
SLOVENIJI
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MESTO

OBČINA

TOČKE

1.mesto

Občina Krško

z doseženimi 4,98 točkami

2.mesto

Občina Ormož

z doseženimi 4,80 točkami

3.mesto

Občina Piran

z doseženimi 4,73 točkami

4.mesto

Občina Rogaška Slatina

z doseženimi 4,57 točkami

5.mesto

Občina Brežice

z doseženimi 4,47 točkami

6.mesto

Občina Bohinj

z doseženimi 4,43 točkami

7.mesto

Občina Bled

z doseženimi 4,40 točkami

8.mesto

Občina Ajdovščina

z doseženimi 4,37 točkami

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE
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9.mesto

Občina Izola

z doseženimi 4,36 točkami

10.mesto

Občina Ljutomer

z doseženimi 4,33 točkami

11.mesto

Občina Medvode

z doseženimi 4,285 točkami

12.mesto

Občina Cerknica

z doseženimi 4,280 točkami

13.mesto

Občina Gornja Radgona

z doseženimi 4,26 točkami

14.mesto

Občina Laško

z doseženimi 4,25 točkami

15.mesto

Občina Dravograd

z doseženimi 4,241 točkami

16.mesto

Občina Radlje ob Dravi

z doseženimi 4,240 točkami

17.mesto

Občina Šentjur

z doseženimi 4,23 točkami

18.mesto

Občina Trbovlje

z doseženimi 4,19 točkami

19.mesto

Občina Kamnik

z doseženimi 4,165 točkami

20.mesto

Občina Idrija

z doseženimi 4,164 točkami

21.mesto

Občina Radovljica

z doseženimi 4,13 točkami

22.mesto

Občina Domžale

z doseženimi 4,09 točkami

23.mesto

Občina Postojna

z doseženimi 4,054 točkami

24.mesto

Občina Kranjska Gora

z doseženimi 4,051 točkami

25.mesto

Občina Škofja Loka

z doseženimi 3,952 točkami

26.mesto

Občina Žalec

z doseženimi 3,951 točkami

27.mesto

Občina Sevnica

z doseženimi 3,949 točkami

28.mesto

Občina Slovenske Konjice

z doseženimi 3,948 točkami

29.mesto

Občina Sežana

z doseženimi 3,87 točkami

30.mesto

Občina Ravne na Koroškem

z doseženimi 3,80 točkami

31.mesto

Občina Lenart

z doseženimi 3,57 točkami

32.mesto

Občina Črna na Koroškem

z doseženimi 3,46 točkami

33.mesto

Občina Vrhnika

z doseženimi 3,42 točkami

65

OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN

UGOTOVITVE KOMISIJE O
UREJENOSTI JAVNIH STRANIŠČ
V OBČINAH
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen ocenjuje javna stranišča v občinah
že 13 let in z veseljem ugotavlja, da so javna stranišča v večini občin čista, lepo
urejena in označena. Občine se odzivajo na naša priporočila o opremi stranišč, ki so
namenjena invalidom. Prav tako postavljajo usmerjevalne table in vnašajo lokacije
stranišč v mestne karte. Po naših priporočilih nekatere občine obnavljajo dotrajana
stranišča in gradijo nova javna stranišča. Priporočamo jim, naj bodo javna stranišča
brezplačna, kar v večini občin tudi so, vendar žal ne v vseh.
Letos smo ocenjevali javna stranišča v 11 mestnih občinah in 35 ostalih občinah in
z veseljem ugotavljamo, da je večina lepo vzdrževanih, čistih in urejenih. Skrbi nas
predvsem podatek, da kar 49 občin, vključenih v akcijo »Naj javno stranišče«, še
vedno nima javnih stranišč.
Kot vsako leto, se je tudi letos spremenil vrstni red občin; nekatere so napredovale
po lestvici navzgor, druge so žal nazadovale. Tudi letos so občine zaradi covida-19
morale na javnih straniščih zagotavljati razkužilo. Večina občin je upoštevala nasvete
NIJZ, nekatere pa žal razkužil niso zagotovile. Prav tako je na javnih straniščih
pomemben urnik čiščenja na vidnem mestu, ki ga večina občin nima.
Med mestnimi občinami, ki so zelo napredovale po lestvici, je treba izpostaviti
Mestno občino Ptuj, ki je lani med mestnimi občinami dosegla 9. mesto, letos pa je
v tej kategoriji zasedla 1. mesto. Napredek je povezan s čistočo, zalogo straniščnega
papirja, papirnatih brisač, mila in razkužila, prav tako pa so zamenjali vso dotrajano
in polomljeno opremo. Po lestvici je napredovala tudi Mestna občina Murska Sobota,
ki je poskrbela za novo lokacijo javnega stranišča in tako zasedla visoko 4. mesto
med mestnimi občinami. Stranišči sta bili na dan ocenjevanja čisti, z zadostno zalogo
straniščnega papirja, papirnatih brisač in mila.

66

Med ostalimi (nemestnimi) občinami, ki so zelo napredovale, sta Občina Piran, ki
se je med ostalimi občinami z 8. mesta povzpela na 3. mesto, in Občina Rogaška
Slatina, ki je z 21. mesta napredovala na 4. mesto. V obeh primerih so bile pri
napredku ključne čistoča, urejenost in zaloge straniščnega papirja, papirnatih
brisač, mila in razkužila. Prav tako moramo pohvaliti Občino Laško, ki je v lanskem
ocenjevanju zasedla zadnje, 30. mesto, v letošnjem letu pa je napredovala na 14.
mesto, predvsem po zaslugi čistoče in urejenosti stranišča.
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Žal so tudi občine, ki so po lestvici precej nazadovale. Tako je na 17. mestu Občina
Šentjur, ki je lani zasedla visoko 2. mesto. Prav tako je po lestvici navzdol zdrsnila
Občina Cerknica, in sicer z lanskega 3. mesta na 12. mesto, saj smo v letošnjem letu
še posebno pozornost namenili straniščem za osebe na invalidskih vozičkih.
Akcijo bomo nadaljevali tudi naslednje leto. Občinam bomo predlagali izboljšave, kot
so postavitev usmerjevalnih tabel, označenost na stavbah (oznaka »WC« na vratih
javnega stranišča) in postavitev urnikov čiščenja. Prav tako jim bomo svetovali pri
opremi sanitarij, namenjenih invalidnim osebam (namestitev odlagalnih polic,
obojestranska držala ob straniščnih školjkah, držalo nad pisoarjem in zaprt koš za
odpadke ...).

NAJLEPŠE IN NAJSLABŠE UREJENA
JAVNA STRANIŠČA V KATEGORIJI
OBČIN
Naziv »Naj javno stranišče 2021« v kategoriji mestnih občin podeljujemo Mestni
občini Ptuj, ki je po kriterijih za svoja javna stranišča zbrala največ točk (4,75).
Mestna občina Ptuj ima dve javni stranišči. Obe imata tudi sanitarije za osebe na
invalidskih vozičkih, dostop je označen tako na stavbah kot na INFO-točki, v turistični
karti mesta in z usmerjevalnimi tablami. Vsa javna stranišča so brezplačna, za
njihovo čistočo pa skrbi podjetje Javne službe Ptuj. Stranišča Mestne občine Ptuj so
bila v času našega ocenjevanja zelo lepo očiščena, povsod je obešen urnik čiščenja,
odpravili so vse pomanjkljivosti iz lanskega leta in si tako letos zaslužili prvo mesto.
Naziv »Naj javno stranišče 2021« v kategoriji ostalih (nemestnih) občin podeljujemo
Občini Krško, ki je po kriterijih za svoja javna stranišča zbrala največ točk (4,98).
Občina Krško ima eno javno stranišče. Sanitarije imajo tudi za osebe na invalidnih
vozičkih, dostop pa je označen tako na stavbah kot na INFO-točki, v turistični karti
mesta in z usmerjevalnimi tablami. Stranišče je brezplačno in odprto vse dni v tednu
po 24 ur. Ob našem ocenjevanju so bile sanitarije zelo lepo očiščene in brezhibne
ter so si tako tudi v letošnjem letu zaslužile prvo mesto. Ob tej priložnosti je treba
tudi poudariti, da je občina v letošnjem letu odprla novo javno stranišče, ki je bilo ob
našem obisku še v fazi gradnje, zato ga bomo v ocenjevanje vključili naslednje leto.
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Mestna občina Nova Gorica je po ocenjevalnih kriterijih zbrala najmanj točk
(2,45), zato ji društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena javna
stranišča leta 2021 v kategoriji mestnih občin.
Mestna občina Nova Gorica ima eno javno stranišče. Dostop je označen le na stavbi.
Stranišče ob Solkanskem mostu je brezplačno in zmeraj odprto. Stranišče je bilo zelo
umazano. Sanitarije so sicer suhe kompostne, vendar je bilo stranišče popolnoma
polno, prav tako pa ni imelo tekočega mila, brisač in razkužila. Poudariti je treba,
da je eno javno stranišče v Mestni občini Nova Gorica absolutno premalo in še to se
nahaja na obrobju mesta ob solkanskem mostu.
Občina Vrhnika je po ocenjevalnih kriterijih zbrala najmanj točk (3,42), zato ji
društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta
2021 v kategoriji ostalih občin.
Občina Vrhnika ima eno javno stranišče. Dostop je označen le na stavbi in INFOtočki. Stranišče na tržnici je sicer brezplačno in odprto le med obratovalnim časom
tržnice. Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. V času našega prihoda je
bilo tako stranišče za ženske kot za moške umazano in brez razkužila, prav tako pa
je stranišče zelo dotrajano in nujno obnove.
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OCENJEVANJE STRANIŠČ BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH
V letošnjem letu smo v sklopu akcije »Naj javno stranišče« nadaljevali ocenjevanje
stranišč na bencinskih servisih ob avtocestah po Sloveniji. Namen ocenjevanja je
ugotoviti, kako je poskrbljeno za stranišča na bencinskih servisih, še posebej ob
poletnih dneh, ko so naše avtoceste polne turistov, seveda pa so med njimi tudi
osebe s KVČB, ki imajo več potreb po straniščih in morajo zaradi tega svoje poti vedno
vnaprej načrtovati. Poleti so stranišča bolj obiskana kot običajno, zato smo tudi letos
ocenjevanje opravljali v poletnih mesecih. Vedno smo ocenjevali v sončnem vremenu
in s tem dali vsem enake možnosti.
Ponovno se je izkazalo, da so med bolj čistimi tista stranišča, kjer je ves čas prisotna
čistilka. Večina Petrolovih stranišč je plačljivih. Sicer se ta denar lahko pozneje
unovči pri nakupu v Petrolovih poslovalnicah, vendar menimo, da tak način zelo oteži
dostop do stranišča, predvsem osebam s KVČB, zato smo vsa ta stranišča pri kriteriju
»plačljivost/neplačljivost« ocenili z oceno 1. Petrol ima sicer možnost brezplačnega
koriščenja stranišč z njihovo Petrol klub plačilno kartico. To možnost pozdravljamo,
vendar morajo uporabniki plačati članarino. Prej so lahko uporabniki brezplačno
koristili Petrolova plačljiva stranišča z brezplačno Petrol klub kartico, kar je bilo bolje
kot zdaj, vendar je bilo treba imeti kartico fizično s seboj, kar upočasni dostop do
stranišča, saj jo imajo uporabniki shranjeno na različnih mestih in ni zmeraj pri roki.
Prav tako ima OMV nekaj plačljivih stranišč. OMV je s plačljivostjo nekaterih svojih
stranišč pričel predlani. Tudi ta stranišča smo pri kriteriju »plačljivost/neplačljivost«
ocenili z oceno 1. Bencinski servis MOL še vedno nudi brezplačno uporabo svojih
stranišč, zato smo ga tudi letos pri tem kriteriju ocenili z oceno 5.
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Tako kot prejšnja leta, so imela nekatera stranišča s stalno prisotnostjo čistilke ob
izhodu postavljeno mizico, na kateri je bila posodica, v katero je lahko vsak uporabnik
dal svoj prostovoljni prispevek. Vsa takšna stranišča smo pri kriteriju »plačljivost/
neplačljivost« ocenili z oceno 4 točke, ker menimo, da te posodice pri uporabniku
vzbujajo dolžnost plačila. Kabine s stranišči, ki so bile zaklenjene, torej se jih tisti dan
ni dalo uporabljati, smo smatrali kot neobstoječa. Prav tako smo pri številu stranišč
ocenili povprečje med številom stranišč za moške in številom stranišč za ženske.
Tudi letos smo ocenili stranišča na 56 bencinskih servisih, saj ni bil zgrajen noben
dodaten bencinski servis. Prav tako pri ocenjevanju nismo imeli nobenih težav in
smo lahko na vseh bencinskih servisih fotografirali in si ogledali invalidska stranišča.
Večina bencinskih servisov pozna in podpira našo akcijo, kar potrjuje uspešnost
akcije.
Zaradi covida-19 smo tudi letos po priporočilu NIJZ pri kategoriji higienski material
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dali velik poudarek možnosti uporabe razkužila ter papirnatih brisač namesto
električnih sušilcev. Večina bencinskih servisov je priporočila NIJZ upoštevala in
imela tako razkužilo kot papirnate brisače.
Ocene, ki jih podajamo, so ocene, ki smo jih dobili s pomočjo naših kriterijev in
so nanje vplivali različni dejavniki, kot sta frekvenca uporabnikov stranišč na dan
ocenjevanja in delo čistilke, kar dopušča možnost majhne razlike pri končni oceni
v primeru ocenjevanja kateri drugi dan.

DOSEŽENA MESTA OBISKANIH BENCINSKIH
SERVISOV
MESTO

BENCINSKI SERVIS

TOČKE

1.mesto

Bencinski servis Petrol Mlake, smer Italija

z doseženimi 4,14
točkami

2.mesto

Bencinski servis Petrol Starine, smer Ljubljana

z doseženimi 4 točkami

3.mesto

Bencinski servis Petrol Zaloke, smer Ljubljana

z doseženimi 3,96 točkami

4.mesto

Bencinski servis Petrol Vrtojba, smer Ljubljana

z doseženimi 3,93 točkami

5.mesto

Bencinski servis Petrol Dul, smer Hrvaška

z doseženimi 3,89 točkami

Bencinski servis Petrol Zaloke, smer Hrvaška
Bencinski servis Petrol Barje, smer Hrvaška
Bencinski servis Petrol Maribor, smer Ljubljana
9.mesto

Bencinski servis Petrol Šempas, smer Ljubljana

z doseženimi 3,86 točkami

10.mesto Bencinski servis Petrol Murska Sobota, smer Mad.

z doseženimi 3,82 točkami

11.mesto Bencinski servis OMV Grabonoš, smer Madžarska

z doseženimi 3,75 točkami

Bencinski servis Petrol Grabonoš, smer Maribor
13.mesto Bencinski servis Petrol Starine, smer Hrvaška

z doseženimi 3,71 točkami

Bencinski servis Petrol Podsmreka, smer Ljubljana
Bencinski servis OMV Ravbarkomanda, smer KP
Bencinski servis Petrol Lom, smer Ljubljana
17.mesto

Bencinski servis Petrol Grič

z doseženimi 3,68 točkami

Bencinski servis MOL Pince, smer Maribor
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MESTO

BENCINSKI SERVIS

19.mesto Bencinski servis OMV Fernetiči, smer Italija

TOČKE
z doseženimi 3,61 točkami

Bencinski servis Petrol Podlehnik, smer Maribor
21.mesto Bencinski servis OMV Šempas, smer Italija

z doseženimi 3,57 točkami

Bencinski servis OMV Ravbarkomanda, smer LJ
Bencinski servis OMV Dravsko polje, smer Hrvaška
Bencinski servis Petrol Podlehnik, smer Hrvaška
25.mesto Bencinski servis Petrol Voklo, smer Ljubljana

z doseženimi 3,54 točkami

Bencinski servis OMV Sap, smer Hrvaška
Bencinski servis Petrol Maribor, smer Avstrija
28.mesto Bencinski servis Petrol Povir, smer Italija

z doseženimi 3,5 točkami

Bencinski servis OMV Fernetiči, smer Ljubljana
Bencinski servis Petrol Lormanje, smer Madžarska
31.mesto Bencinski servis Petrol Jesenice, smer Ljubljana

z doseženimi 3,46 točkami

Bencinski servis Mol Lormanje, smer Maribor
33.mesto Bencinski servis Petrol Mokrice, smer Ljubljana

z doseženimi 3,43 točkami

Bencinski servis OMV Dobrenje, smer Avstrija
35.mesto Bencinski servis OMV Mokrice, smer Hrvaška

z doseženimi 3,39 točkami

36.mesto Bencinski servis Petrol Jesenice, smer Avstrija

z doseženimi 3,36 točkami

Bencinski servis Petrol Tepanje, smer Ljubljana
Bencinski servis OMV Lopata, smer Maribor
39.mesto Bencinski servis OMV Radovljica, smer Ljubljana

z doseženimi 3,32 točkami

Bencinski servis Petrol Povir, smer Ljubljana
Bencinski servis Petrol Lopata, smer Ljubljana
Bencinski servis Petrol Pince, smer Madžarska
Bencinski servis OMV Dravsko polje, smer Maribor
44.mesto Bencinski servis OMV Radovljica, smer Avstrija

z doseženimi 3,29 točkami

45.mesto Bencinski servis Petrol Voklo, smer Avstrija

z doseženimi 3,25 točkami

Bencinski servis Petrol Vrtojba, smer Italija
Bencinski servis Petrol Lukovica, smer Maribor
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48.mesto Bencinski servis Petrol Tepanje, smer Maribor

z doseženimi 3,21 točkami
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MESTO

BENCINSKI SERVIS

49.mesto Bencinski servis Petrol Barje, smer Koper
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TOČKE
z doseženimi 3,11 točkami

Bencinski servis Petrol Ravne
Bencinski servis Petrol Šentilj, smer Avstrija
Bencinski servis Petrol Šentilj, smer Maribor
53.mesto Bencinski servis Petrol Murska Sobota, smer MB

z doseženimi 3,04 točkami

54.mesto Bencinski servis Petrol Lom, smer Koper

z doseženimi 3,00 točkami

Bencinski servis OMV Dobrenje, smer Maribor
56.mesto Bencinski servis OMV Lukovica, smer Ljubljana

z doseženimi 2,68 točkami

Bencinski servis Petrol Mlake, smer Italija si je v letošnji akciji pridobil naziv »Naj
javno stranišče 2021« v kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah po Sloveniji.
Bencinski servis OMV Lukovica, smer Ljubljana je po ocenjevalnih kriterijih zbral
najmanj točk, zato mu društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena
javna stranišča bencinskih servisov leta 2021
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BENCINSKI SERVIS PETROL MLAKE, SMER ITALIJA

74

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

BENCINSKI SERVIS PETROL STARINE, SMER LJUBLJANA

BENCINSKI SERVIS PETROL ZALOKE, SMER LJUBLJANA
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JESENICE
RADOVLJICA
VOKLO

LUKOVICA

BARJE
ŠEMPAS

SAP
LOM
MLAKE

VRTOJBA

PODSMREKA
RAVBARKOMANDA

FERNETIČI

POVIR

RAVNE
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ŠENTILJ
MURSKA
SOBOTA

DOBRENJE
MARIBOR

LORMANJE

GRABONOŠ

DRAVSKO
POLJE

TEPANJE
LOPATA

ZALOKE

DUL
STARINE

PINCE

PODLEHNIK

GRIČ
MOKRICE
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SKLEPNE UGOTOVITVE OCENJEVANJA ZA LETO 2021
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) že trinajsto leto zapored izvaja
akcijo ocenjevanja urejenosti javnih stranišč. Kljub covidnim ukrepom nam je tudi
letos uspelo izpeljati akcijo ocenjevanja. Vse lokacije so bile odprte, le v Občini
Lendava so bile sanitarije še vedno zaprte zaradi covidnih ukrepov.
Po trinajstih letih izvajanja akcije »Naj javno stranišče« ugotavljamo, da se naš trud
obrestuje. Slovenska javnost dobro pozna akcijo in na tak način tudi težave oseb s
kronično vnetno črevesno boleznijo, ki nujno potrebujejo javna stranišča. Še vedno
so nujne izboljšave, zato bomo akcijo nadaljevali tudi naslednje leto. Občinam bomo
predlagali izboljšave, kot sta postavitev usmerjevalnih tabel in označenost na stavbi
(oznaka »WC« na vratih javnega stranišča). Prav tako jim bomo svetovali pri opremi
sanitarij, namenjenih invalidnim osebam (namestitev odlagalnih polic, obojestranska
držala ob straniščnih školjkah, držalo nad pisoarjem in zaprti koš za odpadke ...), ter
upoštevanje priporočil NIJZ o uporabi razkužila in papirnatih brisač namesto sušilcev.
Še vedno zasledujemo cilj, da bi vsaka občina v Sloveniji imela javna stranišča, ki bi
bila urejena ter lepo vzdrževana.

1. kategorija: JAVNA STRANIŠČA V OBČINAH PO SLOVENIJI
Javna stranišča v občinah smo ocenjevali v dveh ločenih kategorijah, in
sicer v kategoriji mestnih občin in v kategoriji ostalih občin. Ocenjevali
smo po naslednjih kriterijih:
• DOSTOPNOST (urnik dostopa, plačljivost/neplačljivost, lokacija stranišča glede na
ostalo infrastrukturo)
• OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, v turističnih zemljevidih, na INFO-točki, z
usmerjevalnimi tablami)
• UREJENOST (higiena prostorov, urnik čiščenja in prisotnost čistilke)
• ŠTEVILO SANITARIJ (primerno glede na velikost občine)
• SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih)
• OPREMA (dotrajanost in delovanje)
• HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisač za enkratno
uporabo, razkužilo za roke)
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Kriterij SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih) smo še posebej
vzeli pod drobnogled in ocenjevali:
• DOSTOPNOST (urnik dostopa, plačljivost/neplačljivost, iskanje ključa, lokacija stranišča
glede na ostalo infrastrukturo)
• OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, turističnih zemljevidih, na INFO-točki, z
usmerjevalnimi tablami)
• UREJENOST (higiena prostorov, urnik čiščenja in prisotnost čistilke)
• OPREMA (dotrajanost, delovanje, straniščna školjka (nizka), obojestranska držala ob
straniščni školjki, ki se dvigajo, držalo nad školjko, odlagalna polica, umivalnik v višini
65–70 centimetrov, pod katerim je dovolj prostora za voziček, veliko ogledalo, dostopno
stikalo za luč ali luč na senzor, klicna naprava za klic v sili, vrata v stranišče, ki so široka
90 centimetrov in prostor za obračanje vozička v premeru 150 cm)
• HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisač za enkratno
uporabo, razkužilo za roke)

Letos smo ocenjevali javna stranišča v 11 mestnih občinah in 35 ostalih občinah in
z veseljem ugotavljamo, da je večina lepo vzdrževanih, čistih in urejenih. Skrbi nas
podatek, da kar 49 občin, vključenih v akcijo »Naj javno stranišče«, še vedno nima
javnih stranišč, tiste, ki jih imajo, pa imajo več lokacij. Tako smo obiskali 105 lokacij,
ocenili 102 lokaciji, 1 lokacija (Občina Lendava) je bila zaprta zaradi covida-19, 1
(Plečnikov podhod v Ljubljani) ni bila ocenjena zaradi obnovitvenih del in 1 lokacija
(Občina Mežica) zaradi okvare javnega stranišča.
Kot vsako leto, se je tudi letos vrstni red občin spremenil; nekatere so napredovale
po lestvici navzgor, druge so žal nazadovale. Treba je poudariti, da so občine tudi
letos zaradi covida-19 morale v javnih straniščih zagotavljati razkužilo. Večina občin
upošteva to priporočilo NIJZ, nekatere pa razkužil niso zagotovile. Prav tako je na
javnih straniščih pomemben urnik čiščenja na vidnem mestu, ki ga večina občin
nima.
Med mestnimi občinami, ki so zelo napredovale po lestvici, je treba izpostaviti
Mestno občino Ptuj, ki je lani med mestnimi občinami dosegla 9. mesto, letos pa
se je povzpela na 1. mesto. Napredek je povezan s čistočo, zalogo straniščnega
papirja, papirnatih brisač, mila in razkužila, prav tako pa so zamenjali vso dotrajano
in polomljeno opremo v straniščih. Po lestvici je napredovala tudi Mestna občina
Murska Sobota, ki je od lanskega leta postavila novo javno stranišče in tako zasedla
visoko 4. mesto med mestnimi občinami. Stranišči sta bili na dan ocenjevanja čisti, z
zadostno zalogo straniščnega papirja, papirnatih brisač in mila.
Med ostalimi (nemestnimi) občinami, ki so zelo napredovale, sta Občina Piran, ki se je
z 8. mesta povzpela na 3. mesto med ostalimi občinami, in Občina Rogaška Slatina,
ki je z 21. mesta napredovala na 4. mesto. V obeh primerih so bile pri napredku
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ključne čistoča, urejenost in zaloge straniščnega papirja, papirnatih brisač, mila in
razkužila. Prav tako moramo pohvaliti Občino Laško, ki je v lanskem ocenjevanju
zasedla zadnje 30. mesto, letos pa napredovala na 14. mesto, in sicer predvsem po
zaslugi čistoče in urejenosti stranišča.
Žal so tudi občine, ki so po lestvici precej nazadovale. Tako je na 17. mestu Občina
Šentjur, ki je lani zasedla visoko 2. mesto. Prav tako je po lestvici navzdol zdrsnila
Občina Cerknica, in sicer z lanskega 3. mesta na 12. mesto, saj smo v letošnjem letu
še posebno pozornost namenili straniščem za osebe na invalidskih vozičkih.
Štiri občine (MO Koper, MO Murska Sobota in MO Celje ter Občina Cerknica) so
obstoječim javnim straniščem dodale novo lokacijo, ena občina (Ormož) pa se
je letos uvrstila med občine, ki imajo javna stranišča, saj jih do lani niso imeli.
Devetinštirideset (49) občin nima javnih stranišč. Tem bomo za spodbudo pri gradnji
podelili zidak in jim svetovali, da uredijo javna stranišča, saj so še kako pomembna.
Naziv »Naj javno stranišče 2021« v kategoriji mestnih občin podeljujemo Mestni
občini Ptuj, ki je po zgoraj omenjenih kriterijih za svoja javna stranišča zbrala
največ točk (4,75).
Mestna občina Ptuj ima dve javni stranišči. Obe imata tudi sanitarije za osebe na
invalidskih vozičkih, dostop je označen tako na stavbah kot na INFO-točki, v turistični
karti mesta in z usmerjevalnimi tablami.
Vsa javna stranišča so brezplačna, za njihovo čistočo pa skrbi podjetje Javne službe
Ptuj.
Stranišča Mestne občine Ptuj so bila v času našega ocenjevanja zelo lepo očiščena,
povsod je obešen urnik čiščenja, odpravili so vse pomanjkljivosti iz lanskega leta in
si tako letos zaslužili prvo mesto.
Mestna občina Nova Gorica je po ocenjevalnih kriterijih zbrala najmanj točk
(2,45), zato ji društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena javna
stranišča leta 2021 v kategoriji mestnih občin.
Mestna občina Nova Gorica ima eno javno stranišče. Dostop je označen le na stavbi.

80

Stranišče ob solkanskem mostu je brezplačno in zmeraj odprto. Stranišče je bilo zelo
umazano. Sanitarije so sicer suhe kompostne, vendar je bilo stranišče popolnoma
polno, prav tako pa ni imelo tekočega mila, brisač in razkužila. Poudariti je treba,
da je eno javno stranišče v Mestni občini Nova Gorica absolutno premalo in še to se
nahaja na obrobju mesta ob solkanskem mostu.
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Naziv »Naj javno stranišče 2021« v kategoriji ostalih (nemestnih) občin podeljujemo
Občini Krško, ki je po kriterijih za svoja javna stranišča zbrala največ točk (4,98).
Občina Krško ima eno javno stranišče. Sanitarije imajo tudi za osebe na invalidnih
vozičkih, dostop pa je označen tako na stavbah kot na INFO-točki, v turistični karti
mesta in z usmerjevalnimi tablami.
Stranišče je brezplačno in odprto vse dni v tednu po 24 ur. Ob našem ocenjevanju so
bile sanitarije zelo lepo očiščene in brezhibne ter so si tako tudi letos zaslužile prvo
mesto.
Ob tej priložnosti je treba poudariti, da je občina v letošnjem letu odprla novo javno
stranišče, ki je bilo ob našem obisku še v gradnji, zato ga bomo ocenili naslednje leto.
Občina Vrhnika je po ocenjevalnih kriterijih zbrala najmanj točk (3,42), zato ji
društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta
2021 v kategoriji ostalih občin.
Občina Vrhnika ima eno javno stranišče. Dostop je označen le na stavbi in INFO-točki.
Stranišče na Tržnici je sicer brezplačno, vendar odprto le med obratovalnim časom
tržnice. Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni.
V času našega prihoda je bilo tako stranišče za ženske kot moške umazano in brez
razkužila, prav tako pa je stranišče zelo dotrajano in nujno obnove.
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2. kategorija: JAVNA STRANIŠČA BENCINSKIH
SERVISOV OB AVTOCESTAH PO SLOVENIJI
Stranišča na bencinskih servisih smo ocenjevali po naslednjih kriterijih:
• DOSTOPNOST (plačljivost/neplačljivost)
• OZNAČENOST DOSTOPA (na stavbi in obvestilnem znaku ob avtocesti)
• UREJENOST (higiena prostorov, urnik čiščenja in prisotnost čistilke)
• ŠTEVILO SANITARIJ
• SANITARIJE ZA INVALIDE (iskanje ključa, dostopnost, velikost, pripomočki)
• OPREMA (dotrajanost, delovanje)
• HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisač za enkratno
uporabo, razkužilo za roke)

Tudi letos se je ponovno izkazalo, da so med bolj čistimi tista stranišča, kjer je
ves čas prisotna čistilka. Večina Petrolovih stranišč je plačljivih. Sicer se ta denar
lahko kasneje unovči pri nakupu v Petrolovih poslovalnicah, vendar menimo, da ta
način zelo oteži dostop do stranišča, še posebej osebam s KVČB. Vedno več je tudi
plačljivih OMV-jevih stranišč. Bencinski servis MOL pa še vedno nudi brezplačno
uporabo svojih stranišč.
Zaradi covida-19 smo tudi letos po priporočilu NIJZ pri kategoriji higienskih materialov
poudarili možnost uporabe razkužila ter uporabo papirnatih brisač namesto električnih
sušilcev. Ugotovili smo, da večina bencinskih servisov upošteva priporočila NIJZ, saj
so uporabnikom bila na voljo tako razkužila kot papirnate brisače.
Bencinski servis Petrol Mlake, smer Italija si je v letošnji akciji pridobil naziv »Naj
javno stranišče 2021« v kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah po Sloveniji.
Bencinski servis OMV Lukovica, smer Ljubljana je po ocenjevalnih
kriterijih zbral najmanj točk, zato mu društvo podeljuje straniščno metlico
za najslabše urejena javna stranišča bencinskih servisov leta 2021.
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DELOVNA SKUPINA AKCIJE NAJ
JAVNO STRANIŠČE
Javna stranišča po občinah sta ocenjevala Boštjan Ropič in Natalija Stanko, javna
stranišča bencinskih servisov ob avtocestah pa Dejan Koren in Barbara Korošec. Obe
komisiji sta v sklopu akcije »Naj javno stranišče« v letošnjem letu po Sloveniji prevozili
4063 km, od tega 1647 km za ocenitev stranišč na bencinskih črpalkah in 2416 km
za ocenitev javnih stranišč v občinah. Akcijo vsa leta vodi in koordinira Danica Koren.
Za spletno stran www.najjavnostranisce.kvcb.si skrbi Matej Koren, za vnose lokacij v
aplikacijo »Najbližjiwc« pa Dejan Koren in Boštjan Ropič.

V sklopu akcije je tudi letos potekal nagradni natečaj Naj straniščna zgodba in risbica
na temo stranišč. Zaradi epidemije covida-19 k sodelovanju nismo povabili osnovnih
šol, temveč smo razpis objavili samo med člani društva. Temu primeren je bil tudi
manjši odziv. Kljub temu smo na sklepni prireditvi razglasili rezultate, izdelki pa bodo
predstavljeni v 16. številki društvenega glasila Kronček, ki bo izdano decembra 2021.
Ob koncu akcije oz. ob svetovnem dnevu stranišč, 19. novembra, smo izdelali
bilten z vsemi podatki o ocenjenih javnih straniščih in na spletni strani
www.najjavnostranisce.kvcb.si dopolnili zemljevid – označili smo vsa ocenjena
javna stranišča v letu 2021. Z letošnjimi podatki in ocenami smo dopolnili mobilno
aplikacijo »Najbližjiwc«, ki je na voljo za operacijska sistema Android in iOS. Glavni
namen aplikacije je najti najbližje odprto javno stranišče in uporabnika voditi do tja.
Mobilna aplikacija je brezplačna.
Na sklepni prireditvi, ki je bila 19. novembra 2021 ob 17. uri na Gradu Rajhenburg v
Občini Krško, smo razkrili končne rezultate in razglasili zmagovalce v kategoriji mestnih
občin, ostalih občin in kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah v Sloveniji.
Boštjan Ropič, predsednik ocenjevalne komisije, in Danica Koren, koordinatorica
akcije »Naj javno stranišče«
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IZJAVA GLASBENIKOV MAJE WEISS
IN ROBIJA PETANA, PODPORNIKOV
AKCIJE »NAJ JAVNO STRANIŠČE 2021«
»Maja in Robi z veseljem podpreva projekt, saj gre za res pomembno in mnogokrat
spregledano lastnost vsakega kraja, o kateri razmišljamo samo takrat, ko jo res
potrebujemo. Javna stranišča so tako projekt, zaradi katerega nihče ni prikrajšan,
prav vsi pa imamo od tega ogromno korist.«
Maja Weiss in Robi Petan sta dobro podkovan glasbeni duet, ki že mnogo let aktivno
ustvarja na področju glasbe. Maja je šolana pevka in flavtistka, Robert pa talentiran
multiinštrumentalist in avtor ter kantavtor. Skupaj izvajata svetovne in slovenske
zimzelene ter tudi novejše skladbe v zanju značilni akustični preobleki.

84

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE

20
21

AKCIJO SO V LETU 2021 OMOGOČILI

FIHO s finančnimi sredstvi za izvajanje
posebnega socialnega programa
odpravljanje ovir v bivalnem okolju

Občina Krško
z zagotovitvijo dvorane
za sklepno prireditev akcije

grafično oblikovanje
studijska fotografija
spletne rešitve
Grafično oblikovanje
biltena

IZDELAVA SPLETNE STRANI AKCIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Program izdelava spletne strani
najjavnostranisce.kvcb.si
sofinanciran s sredstvi Ministrstva za
zdravje Republike Slovenije.
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