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Uvod

1.1

Teoretična izhodišča

Ocenjuje se, da funkcionalno ovirani ljudje sestavljajo 15–20 % aktivnega prebivalstva Evrope. Kljub
njihovi relativni številčnosti pa so invalidi žal pogosto izpostavljeni različnim oblikam diskriminacije.
Najprej gre za ovire v grajenem okolju, ovire glede dostopnosti informacij in ovire glede dostopnosti
komunikacij. Uresničevanje pravic invalidov in omogočanje njihove polne aktivne udeležbe v družbi je
tako za vse države velik izziv.
Tako kot velja za vsa druga področja, morajo politični ukrepi za reševanje problemov funkcionalno
oviranih ljudi v grajenem okolju temeljiti na analizah družbenih stanj v določenem času in prostoru.
Zaradi naraščajoče zavesti o tej problematiki lahko ugotovimo, da se v zadnjem času s to temo ukvarja
vse več raziskovalcev in drugih strokovnjakov. Pod to temo se v literaturi pojavijo različne podteme.
Nekateri avtorji so se osredotočili na probleme, ki so povezani z načrtovanjem objektov in
oblikovanjem grajenega okolja (na primer Balchin in Rhoden, 1998; McGrail idr., 2001; Burns, 2004;
Harrison, 2004; Bulos in Teymur, 1993; Thomas, 2004; Imrie, 2004a; Ellison in Burrows, 2007). Kljub
različnim pristopom posameznih avtorjev pri teh razpravah velja splošna ugotovitev, da je pri
načrtovanju grajenega okolja nujno treba upoštevati vse predpise in gradbene standarde, ki so
namenjeni zagotavljanju invalidom neoviranega dostopa. Gre za t. i. »vključujoče oblikovanje«
(ang. inclusive design) ali »oblikovanje za vse« (ang. design for all) (Kervina idr., 2007) oziroma »univerzalno
načrtovanje« (ang. universal design) (Sandhu idr., 2001; internet 1). Pri tem velja posebej omeniti, na
primer, koncept »domov za vse življenje« (ang. life-time homes) (Milner in Madigan, 2004; Barlow in
Venables, 2004, internet 2). Pri tem konceptu gre za bivanjske prostore, ki omogočajo funkcionalno
prilagoditev potrebam uporabnika skozi vse življenje, pri čemer so stroški prilagoditve minimalni.
Na drugi strani pa Harrison in Davis (2001) opozarjata na nevarnost prostorske izključitve, ki je
posledica sodobnih pristopov k načrtovanju posebnih bivališč za invalide. Pri tem pri prostorskem
načrtovanju izpostavljata uporabo pojma »posebne potrebe invalidov«, ki lahko pripelje do segregacije
določenih skupin zaradi strogih posebnih urbanistično-arhitektonskih oblikovalskih zahtev. Avtorja
trdita, da lahko takšni pristopi vodijo k ustvarjanju »invalidskih getov«. Kot boljše rešitve predlagata
pristope, kot so na primer »podporne življenjske mreže« (ang. living support networks), »okoli vogala«
(ang. round the corner) oziroma »sobivanje« (ang. life-sharing). Skupna značilnost vseh teh pristopov je, da
invalidnim osebam nudijo podporo, s tem da tisti, ki daje podporo, živi v bližini, »za vogalom«. Glavna
misel teh pristopov je, da omogočajo skoraj popolno neodvisnost sicer gibalno oviranih ljudi.
Drugi avtorji obravnavajo tehnološke in tehnične inovacije, ki so namenjene olajšanju življenja in
izboljšanju kakovosti bivanja invalidov (na primer Peace in Holland, 2001; Brenton, 2001; Imrie,
2004b; Hanson, 2001; Fisk, 2001; Heywood, 2004; Kelly, 2001; Dewsbury idr., 2004). V tem primeru
gre predvsem za proučevanje in predstavitev novih načinov za zagotavljanje invalidom čim boljše
možnost za samostojno bivanje v izbranem stanovanju s pomočjo tehnoloških rešitev. Pomembna
inovacija na tem področju je vsekakor »pametna hiša« (ang. smart house) (Pecora in Cesta, 2007; Zupan
idr., 2007). Pametne hiše so opremljene z najsodobnejšo opremo, s pripomočki in tehnologijo, ki so
med seboj funkcionalno povezani, s čimer so zagotovljeni pogoji, da imajo lahko invalidi najvišjo
stopnjo funkcionalne samostojnosti in neodvisnosti. Po Ostrovršniku (2004) so osnovne lastnosti
pametne hiše funkcionalnost, fleksibilnost, varnost, varčevanje z energijo, udobje, višja kakovost
bivanja in predvsem čim širša dostopnost, kar omogoča neodvisnost in samostojno življenje. Poleg
pametne hiše obstaja več drugih tehnoloških rešitev na tem področju, ki so v literaturi pogosto
predstavljene z izrazom »podporne tehnologije« (ang. assistive technologies). »Podporna tehnologija je
splošni izraz za katero koli napravo ali sistem, ki omogoča posamezniku, da opravi svojo nalogo, ki bi
je sicer ne bi mogel narediti, ali pa povečuje preprostost in varnosti, s katero se lahko določena naloga
izvede« (Cowan idr., 1999; navedeno v: Dewsbury idr., 2004: 811).
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1.2

Podporne tehnologije

Z razvojem znanosti in zlasti informacijsko-komunikacijskih tehnologij se odpirajo številne nove
možnosti in načini za premagovanje ovir za invalide, ki bodo v prihodnje zagotovo vključene med
ukrepe za zagotavljanje dostopnosti za invalide. Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija
namreč omogoča, da so invalidne osebe manj odvisne od tuje pomoči, da so vključene v »normalno«
življenje drugih ljudi (neinvalidov), da se počutijo varnejše in samostojnejše. Pomembno vlogo imajo
pri tem podporne tehnologije. »,Podporna tehnologija‘ (ang. assistive technologies – AT) je splošen izraz za
katero koli napravo ali sistem, ki omogoča posamezniku, da opravi svojo nalogo, ki je sicer ne bi mogel
narediti, ali pa povečuje preprostost in varnost, s katero se lahko določena naloga izvede.« (Cowan idr.,
1999, navedeno v Dewsbury idr., 2004: 811.) Po Barlowu in Venablesu (2004) omogočajo podporne
tehnologije uporabniku učinkovitejši nadzor okolja s čim manjšim fizičnim naporom, po Cortezu
(2003) pa lahko služijo kot uporabni proizvod, ki zagotavlja udobje, in kot terapija. S tega vidika je
podporna tehnologija zelo primerna za invalidne osebe pri zagotavljanju dostopnosti v vsakdanjem
življenju, saj omogoča nadomestitev ali zdravljenje izgub motoričnih, senzornih ali kognitivnih
sposobnosti ter aktivno vključitev teh ljudi v družbo in samostojno življenje. Dewsbury idr. (2004)
navajajo, da je uporaba podporne tehnologije predvidena, če prvi pristop (oblikovanje za vse) ne
zadošča oziroma če do njega sploh ne pride, opozarjajo pa tudi, da je treba pri načrtovanju podpornih
tehnologij in njihovi vključitvi v grajeno okolje poleg splošnih standardov upoštevati tudi individualne
potrebe posameznikov, kar naj bi bilo pri oblikovanju za vse pogosto spregledano. Kljub številnim
prednostim, ki jih prinašajo podporne tehnologije, se pojavljajo tudi kritike o njihovih
pomanjkljivostih:
− nezdružljivost programske opreme in pomanjkanje usklajenih rešitev,
− omejena izbira elektronskih komunikacijskih storitev, kakovost in cena,
− pomanjkanje izdelkov in storitev za določene vsebine,
− neveščost uporabe komunikacijsko-informacijskih tehnologij in podobno.
Inovativnih oblik uporabe tovrstnih pristopov, ki temeljijo na komunikacijsko-informacijskih
tehnologijah in omogočajo (večjo) dostopnost, je veliko. Na eni strani omogočajo lažjo dostopnost in
odpravljanje ovir v grajenem okolju, na primer elektronsko odpiranje vrat in zaves, električne dvižne
ploščadi oziroma stoli in podobno, tako imenovane podporne tehnologije, ki so pomembne zlasti za
ljudi, ki so gibalno ovirani, svetilni sistem hišnih zvoncev, vibracijska naprava za opozarjanje na alarm
in podobno, tako imenovane podporne tehnologije, ki so pomembne za ljudi z okvaro sluha,
elektronske bele palice, opremljene s senzorji, taktilni alarmi in podobno, tako imenovane podporne
tehnologije za ljudi z okvarami vida. Več takih inovacij že upoštevajo ukrepi v različnih dokumentih, ki
so predstavljeni v tretjem poglavju. Na drugi strani pa so bile razvite številne podporne tehnologije
(strojna in programska oprema) za potrebe dostopa do komunikacij in informacij prek računalnikov in
drugih telekomunikacijskih sistemov. Našteli bomo le nekatere, in sicer glede na funkcionalno
oviranost posameznika.
Za pomoč pri pripravi seznama se zahvaljujemo predstavnikom Društva študentov invalidov Slovenije,
Zveze slepih in slabovidnih Slovenije, Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in Nacionalnega
sveta invalidskih organizacij.
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1.2.1

Podporne tehnologije in drugi tehnični pripomočki za gibalno ovirane

Ime podporne tehnologije

Opis

Računalniške miške (ang. computer mice) Nadomestne računalniške miške. V veliko pomoč so ljudem, ki so
gibalno ovirani in imajo težave s tresočimi se rokami ali pa ne
morejo nadzorovati njihovih gibov. Obstaja več vrst
nadomestnih mišk: upravljalne ročice, miške s sledilno kroglo,
sledilne ploščice, zaslon na dotik, nožna miška itd.
Naglavna miška (ang. head mouse). Nadomešča običajno miško v
primerih, ko uporabnik slednje ni zmožen uporabljati. Deluje s
pomočjo odsevne ploščice, nameščene na uporabnikovem čelu
ali očalih. Z njeno pomočjo infrardeče tipalo zaznava premikanje
glave in ga pretvarja v gibanje kurzorja (kazalca miške) na
zaslonu. Pritisk na gumb ali pa daljši postanek na izbranem
elementu na zaslonu sta enakovredna miškinemu kliku nanj.
Sistemi za upravljanje z glavo (ang. webcam head controlled pointers). Za
razliko od naglavne miške ne predvidevajo odsevnika in namesto
infrardeče uporabljajo kar običajno spletno kamero, so
najnovejše in najnaprednejše nadomestilo za standardno miško.
Uporabnik preprosto gleda v zaslon, poleg katerega je
nameščena tudi spletna kamera, in premika glavo sem in tja.
Programska oprema od kamere sprejema živo sliko uporabnika
in prevaja njegove gibe v gibanje kurzorja (kazalca miške) na
zaslonu.
Večina tovrstnih sistemov ponuja možnost potrjevanja izbire z
daljšim postankom kurzorja na izbranem elementu na zaslonu
(gumbu, ikoni, povezavi ipd.). Sistemi z uporabo spletne kamere
ne predvidevajo dodatne naglavne opreme.
Emulator računalniške miške (ang. mouse emulator). Je preprost
računalniški program, ki nadomešča miško. Uporabniku
omogoča, da klika na objekte na zaslonu s pomočjo stikala
oziroma gumba: na vrhu zaslona se pojavi vodoravna črta in se
začne počasi pomikati navzdol. Ko črta doseže želeni objekt na
zaslonu (na primer ikono, gumb, povezavo ipd.), uporabnik
pritisne na gumb in črta obstane, kjer se trenutno nahaja.
Obstaja na primer tudi t. i. radarski, pri katerem črta kroži okrog
središča zaslona, podobno kot radarska, dokler ne pritisnemo na
gumb.
Metoda vsrkni in pihni (ang. spin-and-puff method). Je metoda,
uporabljena za pošiljanje signalov v naprave, ki uporabljajo
zračni pritisk. Naprave so namenjene ljudem, ki so brez rok in
gre za določeno vrsto »ustne miške«. Prek krmilne palčke
zagotavlja preprost in učinkovit način za nadzor premika miške.
Računalniške tipkovnice (ang.
keyboards)

Kompaktne tipkovnice (ang. compact keyboards). So v splošnem
manjših dimenzij in so namenjene uporabnikom z manjšimi
dlanmi ali zmanjšanim dosegom rok. Imajo manjše tipke, manjše
število tipk ali pa alternativno postavitev tipk. Nekatere
kompaktne tipkovnice so namenjene tudi uporabi s pomočjo
naglavne oziroma ustne paličice.
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Povečane tipkovnice (ang. expanded keyboards). Imajo večje tipke,
postavljene bolj narazen, večje in razločnejše pa so tudi označbe
na njih. S tem se zmanjša število tipkarskih napak, koristne pa so
tudi pri učenju abecede ali uporabe računalnika. V nekaterih
primerih lahko povečane tipkovnice uporabljamo tudi s prsti
nog.
Ergonomične tipkovnice (ang. ergonomic keyboards). To so rokavice z
našitimi gumbi, razporejenimi po površini prstov in dlani.
Uporabljajo se z eno roko, pritisk enega gumba ob drugega je
namreč enakovreden pritisku na tipko na standardni tipkovnici.
Znakovne tipkovnice (ang. concept keyboards). Oznake na tipkah so
ponavadi kar slike ali simboli. Znakovne tipkovnice so
namenjene vnašanju podatkov, ki niso besedilo, to pa
uporabniku omogoča hitre in enostavne vnose.
Tipkovnice na zaslonu (ang. on-screen keyboards). Uporabnik se s
pomočjo kazalne naprave, na primer miške, tipk ali upravljalne
ročice pomika med prikazanimi tipkami in jih pritiska s pomočjo
gumba.
Gumijaste tipkovnice (ang. rubber keyboards).
Tipkovnice ABC (ang. the ABC keyboards). Imajo tipke razporejene
po abecednem redu. Začetniki lahko na ta način najdejo tipke
lažje in hitreje.
Zaščita proti pritiskanju več tipk naenkrat (ang. keyguards). Je plastična
ali kovinska plošča, ki jo namestimo na tipkovnico. Nad vsako
tipko se potem nahaja odprtina, skozi katero jo lahko
pritisnemo. Tovrstne zaščite so v pomoč ljudem, ki pogosto
nenamenoma pritisnejo več tipk naenkrat, ter uporabnikom, ki
morajo med pritiski posameznih tipk počivati.

Stikalni sistemi (ang. switch systems)

Na zaslonu se ročno ali samodejno pomikamo med različnimi
možnostmi in pritisnemo stikalo, ko je označena tista, ki jo
želimo izbrati. Stikala lahko nadomeščajo miško in tipkovnico. V
povezavi z ustrezno programsko opremo (uporabniškim
vmesnikom) tako omogočajo uporabo računalnika osebam, ki
imajo nadzor nad vsaj enim telesnim gibom.

Sistemi za razpoznavo govora (ang.
speech recognition)

So računalniški programi, ki omogočajo uporabniku glasovni
vnos besedila in v nekaterih primerih izvajanje pogostih
računalniških opravil s pomočjo govorjenja v mikrofon. Za delo
z računalnikom potem v teh primerih ne potrebujemo
tipkovnice ali miške. Pri vnosu besedila računalnik analizira
uporabnikov govor, skuša razpoznati besede in jih nato sproti
natipka namesto uporabnika.

Sistem za sledenje očesu (ang. eye
tracking system)

Je namenjen osebam s kompleksnimi gibalnimi oziroma
fizičnimi prizadetostmi, ki so nezmožne uporabe računalnika s
pomočjo klasičnih vhodnih vmesnikov, kot sta miška in
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tipkovnica, pomagati pa si ne morejo niti s katero od za ta
namen predvidenih podpornih naprav, denimo upravljalno
ročico. Pri uporabi sistema za sledenje očesu je za premikanje
kurzorja (kazalca miške) po zaslonu dovolj že premikanje oči,
kajti kurzor stalno zasleduje mesto na zaslonu, kamor je uperjen
uporabnikov pogled. Če uporabnik ni zmožen uporabe
nobenega drugega načina za potrjevanje izbire, denimo pritiska
gumba ali pihanja v cevko, lahko preprosto strmi v točko na
zaslonu ali ji pomežikne, kar je enakovredno miškinemu kliku
nanjo. Sistem za sledenje očesu v povezavi z drugimi
podpornimi tehnologijami uporabniku omogoča celostno
uporabo računalnika, kar vključuje tipkanje, brskanje po spletu,
uporabo elektronske pošte, upravljanje okolja, video igre itd.

Sistemi za predvidevanje zapisa
besedila (ang. predictive text systems)

1.2.2

So računalniški programi, namenjeni pomoči pri tipkanju. Z
njimi je vnos besedila hitrejši, lažji in natančnejši, ker program na
podlagi pogostnosti besed in sobesedila predvideva, kaj
uporabnik skuša natipkati. Med tipkanjem tako program
nenehno skuša uganiti trenutno besedo ali celo stavek in
predlaga več različnih dokončanih besed oziroma stavkov. Ko
ugane, uporabnik preprosto izbere pravo možnost, ne da bi jo
moral natipkati do konca.

Podporne tehnologije in drugi tehnični pripomočki za osebe z okvaro sluha in
govora

Ime podporne tehnologije

Opis

Procesiranje govora (ang. speech
processing)

Naprava, ki pretvarja govor v pisavo in tudi obratno.
Procesiranje govora je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz
prepoznave govora, kjer naprava avtomatsko prepozna
izgovorjene besede ali stavke in jih pretvori v zapisano besedilo,
ter sinteze govora, kjer naprava ustvari govor iz zapisanega
besedila. Pomembno področje v govornem procesiranju je tudi
čustveno obarvan govor, pri čemer naprava prepoznava ton
glasu govornika (čustveno stanje) ali če sistem sintetizira govor iz
besedila in mu doda poudarke ali posebne ikone za izražanje
čustev.
Obstajajo tudi inovacije, ki omogočajo gluhim telefonski
pogovor tudi z osebami, ki nimajo okvare sluha. Gre za to, da se
govor osebe z normalnim sluhom prepozna s sistemom za
prepoznavo govora in se pretvori v besedilo, ki ga oseba z
izgubo sluha prebere. Nekatere različice naprave omogočajo, da
se na ekranu pojavi animirana glava, ki prikaže izgovorjavo (s
premikanjem ustnic). Naprave za procesiranje govora se
uporabljajo tudi pri pretvarjanju govora na televiziji v besedilo.
Cap tel – posebni telefon, ki osebi z okvaro sluha na posebnem
displeju prikazuje izgovorjeno sogovornikovo besedo.
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Telefonski sistemi (ang. telephone
systems)

Telefoni
Večina naglušnih lahko še vedno uporablja zvočne telefone,
vendar pogoste le v primeru, če telefon omogoča določene
nastavitve. Naslednje značilnosti so tiste, ki so pomembne za
telefon, s katerim lahko uspešno komunicira naglušna oseba:
 možnost regulacije glasnosti zvonjenja.
 možnost povezave dodatnega alarma, ki lahko opozori
posameznika na telefonsko zvonjenje, ko je ta v drugi sobi
ali zunaj, v kombinaciji z avdio, vizualnimi in dotičnimi
signali, če je to potrebno.
 možnosti dograditve notranjih ali zunanjih ojačevalcev
zvoka, ki ojačajo glas, ki prihaja iz telefona
 posebne telefonske storitve, ki omogočajo, da se govorjeni
tekst izpisuje na ekranu telefona (v uporabi le v nekaterih
deželah).
 vgraditev naprave, ki omogoča uporabo telefona skupaj s
slušnim aparatom, nastavljenim na funkcijo T (tuljava).
 prilagoditev zvoka, ki naglušni osebi omogoča, nastavitev
višine in glasnosti zvoka ki prihaja iz telefona.
 telefoni z dvema slušalkama se lahko uporabljajo, ko je
potrebna tretja oseba, ki pogovor posluša in ga nato tolmači.

T-funkcijo stikalo

Telefoni z ojačevalnikom (ang. amplified telephones). Za primer, da
uporabnik zvonjenja telefona ne sliši dobro, so na voljo telefoni,
ki ne le ojačajo glasnost zvonjenja, ampak ga pospremijo tudi z
utripajočo lučjo. Mnogi telefoni omogočajo nastavljanje glasnosti
zvonjenja in pogovora, pri čemer je lahko glasnost za posamezne
uporabnike istega telefona različna.
Telefonski ojačevalniki (ang. telephone amplifiers). To so ločene
naprave, ki jih uporabljamo v povezavi z običajnimi telefoni.
Nekateri modeli so združljivi tudi z mobilnimi telefoni, kar je
posebej uporabno, ko je uporabnik zdoma.
Naglavne slušalke (ang. earpieces and headsets). Slušalke so zelo
uporabne in priljubljene naprave. Omogočajo prostoročno
telefoniranje, zaradi majhnih dimenzij pa so tudi seveda
prenosne. Uporabljamo jih lahko v povezavi s fiksnimi ali
mobilnimi telefoni, nekatere izvedbe so brezžične.
Tekstovni telefoni (ang. text phones). Namenjeni so osebam s težjo
okvaro sluha, na njih beremo tekstovna sporočila, ki se
prikazujejo v sporočilni vrstici. Nekateri tekstovni telefoni so
prenosni in tudi združljivi z mobilnimi telefoni.
T-funkcijostikalo(tuljava) (ang. T-Switch, Telecoil). To funkcijo
omogočajo nekateri slušni aparati (SA). Z njeno pomočjo lahko
uporabnik lažje komunicira po telefonu, saj pri tem pomaga
magnetno polje. T-stikalo aktiviramo s pritiskom na gumb na
slušnem aparatu. S tem naglušni uporabnik zmanjša moteče
zvoke iz ozadja, poleg tega pa lahko govori neposredno v
telefon.
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Mobilni telefoni
Mobilni telefoni se ponavadi uporabljajo za glasovne pogovore,
vendar pa vsi mobilni telefoni, kot tudi vsa omrežja ponujajo
SMS (kratka tekstovna sporočila) možnost. Za naglušne, ki želijo
komunicirati v tekstovni obliki, je to lahko zelo uporabno. V
nekaterih državah je SMS sporočila mogoče pošiljati tudi na
stacionarna omrežja.
Ker so mobilni telefoni manjši, ne ponujajo zmeraj enakih
stopenjskih prilagoditev in nastavitev kot stacionarni telefoni.
Vendar pa nekateri mobilni telefoni ponujajo možnost boljšega
zvoka in nastavitve glasnosti kot, imajo pa lahko tudi vgrajen
vibracijski alarm. Nekateri mobilni telefoni lahko povzročijo
precejšnje motnje, če jih uporabljamo v bližini slušnega aparata.
V takšnem primeru pride pomaga okoli vratna induktivna zanka.
Ta se poveže z mobilnim telefonom in pripomore k zmanjšanju
motenj tako, da mobilni telefon ostane na primerni razdalji od
slušnega aparata. Okoli vratna induktivna zanka deluje s skoraj
vsakim slušnim aparatom, ki ima možnost vklopa funkcije T.
Pred nakupom mobilnega telefona je priporočljivo, da vsak
posameznik v trgovini telefon preizkusi in se tako prepriča, da
ima vse potrebne funkcije in da (če je to potrebno) skladno
deluje z uporabnikovim slušnim aparatom.
Mobilni telefon z video telefonijo in videofon
Z razvojem telekomunikacije in mobilne telefonije ter možnostjo
uporabe video klica, preko mobilnega in stacionarnega telefona,
je komunikacija za osebe z okvaro sluha postala bistveno lažja,
saj lahko preko uporabljajo tudi znakovni jezik pri komunikaciji
in odčitavajo z ustnic. Problem pa je še vedno, da mora tudi
oseba ki jo kličemo, prav teko imeti možnost sprejema video
klica, tako pri mobilnih, kot tudi pri stacionarnih telefonih.
Telefax
Starejše gluhe in naglušne osebe, ki jim je nova tehnologija,
mobilnih telefonov, internetnega komuniciranja in video
telefonije, ter osebe, ki si ne morajo privoščiti dragih naprav, še
zmeraj uporabljajo način pošiljanja sporočil preko FAX-a, ki je
pri osebah z okvaro sluha še vedno v široki uporabi.
Internetna telefonija/VoIP
Vedno več ljudi za svoje telefonske pogovore opravlja preko
interneta, z uporabo tehnologije imenovane VoIP (zvok preko
internetnega protokola) ali VoB (zvok preko širokopasovne
povezave). Uporaba je možna ob namestitvi VoIP
uporabniškega programa na računalnik, z VoIP telefonom, ki se
poveže direktno z razdelilnik/modemom ali pa se vključi v
osebni računalnik preko USB povezave, ali pa celo preko
navadnega telefona, priključenega na poseben pretvornik. Pred
naročitvijo na VoIP/VoB paket, je priporočljivo, da oseba sistem
preizkusi in ugotovi, če mu le ta ustreza. Kvaliteta klica je lahko
enaka ali boljša, kot pri stacionarnem ali mobilnem telefonu,
vendar pa vse vrste programske in tehnične opreme ne
omogočajo stopenjskih prilagoditev in nastavitev zvoka ali
ustreznih nastavitev zvonjenja. Prav tako obstajajo nekateri
sistemi VoIP, iz katerih ni mogoče opraviti klica v sili.
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Besedilna telefonija
Vsi naglušni ljudje ne morejo uporabljati glasovne telefonije. V
nekaterih državah je mogoča uporaba posebne besedilne
telefonije. Besedilni telefoni in ostale podobne rešitve
omogočajo, da ljudje pošiljajo in prejemajo sporočila v
resničnem času, kar pomeni, da je sporočilo dostavljeno takoj, ko
je poslano. Analogni besedilni telefoni imajo tipkovnico in ekran.
Ena izmed morda slabih strani teh naprav je, da ga morata za
uspešno komunikacijo imeti oba uporabnika. Da bi se izognile
temu problemu, imajo nekatere države skupne posredniške
besedilne postaje. V primeru uporabe, se bo posredniška oseba
pridružila pogovoru. Uporabnik lahko tipka ali govori svoje
sporočilo slušeči osebi, nato pa bo ta povedal svoj del sporočila,
ki ga bo posredniška oseba napisala v tekstovni obliki,
dobesedno kot je bilo izrečeno.
Tradicionalni besedilni telefoni so umeščeni v stacionarna
omrežja. Očitno je, da je mobilna telefonija občutno spremenila
načine, kako ljudje komuniciramo. Žal pa ni na voljo mnogo
mobilnih besedilnih telefonov. Pravzaprav jih je moč dobiti le v
nekaterih državah, kot je na primer Velika Britanija. Razne
možnosti besedilne izmenjave, ki jih ponuja internet, kot
takojšnja sporočila in klepet, so v zadnjem času postale zelo
pogoste, vendar pa pogosto ne morejo biti uporabljene za
posredniške klice in komunikacijo z ljudmi, ki uporabljajo
glasovne telefone. Razvite so bile določene rešitve, ki si
prizadevajo razviti mobilne in internetne naprave, ki bi podpirale
tekstovni pogovor v realnem času (na primer: »govori s tekstom«
pretvorba govora v tekst). Danes, ko mladi rajši uporabljajo
mobilno telefonijo in internet za izmenjavo sporočil, so besedilni
telefoni vse manj v uporabi. Te metode so bolj priročne in niso
odvisne od tretje osebe. Vendar pa tudi te naprave ne omogočajo
istočasne medsebojne komunikacije, kar je omejitev.
Tako na nacionalnem kot na mednarodnem področju so
potrebna dejanja, ki bodo zagotovila da so univerzalne tehnične
rešitve predstavljene gluhim, nemi in naglušni in tako omogočijo,
da lahko nemoteno komunicirajo v realnem času z raznimi
besedilnimi napravami med seboj. Tako med (interaktiven tekst)
mobilnim telefonom, PSTN (PSTN − navadni analogni
telefonski priključek) besedilnim telefonom, internetnimi
telefonom in računalnikom. Interaktivna izmenjava teksta bo
tem ljudem omogočila izkušnjo uporabe telefona, kot jo imajo
ljudje, ki uporabljajo navadne telefone in glasovno komunikacijo.
Ključnega pomena je, da interaktivno besedilo takoj preide v
berljivo obliko, pripravljeno za komunikacijo po vseh omrežjih
in terminalih. Posebne specializirane (in s tem stigmatizirane)
naprave, »samo za gluhe«, kot na primer analogni besedilni
telefoni, so drage in kompleksne za uporabo. Mobilna in IP (IPInternetni Protokol) omrežja naj bi omogočala besedila,
posredovana v realnem času, z uporabo standardne tehnologije
ToIP (Tekst preko Internetnega Protokola). Podpora besedilnih
telefonov PSTN mora biti v uporabi na omrežnih mejah in sicer
tako, da prenesejo interaktivno ToIP besedilo v analogna
besedila in obratno.
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Sistemi indukcijskih zank in sistemi za Sistem indukcijske zanke v povezavi z T-funkcijostikalo(tuljava) (ang. Tlažje poslušanje zvoka
Switch, Telecoil) v SA
Sistem indukcijske zanke pomaga naglušnim ljudem, ki
uporabljajo slušni aparat ali napravo za poslušanje zvoka preko
zanke, da lahko z zmanjšanjem ali popolnim izoliranjem od
hrupa v njihovi okolici zvoke slišijo bolj jasno. Na primer, zanka
se lahko doma uporablja, da zajame zvok televizorja, glasbenega
stolpa ali radia. Zanko lahko priključimo tudi na mikrofon, da
tako pomaga uporabnikom slušnih aparatov spremljati pogovor
v hrupnem okolju. Podobno pa lahko tudi v gledališču, z
pravilno namestitvijo zanke, pomagamo posameznikom, da
lahko bolje in nemoteno spremljajo predstavo. Slaba stran zanke
je, da ne more proizvajati stereo zvoka.
Če pa je stereo zvok pomembno, je v razmislek možen dvojni
sistem.
Kako deluje sistem indukcijskih zank?
To je kabel, ki obkroža območje poslušanja in se napaja iz
ojačevalca zanke. Ojačevalec dobi signal iz mikrofona, ki je
nameščen pred osebo, ki govori ali pa pred virom, ki prenaša nek
zvok. Tako nastane električni tok, ki v zanki sproži magnetno
polje, ki odgovarja zvoku. Tisti, ki se nahajajo v določeni bližini
zanke in imajo slušni aparat nastavljen na funkcijo T, lahko tako
ujamejo želeni zvok. Poslušalec kontrolira glasnost zvoka s
primerno nastavitvijo svojega aparata. Sistem zank se vgrajujejo
na različnih mestih kot indukcijska zanka na informacijskih,
bančnih, poštnih, okencih in prostorih potniškega prometa,
turističnih znamenitostih, kjer je predstavitev v obliki zvoka,
indukcijska zanka v prostorih, učilnicah, kulturnih in
konferenčnih dvoranah.
Namizne zanke
Namizna zanka je majhna indukcijska zanka, ki pokriva majhno
področje in se ga lahko namesti na ali pod mizo. Pomembne so
za komunikacijo na krajih, kot so blagajne za prodajo vstopnic in
vozovnic, informacijske pisarne, hotelske recepcije, banke, pošte,
lekarne in drugje. Namizna zanka omogoča naglušnim, da
prejmejo neposredne informacije in s tem se zmanjša možnost
napačnega razumevanja.
Indukcijska zanka za okoli vratu
Tako kot namizna zanka, je prav tako majhna indukcijska zanka.
Nosi se jo okoli vratu in uporabniku omogoča, da uporablja
prenosne naprave za poslušanje, kot je FM sistem, mobilni
telefon, mp3 predvajalnik in podobno. Prav tako pa se lahko
uporablja skupaj z ostalimi stoječimi napravami (telefon, TV).
Indukcijska zanka za TV
Pripomoček osebam z zaušesnim slušnim aparatom za boljši
tonski sprejem in individualno regulacijo glasnosti pri
spremljanju TV programa. Z uporabo tega pripomočka lahko
naglušna oseba spremlja TV program nemoteno, saj si lahko
jakost zvoka iz TV aparata nastavi glede na svoje potrebe preko
elektronske TV zanke. Ostali normalno slišeči pa lahko nastavijo
glasnost zvočnika na TV aparatu kot ustreza njim ali po potrebi
TV sprejemnik popolnoma utišajo.
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Sistem FM (ang. FM systems)
Sistemi FM so prenosni in so posebej uporabni v primerih, ko so
poleg glasu govorečega v okolju prisotni še drugi moteči zvoki ali
zelo močna akustičnost prostora. Takšna okolja so na primer
polno zasedena restavracija, predavalnica, verski objekti,
trgovska središča, okenca javnega potniškega prometa ipd.
Uporabnik posluša govorečega s pomočjo majhnega FMsprejemnika, ki je povezan s slušnim aparatom oziroma z
indukcijsko zanko. Govoreči uporablja mikrofon, povezan z
FM-oddajnikom. Naprava omogoča lažjo komunikacijo in
poslušanje pogovora na mestih, kjer je uporaba indukcijske
zanke ali infrardečega sistema nemogoča.
Novejši FM sistemi delujejo enako kot navaden FM le da se
bolje obnese pri osebah s polžkovim vsadkom. Novejše različice
omogočajo tudi povezovanje z drugimi napravami preko
»bluetooth« opcije.
Ojačevalnik za GSM aparate CM-BT (Bluetooth)
Omogoča prostoročno telefoniranje. Deluje samo z GSM-i, ki
podpirajo Bluetooth tehnologijo. Naprava CM-BT deluje preko
indukcijske zanke, ob tem pa je potrebno slušni aparat preklopiti
na »T« ali »M+T«
Infrardeči sistem
Infrardeči sistem je alternativna možnost sistemu zanke, ki
vsebuje oddajnik in slušni sprejemnik. Zvok pride do oddajnika
na enak način kot pri zanki, bodisi neposredno preko direktne
električne povezave ali pa preko mikrofona. Nato pa se kot
nevidna infrardeča luč prenese na slušni sprejemnik, ki ga nosi
naglušna oseba.
Kako uporabljati infrardeči sistem?
Za uporabo tega sistema je potrebno nositi infrardeči
sprejemnik. Na voljo sta dva glavna tipa sprejemnikov. Prvi je
»pod-bradni stetoklip«, ki je večinoma primeren za ljudi, ki ne
nosijo slušnega aparata. Za tiste, ki pa nosijo slušni aparat, je
uporaba tega tipa sprejemnika še zmeraj možna, vendar je v
večini primerov potrebno slušni aparat iz ušesa odstraniti.
Drugi tip sprejemnika je sprejemnik v obliki zanke za okoli
vratu, ki se uporablja skupaj s slušnimi aparati in vklopljeno
funkcijo T . Ta tip sprejemnika je v večji meri namenjen tistim, ki
imajo visoko stopnjo izgube sluha. Infrardeči sprejemniki so
včasih vgrajeni v naglavne slušalke, vendar je pomembno
opozoriti, da je raba le-teh namenjena samo naglušnim osebam.
Vse vrste sprejemnikov delujejo na baterije in tako omogočajo
popolno svobodo gibanja. Pri infrardečih sistemih je manj
možnosti, da pride do prekrivanja med IR sistemi ali uhajanja
zvoka v drugi prostor. Vendar pa lahko močna sončna
svetloba,temne stene ali tapete zmanjšajo kvaliteto zvoka in
zmanjšajo območje, kjer lahko sistemi delujejo.
Mnogi infrardeči sistemi ponujajo možnost simultane uporabe v
sobah, ki so ena poleg druge in so tako primerni za zaupne
sestanke. Proizvajajo kvaliteten zvok, možne so tudi stereo
verzije. (vir: RNID).
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Brezžične slušalke
Slušalke so namenjene naglušnim osebam, ki ne uporabljajo
slušnega aparata. Delujejo s pomočjo infrardeče svetlobe,
namenjene so za poslušanje TV programa ali radijskega
programa. Delujejo samo v vidnem polju, torej v tistem
prostoru, kjer se nahaja TV oz.radijski sprejemnik.
Osebni zvočni ojačevalec
Osebni zvočni ojačevalec je zelo priporočljiv za starejše ljudi, ki
ne obvladajo slušnega aparata. Je preprost za uporabo in podaja
dobro ojačan zvok. Uravnavati ga je mogoče zelo preprosto, tudi
za ljudi z manjšo gibljivostjo rok in prstov. Lahko se ga uporablja
s slušalkami ali okoli vratno zanko in slušnim aparatom.
Prenosni dodatni ojačevalec za telefonsko slušalko
Mikrofon se montira na telefonsko slušalko. Ojača glas
sogovornika, jakost glasnosti pa se nastavi po želji.
Računalniški pripomočki in spletno
komuniciranje za gluhe in gluhoslepe

Računalnik z web kamero
Računalniški in elektronski sistemi (Deafblind PAC Mote&Fstty,
face to face, Krown VTouch TTY »Braillephone«, text Link
9100)
Prenosna tipkovnica za gluhoslepe (vezava na brajevo celico).

Osebni sintetizatorji govora (ang.
personal speech synthesizer)

Naprave so namenjene osebam, ki ne morejo govoriti ali pa je
njihov govor težko razumljiv.
Tovrstnih pomagal je več vrst, njihova najpomembnejša funkcija
pa je ustvarjanje čim boljšega razumljivega približka
uporabnikovega naravnega govora. Delujejo lahko v povezavi s
tipkovnico s črkami in številkami ali pa s simboli oziroma
sličicami. Pogosto jih lahko montiramo na invalidski voziček.
Ena tipičnih funkcij je shranjevanje pogosto uporabljanih besed
in stavkov, do katerih lahko potem dostopamo prek bližnjic, s
pritiskom na določeno tipko in želeni govor (beseda, besedna
zveza ali stavek se sproži).

Naprave za opozarjanje in bujenje

Za naglušne ljudi obstajajo tri vrste alarmnih sistemov:
 akustični signal (močnejše zvonjenje)
 optični signal (močna bliskajoča luč)
 signal na dotik (vibrirajoč alarm, ki se lahko nosi na telesu ali
položi pod blazino).
Za gluhe sta uporabni le optični signal in signal na dotik.
Vsi ti sistemi se lahko uporabljajo posamično ali v kombinacijah.
Naprave so pogosto vdelane v posamezne alarmne ure oziroma
budilke, da lahko tako pomagajo naglušni osebi pri zbujanju.
Prav tako je lahko en sam alarm povezan z večjimi napravami,
kot so dimni alarm, hišni zvonec, telefon, indikator otroškega
joka in podobno. Za to, da se naglušna oseba lahko nemoteno
zaveda dogajanja okoli nje, ter prav tako zaradi varnostnih
razlogov, kot na primer opozorilo pred požarom, je postavitev
tovrstnega sistema doma ali na delovnem mestu ključnega
pomena.
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Svetlobni/zvočni indikator/vibra indikator − za hišni zvonec
Opozarja na zvonjenje z svetlobnim indikatorjem, močnim
zvokom, z utripajočo lučjo v prostoru ali tresenjem sprejemnika.
Svetlobni/zvočni indikator/vibra indikator, ki opozarja na požar (dim)
Opozarja na prisotnost dima v prostoru z svetlobnim
indikatorjem, močnim zvokom ali tresenjem sprejemnika.
Svetlobni indikator/vibra indikator, ki opozarja na razlitje tekočine (
poplava)
Opozarja na razlitje ali iztekanje tekočine v prostoru z
svetlobnim indikatorjem ali tresenjem sprejemnika.
Svetlobni/zvočni indikator/vibra indikator na zvonenje telefona
Opozarja na zvonjenje telefona/telefaksa z svetlobnim
indikatorjem, močnim zvokom,z utripajočo lučjo ali tresenjem
sprejemnika.
Svetlobni indikator/vibra indikator, ki opozarja na odpiranje vrat, oken
ipd.
Opozarja na odpiranje vrat, oken, ob prihodu obiskovalca z
utripajočo lučjo ali tresenjem sprejemnika.
Svetlobni indikator/vibra indikator otroškega joka – baby cry
Opozarja na jok dojenčka ( gluha naglušna mamica) z utripajočo
lučjo ali tresenjem sprejemnika.
Svetlobni/zvočni /vibra indikator – budilka
Deluje kot alarma za bujenje z utripajočo lučjo, tresenjem
sprejemnika ali/in močnim zvonjenjem.
Ročna ura za gluhoslepe
Ročna ura z izbočenimi številkami, ki prikazuje čas in ima
številke v brajlovi obliki.

Zvočni in vibra indikatorji za
gluhoslepe

Elektronske naprave za mobilnost
V to skupino spadajo naprave, ki s pomočjo ultrazvoka,
infrardečih žarkov in laserja določajo, ugotavljajo in opozarjajo
na prepreke. Vsaka od naštetih tehnologij ima svoje prednosti in
slabosti, tako na primer infrardeče naprave ne zaznajo odboja od
gladkih steklenih površin, ultrazvočne naprave pa slabo
zaznavajo gladke poševne površine. Uporaba teh pripomočkov
skupaj z belo palico zagotavlja najboljše rezultate, seveda pa je
potrebno predhodno navajanje na te naprave in na njihovo
uporabo. V to skupino spadajo tudi kompasi in druge
navigacijske naprave. Naprava Miniguard, ki s pomočjo
vibriranja opozarja na oddaljenost od ovire.
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Telefon za gluhoslepe

Telefon na gluhoslepe − CapTel.
Poseben telefon, ki osebam z okvaro sluha na posebnem displeju
prikazuje vsako izgovorjeno sogovornikovo besedo. Na voljo je
samo določena jezikovna pretvorba.

Prenostna tipkovnica TextLink 9100
za gluhoslepe

Prenosna tipkovnica TextLink 9100 s pomočjo katere gluhoslepi
natipkajo želeno sporočilo, videči pa ga lahko preberejo na
vgrajenem displeju.

Sistem Crown 200

Sistem Crown 200, ki omogoča komuniciranje z gluhoslepimi
osebami.

Ostali pomembni podatki, ki so
pomembni, za osebe z okvaro sluha in
velikokrat ključni pri preprečevanju
komunikacijskih ovir in dvigu kvalitete
same komunikacije z osebo, ki ima
okvaro sluha.

Osvetljava
Dobra osvetljava omogoča veliko lažje branje z ustnic. Zato je
pomembno, da je obraz govorca dobro osvetljen. Najboljša
pozicija v prostoru je, ko ima naglušna oseba svoj hrbet obrnjen
proti
oknu, tako da svetloba, ki prihaja skozi okno, pada na govorčev
obraz.
Akustika
Za izboljšanje akustike v prostoru je mogoče uporabiti posebne
gradbene materiale ali zavese, ki zmanjšajo učinek odmeva v
prostoru ter omogočiti lažje poslušanje v sejnih sobah in
podobno.
Vizualne informacije
Vizualne informacije so izrednega pomena v situacijah, ko so
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informacije posredovane preko ozvočenja. Takšne vrste
informacij so lahko posredovane preko monitorjev,
informacijskih tabel ali na druge vrste prikazovalnikov. Vsi
sistemi javnega prometa povzročajo hrup, ki otežuje poslušanje
tako naglušnim kot tudi slušečim posameznikom. Na letališču,
železniški ali avtobusni postaji je zelo pomembno, da ima
posameznik možnost prebrati vse informacije, ki so podane
preko ozvočenja. Informacije morajo biti enakovredne tako
vsebinsko kot tudi časovno. Z ustrezno opremljenim vizualnimi
sistemom je moč preprečiti mnogo negotovosti in zmede, ki jo
ponavadi povzroči napačno informiranje glede spremembe
storitve(vozni red, prijava na let, odhodi/prihodi) ali zamud.
Zato je torej za vse avtobuse, vlake, tramvaje in podzemne vlake
pomembno, da imeti prikazovalnike informacij, kjer so vse
aktualne informacije, ki se prilagodijo glede na situacijo, kot so
številka perona, linije, postaje,naslednjega postanka, zamude in
informacije ob nevarnosti.
Podnaslavljanje
Televizija je najpomembnejši medij na področju športa, zabave,
informacij in politike. Naglušni ne bi smeli biti izvzeti iz enega
najmočnejših zabavno in informativnih medijev današnje dobe.
Argumenti glede cene in pomanjkanja tehničnih rešitev za
omogočanje podnaslavljanja v živo, so mnogokrat nepravilne in
povsem nepomembne, saj je bilo dokazano,da je strošek
neinformiranosti večji kot, strošek samega zagotavljanja. Sistemi
podnaslavljanja v živo, ki se uporabljajo danes, se večinoma
izvajajo ročno, z uporabo tipkovnice ali z metodo uporabe
posebnih tipkovnic za hitro vnašanje govorjenega teksta kot sta
velotype in palantype.
Možno pa je uporabiti tudi programe za avtomatsko
prepoznavanje govora, kot pomoč operaterjem med vnašanjem
besedila. Podnaslavljanje je lahko poteka v odprtem formatu in je
del glavne slike na zaslonu , ali pa v zaprtem formatu, kjer lahko
uporabniki podnapise vključijo ali izključijo po lastnih potrebah
in željah.
RTV SLO ima na svoji spletni strani objavljeno naslednje
obvestilo, kar zadeva podnaslavljanje: »Gluhim in naglušnim
gledalcem TV Slovenija omogočamo spremljanje oddaj s
pomočjo podnaslavljanja prek teleteksta. Na teletekstu je na
strani 777 seznam oddaj, ki so podnaslovljene. Podnaslove pa
lahko spremljate na strani 771 za program TVS 1 in na strani 772
za TVS 2.
Podnaslovimo lahko le oddaje oz. dele oddaj, ki so posneti
vnaprej, saj tehnologija ne omogoča podnaslavljanja v živo« žal
pa je to v praksi le kaplja v morju.
Družba −dostopnost osebam z okvaro sluha ljudem
Osredotočati bi se morali ne le na zmanjšanje obstoječih
preprek, temveč tudi preprečiti nastanek novih ovir do
priložnosti in dosežkov za naglušno populacijo.
Povezovanje za dostopnost pri vseh družbenih načrtih
Dostopnost in vključenost naj bi bilo glavno vodilo vseh
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družbenih načrtov, konceptov projektiranja in vgradnje. Vsa
gledališča, kinematografi, koncertne dvorane in prostori za javna
srečanja naj bi imela indukcijsko zanko ali podobno napravo. Vsi
muzeji in razstavne dvorane naj bi imele poseben sistem za
poslušanje. Če obiskovalci uporabljajo »avdiovodiče« ali
prejemajo druge glasovne informacije, bi morali pri prodaji
vstopnice ponuditi indukcijska zanka za okoli vratu ali podobno
napravo za ljudi, ki nosijo slušni aparat. Če obiskovalci gledajo
filme, DVD ali kakršnekoli video predstavitve, bi moral biti v ta
prostor vgrajen sistem indukcijske zanke ali kakšna podobna
naprava. Vsi deli javnega prometa, vključno z okenci za
informacije, prodajo kart in sprotno informiranje med
potovanjem naj bi bili popolnoma dostopno preko vizualnih
informacij, indukcijskih zank in usposobljenega osebja. Letališča,
postajališča in terminali bi morala imeti posebna območja in
orientacijske točke za pomoč, z vgrajenimi indukcijskimi
zankami in vizualnimi prikazi informacij, ki bi pravočasno
opozarjali z aktualnimi informacijami..
Hoteli naj bi imeli sobe, kjer bi bila možna uporaba indukcijskih
zank in alarmne naprave primerne naglušnim. Vse potniške ladje
naj bi imele dostopne kabine s primernimi komunikacijskimi in
opozorilnimi sistemi. Na ladjah bi morala biti območja
namenjena potnikom opremljena z zasloni za vizualno
informiranje. Ves televizijski program in filmi bi morali biti
podnaslovljeni. Tako standarden kot visoko kvalitetni TV
ponudniki signala, bi morali omogočati možnost izklopa
podnaslavljanja. Vsa telefonska omrežja in družbe bi morale
podpirale ToIP ,brez časovnega zamika, in omogočati servisno
službo za pretvarjanje in posredovanje govora v tekstovni obliki,
ter ohranjati možnost izmenjave analognih besedilnih sporočil s
pomočjo posebnih besedilnih telefonov.

Več informacije o tehničnih pripomočkih za osebe z okvaro sluha in govora je spletnih straneh Zveze
gluhih in naglušnih Slovenije: http://www.zveza-gns.si/naglusni/tehnicni-pripomocki.
Spletni naslovi, na katerih so predstavljeni in opisani tehnični pripomočki za gluhe, naglušne in gluhoslepe:
http://www.asha.org/public/hearing/treatment/assist_tech.htm
http://www.zveza-gns.si/naglusni/tehnicni-pripomocki
http://www.phonak.com/au/b2c/en/products/fm/what_is_fm/what_is_dynamic_fm.html
http://www.phonak.com/au/b2c/en/products/fm.html
http://www.phonak.com/au/b2c/en/products/fm/transmitters.html
http://www.phonak.com/au/b2c/en/products/fm/croslink.html
http://www.phonak.com/au/b2c/en/support/support/fm_downloads.html
http://www.betterhearing.org/pdfs/assistive_device_detail.pdf
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http://www.google.si/search?q=Assistive+Listening+Devices&rls=com.microsoft:sl&ie=UTF8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1
http://images.google.si/images?um=1&hl=sl&rls=com.microsoft:sl&tbs=isch%3A1&ei=eG7ES7n8JciO
_AbooPSTDg&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=humantechnik&spell=1&start=0
http://www.humantechnik.com/main.php?language=uk
www.bellman.com
www.silent-alert.co.uk
www.connevans.com
www.DeafEquipment.co.uk
www.easylinkuk.co.uk
www.krownmfg.com
www.rnid.org.uk/shop
www.sarabec.co.uk
www.universalaids.co.uk
www.freedomscientific.com
www.krownmfg.com
www.omnitor.se
www.tichnut.de/phone
www.ultratec.com
Video posnetki:
http://www.google.si/search?q=Assistive+Listening+Devices&hl=sl&rls=com.microsoft:sl&tbs=vid:1&
tbo=u&ei=82jES5vcPIKOMiUmLoP&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CCAQqwQwAw
mms://194.249.173.34/Aktualni dogodki 2008/Kako do SA_004.wmv
mms://194.249.173.34/Aktualni dogodki 2008/Polzev vsadek_001.wmv?
mms://194.249.173.34/PRISPEVKI 2009/Predstavitev FM_004.wmv?
mms://194.249.173.34/PRISPEVKI 2009/Don teh pripomocka_005.wmv?
mms://194.249.173.34/Aktualni dogodki 2008/Predstavitev teh pripo mb_003.wmv?
mms://194.249.173.34/Aktualni dogodki/slika pove vec 1000besed_006.wmv?
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1.2.3

Podporne tehnologije in drugi tehnični pripomočki za ljudi z okvarami vida

Ime podporne tehnologije Opis
Dalinjska infrardeča zvočna
označba (Rias − ang. remote
infrared audible signage, ali
Talking signs – komercialno
ime naprave za infrardeči
komunikacijski sistem)

Pomaga pri dostopu do vidnih besedilnih informacij, ki so v odprtih in v
zaprtih prostorih, pomaga pa tudi posamezniku, da se orientira v okolju.
Sistem sestoji iz infrardečih oddajnikov, ki ponavljajoče pošiljajo kodirano
govorno različico vsebine znaka in informacijo o nahajanju bližnjih
lokacijskih značilkah v grajenem prostoru prek brezžične komunikacije
(npr. bluethooth, WLAN itd.), pri čemer je lahko informacija poslana na
prenosni telefon ali dlančnik. Uporabnik s pomočjo sprejema signalov
določi svojo pozicijo v prostoru, v katerem so kot element grajenega okolja
nameščeni orientacijski znaki.
Opomba: Ni pogosto uporabljena naprava.

Ultrazvočne naprave za
orientacijo (ang. Ultra Body
Guard)

Ultrazvočne naprave za orientacijo pomagajo slepim in slabovidnim, da se s
pomočjo odboja ultrazvoka od ovire orientirajo v prostoru. Naprave, ki so
kombinirane z vibratorjem, so primerne tudi za gluhoslepe osebe, saj lahko
s pomočjo hitrosti vibracij določijo oddaljenost od ovire. Obstaja tudi
kombinacija teh naprav v povezavi z zvočnimi semaforji, ki slepim še
dodatno olajšajo gibanje v urbanem okolju.
Ena takih naprav so produkti firme RTB. Spletna stran:
http://www.rtb-bl.de/en/produkte/taster.php

RF naprave za orientacijo in
informiranje (ang. Step-Hear)

Naprava, ki s pomočjo radijskih valov zaznava druge naprave v območju
dosega in sporoča predhodno posneta sporočila in informacije z različnih
področij za boljše orientiranje in informiranje slepih in slabovidnih.
http://www.step-hear.com/GPS-integration.htm

Brajeve vrstice (ang. Braille
displays)

Elektromehanska naprava, ki slepim nadomešča običajen računalniški
monitor. Navadno se ob uporabi nahaja pred tipkovnico, na njej pa je vrsta
celic, ki simulirajo brajeve črke.
Slepa oseba s prsti tipa po brajevi vrstici, kjer se skladno z vsebino, sicer
prikazano na zaslonu, oblikujejo ustrezni brajevi znaki.
Opomba: Zelo pogosto nujen pripomoček, tako kot monitor za videčo
osebo.

Elektronske brajeve
beležnice (ang. Braille
notetakers)

Manjše prenosne naprave z brajevo tipkovnico za vnos, obdelavo podatkov.
Kot izhodni vmesnik lahko služi naprava za sintezo govora ali pa brajeva
vrstica.
S pomočjo brajeve beležnice lahko uporabniki zapisujejo, pregledujejo in
urejajo podatke, vodijo elektronski imenik ter hranijo tekstovne dokumente
v običajni ali brajevi pisavi. Lahko ga uporabljamo kot sintetizator govora
za računalnik in s tem za dostop do standardnih aplikacij, na primer
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odjemalcev elektronske pošte ali spletnih brskalnikov.
Opomba: Ni pogosto uporabljena naprava.

Brajevi tiskalniki (ang. Braille
embossers)

Optični bralnik (ang.
Scanners)

Brajeve tiskalnike priključimo na računalnik in z njimi pišemo brajico.
Opomba: Vedno manj uporabljena naprava, ker vsi uporabljajo brajeve
vrstice in elektronsko gradivo.
Naprava, ki posname podobo natisnjene strani in jo pretvori v računalniško
datoteko.
Do dokumentov, ki smo jih na ta način prebrali, lahko potem dostopamo z
drugimi podpornimi tehnologijami: lahko jih preberemo z bralnikom
besedila, povečamo z elektronskim povečalom ali natisnemo z brajevim
tiskalnikom. Bralniki besedila lahko v povezavi s sintetizatorji govora
celotno vsebino zaslona (vključno z gumbi, meniji, besedilom in ločili)
pretvorijo v govorno informacijo. Tako slepim in slabovidnim osebam
omogočajo dostop do tiskanega materiala.
Opomba: Zelo pogosto uporabljena naprava in uporabna za študente.

Bralniki zaslonske slike (ang. Program, ki je prvotni pogoj, da lahko slepa oseba sploh uporablja
Screen reader)
računalnik. Zaslonski bralnik omogočajo uporabniku, da informacije z
zaslona posluša s pomočjo sintetizatorja govora ali da jih prebere s prsti na
brajevi vrstici. Slepim in slabovidnim je tako omogočen dostop do
standardnih računalnikov in njihove programske opreme, na primer
urejevalnikov besedila, urejevalnikov tabel, poštnih odjemalcev, spletnih
brskalnikov ipd. Za upravljanje računalnika v teh primerih namesto miške
uporabljamo standardno tipkovnico, na kateri določene tipke služijo tudi
kot bližnjice do določenih funkcij.
Med tipkanjem lahko bralnik sproti izgovarja posamezne natipkane črke ali
besede. Prepoznava tudi znake, kot so velike začetnice, ločila in simboli, ter
prebira vsebino menijev, pogovornih oken, namigov, sistemskih sporočil in
ostalega besedila oziroma grafičnih informacij. Posebna programska
oprema omogoča celo pretvorbo matematičnih enačb v govor.
Programska oprema za
optično prepoznavanje
znakov (ang. Optical character
recognition – OCR)

Tipkovnice s povečanimi
tipkami (ang. Expanded
keyboards with larger, more

Pretvarja papirne dokumente in datoteke PDF v elektronsko obliko. Enako
pogosto uporabna programska oprema kot skener.
Programe OCR uporabljamo v povezavi z računalnikom in optičnim
bralnikom (skenerjem). S slednjim skopiramo natisnjeno besedilo na
računalnik, kjer ga lahko v elektronski obliki shranimo ali denimo
preberemo in povečamo z ustrezno programsko opremo. Slepi in
slabovidni lahko s pomočjo naprednejših programov OCR berejo tiskane
vsebine, na primer knjige, revije, dopise in druge tiskovine. Programi OCR
lahko rešujejo tudi težave pri učenju, denimo v primerih, ko učeči težko
berejo ali pa ko imajo zaradi gibalnih in fizičnih prizadetosti omejene
možnosti rokovanja s tiskanim materialom.

Za povečanje oziroma lažjo razpoznavo tipk obstajata dve možnosti: tipke
lahko prelepimo z jasnejšimi nalepkami ali pa namesto standardne
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widely-spaced keys)

uporabimo tipkovnico s povečanimi tipkami.
Na voljo so tudi nalepke za prerazporeditev tipk iz navadne v
ergonomičnejšo Dvorakovo postavitev (ang. Dvorak simplified keyboard) ali v
postavitev, ki jo predvideva tuj jezik. Tipkovnice s povečanimi tipkami so
različnih barv in imajo različne postavitve tipk. Z barvnimi nadomestnimi
nalepkami z visoko kontrastnimi barvami (npr. belo na črnem, črno na
belem) omogočimo hitrejšo razpoznavo največ uporabljanih tipk.
Opomba: Redko koristna naprava.

Programska oprema za
povečevanje zaslona (ang.
Screen magnification software)

Satelitska navigacija za slepe
in slabovidne

Služi slabovidnim za lažje branje podatkov z računalniškega zaslona. Pogoj,
da lahko slabovidna oseba sploh uporablja računalnik.
Sliko na njem je možno poljubno povečati, zaslon pa s tem prikazuje le del
trenutne vsebine. Večina teh programov lahko tako poveča celoten zaslon
ali njegove dele, lahko pa deluje tudi kot klasična lupa in povečuje področje
okrog kurzorja (kazalca miške).
Naprava, ki omogoča orientacijo slepim in slabovidnim s pomočjo GPS
navigacije in instaliranih zemljevidov. Obstojata dve obliki: Trekker (polna
navigacija) in Trekker Breeze (deluje na osnovi vnesenih rut).
Opomba: zaradi pomanjkljivih zemljevidov in ker je brez slovenske
govorne podpore v Sloveniji še ni v uporabi.

Prenosne elektronske lupe

Manjši predstavnik klasične elektronske lupe CCTV, s tem, da je velikosti
večjega fotoaparata. Uporaben tako doma kot zunaj. Nekateri modeli imajo
možnost priklopa na TV aparat. Model SV Versa+ je istočasno tudi
multimedijski predvajalnik (slike, video Mp3, zvočne knjige, spominska
kartica).
Novi predstavniki pripomočkov za slepe in slabovidne, ki so kombinacije
CCTV in optičnega bralnika (scanner). Za slabovidne je kombinacija slika
in/ali zvok (sinteza), za slepe zvok in/ali brajica. Enote so lahko
samostojne, se pravi brez uporabe računalnika (Eye Pal Solo ali Eye Paly
LVA) ali take, ki se priključijo na računalnik (Zoom Ex, Eye Pal, Zoom
Extra).

Kamera za daljavo

Najpogosteje jo uporabljajo otroci za gledanje na tablo, priključi se na
elektronsko lupo (CCTV). Upravljanje z konzolo (smer, zoom,
prednastavitev pozicije)

Predvajalniki zvočnih knjig
(Daisy)

Digitalni predvajalniki za zvočne knjige v formatu Daisy. Format Daisy
omogoča popolno navigacijo po knjigi, vstavljanje zaznamkov, spreminjanje
hitrosti predvajanja, ... Za medij se uporablja CD (Victor Reader ClassicX
ali ClassicX+) ali spominska kartica (Victor Reader Stream), lahko pa je tudi
softwarski (Dolphin Easy Reader).

Programska oprema za
izdelavo zvočnih knjig in
pretvorbo datotek v
alternativne oblike

V to skupino spada programska oprema:
Dolphin Easy Converter: orodje za pretvorbo datotek (Word, Wordpad,
PDF, scan) v alternativne oblike (povečan tisk, brajica, mp3 ali Daisy
Dolphin Easy Producer: orodje za pretvorbo besedilnih datotek v Daisy s
pomočjo sinteze
Dolphin Publisher: orodje za izdelavo zvočnih knjig Daisy, tako s momočjo
govorne sinteze kot posnetih (govorjenih) datotek.
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Elektronska lupa,
Povečevalna naprava, ki jo sestavljata zaslon in nanj priključena video
elektronsko povečevalo (ang. kamera. Zelo pogosto uporabna naprava za učenje in učbenike itd.
CCTV – Closed Circuit
Z njo dosegamo povečavo slike na dva načina: s projekcijo slike majhnega
Television)
predmeta na velik zaslon in dodatno še s pomočjo kamerinih leč (zooma).
Slabovidnim osebam povečajo tisk v knjigah in časopisih, uporabljamo pa
jih lahko tudi pri pisanju in ročnih opravilih, na primer videvanju niti.
Prenosni telefoni prilagojeni
za slepe

Prenosni telefoni prilagojeni za slepe so posebni telefoni oblikovani za
uporabo slepih oseb ponavadi nimajo displeja, ker slepim tako ne koristi.
Eden takih je tudi ALVA MPO 5500 in njemu podobni.
http://www.windowsfordevices.com/c/a/Windows-For-DevicesArticles/Device-Profile-Alva
http://www.screenlessphone.com/
http://www.i4u.com/article15089.html

Prenosni telefoni prilagojeni
za slabovidne

Prenosni telefoni prilagojeni za slabovidne so posebni telefoni oblikovani za
uporabo slabovidnih oseb. Ponavadi imajo večje tipke, da jih slabovidni laže
prepoznajo ter dobro berljiv zaslon.
Taki modeli so npr. Emporia:
http://www.fonet.si/izdelki?page=shop.product_details&flypage=flypage.t
pl&product_id=87&category_id=19&vmcchk=1
Powertel M5000:
http://www.healthandcare.co.uk/great-gifts/powertel-m5000-mobilephone.html
Easyuse in podobni:
http://abilitynet.wetpaint.com/page/Accessible+Mobile+Phones++Models

Programska oprema za
mobilne telefone

Programska oprema za mobilne telefone slepim in slabovidnim omogoča,
da berejo zaslon običajnih prenosnih telefonov s pomočjo govornega
vmesnika, ki jim pove številko klicočega, prebere SMS in podobno.
Eden takih programov je Talks:
http://www.nuance.com/talks/
ali Mobile speak:
http://www.visioncue.com/MobileSpeak.html
ali Oratio:
http://www.humanware.com/enusa/products/blindness/oratio_for_blackberry_smartphones/_details/id_1
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31/oratio_for_blackberry_smartphones.html
Taki programi jim omogočajo celo navigacijo s pomočjo GSM sprejemnika,
kot na primer Mobile GEO:
http://www.atguys.com/store/index.php?main_page=product_info&prod
ucts_id=22

Komunikatorji za gluhoslepe Naprave omogočajo komunikacijo gluho-slepih z ostalim svetom.
http://www.humanware.com/enusa/products/blindness/deafblind_communicator/_details/id_118/deafbli
nd_communicator.html
ali
http://www.emptech.info/product_details.php?ID=1458
Precej informacij o tehnologijah in tehničnih pripomočkih je tudi na spletnih straneh Zveze slepih in
slabovidnih Slovenije: http://www.zveza-slepih.si/index.php?naslov=tehnicni_pripomocki.

1.3

Stanje invalidskega varstva v Sloveniji

V Sloveniji so pravice invalidov (tako kot za vse ostale državljane) sicer zagotovljene s 14. členom ustave,
po katerem so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne
glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo,
izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliščino, vsi pa so enaki tudi pred
zakonom (Ustava Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 69/2004).
Na podlagi raznih dokumentov Evropske skupnosti (zlasti Amsterdamske pogodbe in Evropskega
akcijskega načrta) je Slovenija sprejela pomembna dokumenta na tem področju, in sicer: Nacionalne
usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide – Strategija
Dostopna Slovenija in Akcijski program za invalide 2007–2013. Vsebina obeh dokumentov ter tudi
politike in ukrepi, ki se nanašajo na pravice invalidov v Sloveniji, so podrobneje predstavljeni v poročilu
prve faze raziskave (Sendi idr., 2008). V pripravi pa sta še dva pomembna zakona, in sicer: zakon o
izenačevanju možnosti invalidov ter zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.
Strategija Dostopna Slovenija in Akcijski program za invalide 2007–2013 sta bila glavno izhodišče za
raziskavo. Čeprav so v obeh dokumentih zelo natančno opredeljeni cilji in številni ukrepi za njihovo
uresničevanje, smo v raziskavi izhajali iz domneve, da za uspešno izvedbo navedenih ciljev v tem času ni
bilo veliko narejenega. Glavna hipoteza pri izvajanju raziskave je bila, da je bilo do sedaj premalo
narejenega za uresničevanje pravic invalidov, opredeljenih v različnih dokumentih.
Osnovni namen prve faze raziskave je bila izvedba obsežne analize stanja invalidskega varstva v Sloveniji,
analizirati dostopnost grajenega okolja, komunikacij in informacij in ugotoviti, katere so glavne ovire, s
katerimi se invalidi srečujejo pri uresničevanju pravic do dostopa brez ovir ter ugotoviti, kako se izvajajo
ukrepi, ki so bili na državni ravni sprejeti za zagotavljanje invalidom prostega gibanja in socialnega
vključevanja. Raziskava je bila izvedena v štirih glavnih delih, in sicer:
 pregled politik in ukrepov Evropske unije in Slovenije na področju dostopnosti grajenega okolja,
komunikacij in informacij;
 pregled najnovejših pristopov k odpravljanju ovir, povezanih z dostopnostjo grajenega okolja,
komunikacij in informacij;
 empirična raziskava – obsežna anketa med invalidi posamezniki in invalidskimi organizacijami ter
 oblikovanje predlogov ukrepov za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir.
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Osrednji del raziskave tvorita obsežni anketi, in sicer anketa invalidov posameznikov in anketa
predstavnikov najpomembnejših invalidskih organizacij v Sloveniji. V nadaljevanju predstavljamo
povzetek rezultatov empirične raziskave ter povzetek predlogov anketirancev za ukrepe za uresničevanje
pravic invalidov do dostopa brez ovir.

1.3.1

Povzetek glavnih ovir, ki so jih izpostavili invalidi posamezniki in invalidske
organizacije

Potniški promet
Invalidi posamezniki
Grajene ovire: stopnice, preozka vrata, preozki
prehodi, hitro vrtljiva vrata, vrata z močnim
samozapiralnim sistemom, prestrme klančine,
previsoki pločniki, odsotnost ramp, pogosto
pokvarjena dvigala, odsotnost držal za invalide v
avtobusih, odsotnost nizkopodnih vozilih, ki bi
omogočila enostavnejši dostop invalidom, neurejen
prevoz od doma do postaje, vhodi in izhodi iz stavb
oziroma vstopi iz prevoznih sredstev, odsotnosti
sanitarijev za invalide na postajah, težek dostop do
peronov na železniških postajah (stopnice),
neprilagojena prometna infrastruktura (neurejene
kolesarske steze, spolzka tla, slaba signalizacija,
semaforji brez zvočnega signala, nedostopni kioski
in trafike za nakup kart, previsoka okenca),
neprilagojenost letalskega prometa za različne tipe
invalidskih vozičkov.

Invalidske organizacije
Grajene ovire: stopnice – visoke, strme in nevarne
stopnice tako pri vstopu in izstopu v različne stavbe kot
tudi v potniškem prometu (vstopi in izstopi na avtobuse in
vlake), pomanjkanje klančin oz. preveč strme klančine,
pomanjkanje ali neprilagojenost dvigal, vhodi in izhodi iz
stavb (preozka vrata in prehodi), odsotnost držal za
invalide, ki bi omogočila enostavnejši dostop invalidom in
varnejše in udobnejše koriščenje potniškega prometa,
neprilagojene potniške postaje, ni organiziran prevoz od
doma do postaje, neurejen dostop do peronov, neurejen
vstop in izstop v letalskem prometu, neprilagojenost
taksijev za prevoz invalidov z vozički, neprilagojena
infrastruktura (tlakovani predeli, rešetke, kanalizacijski
pokrovi, slabe – luknjaste ceste in podhodi, premalo
(signaliziranih) prehodov za pešce, previsoka okenca,
neprilagojena signalizacija (semaforji brez zvočnega
signala).

Komunikacijske ovire: odsotnost zvočnih
opozoril, prikazovalnikov in oznak (informacije o
tem katera postaja sledi, o menjavah letal, vlakov,
najave o prihodih in odhodih vozil), premajhni
napisi na avtobusih, previsoki zvonci v avtobusih,
slabo vidni vozni redi, neprijaznost in nedostopnost
osebja za okenci in voznikov, težave pri nakupu kart
(otežkočeno sporazumevanje z osebjem v primeru
slepote ali gluhote), pomanjkljiva in dvoumna
navodila in označbe.

Komunikacijske ovire: odsotnost zvočnih opozoril,
prikazovalnikov in oznak, premajhni tisk, previsoki zvonci
v avtobusih (osebe v vozičkih), neredno ažuriranje
informacij na spletu, težave z naročanjem taksijev (gluhi),
težave s komuniciranjem preko telefona (gluhi), hrup v
avtobusih, ki otežuje komuniciranje s šoferjem in
razumevanje zvočnih opozoril o postajališčih

Izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje
Invalidi posamezniki
Grajene ovire: stopnice, pomanjkanje klančin oz.
prestrme klančine, pomanjkanje dvigal oz. pogosto
pokvarjena dvigala, nepotrebne pragove, odsotnost
držal oz. ograj, ozka vrata, težka vrata, neprimerno
opremljene sanitarije, neprimerno urejen dostop do
zgradb, neprimerno urejen uvod in izhod iz stavb,
neustrezno opremljene prostore in zgradbe,
pomanjkljive oznake, neprilagojena delovna mesta,
premalo parkirnih mest za invalide, visoki robniki in
pločniki, neurejene poti v okolici izobraževalnih
ustanov.
Komunikacijske ovire: slaba informiranost (tudi v
povezavi s komunikacijo med študenti), otežena
komunikacija z osebjem, nedostopnost gradiva,

Invalidske organizacije
Grajene ovire: neprimerni dostopi do objektov in
posameznih prostorov v teh objektih (največkrat so
omenjeni vrtci in šole), stopnice, visoki robniki in pragovi,
preozka vrata, preozki prehodi, pomanjkanje dvigal in
ustreznih klančin, pomanjkanje posebnih ročajev,
invalidom večkrat nedostopne sanitarije (preozki vhodi za
voziček), starejše stavbe s področja izobraževanja, ki so
invalidom še posebej nedostopne, neurejenost primernih
prevozov do šol.
Komunikacijske ovire: pomanjkanje tolmačev (za
gluhe), odsotnost indukcijske zanke (za naglušne),
pomanjkanje zvočnih signalov in obvestil, napisi so
premajhni, svetloba je večkrat neprimerna (za slepe,
slabovidne), profesorji razlagajo nerazumljivo, odsotnost
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telefonov in pomanjkanje tolmačev ter indukcijskih
zank lastno nerazumevanje snovi in slab spomin,
profesorji, ki govorijo pretiho, prehitro (si ne morejo
zapisati), profesorji, ki predavajo brez mikrofonov,
profesorji, ki so nerazumevajoči ter nimajo izkušenj z
invalidi, netolerantnost in nesolidarnost šolskih oz.
študijskih kolegov, primitivizem in nepoznavanje
drugačnosti, težave, ki nastanejo z odsotnostjo
zapisnikarja in premajhnega števila tolmačev, slabo
prilagojen učni material (na primer premajhno pisavo
v učbenikih in na tabli ter neprilagojen dostop do
interneta), projekcije na platno in uporaba
grafoskopa (problem za slepe).

informacij v lahko berljivi tehniki (za osebe z motnjami v
duševnem razvoju), slabo ozvočeni prostori, učitelji stojijo
daleč stran in govorijo prehitro (gluhi, naglušni),
pomanjkanje prilagojene študijske literature in drugih
učnih gradiv, slab dostop do informacij in podatkov preko
interneta zaradi zelo slabih povezav oziroma prenosov v
nekaterih krajih Slovenije, težko komuniciranje
(laringektomirani ter osebe s senzornimi ovirami) v
delovnem okolju – ne razumejo drugih, sodelavci pa ne
razumejo njih, težave pri pridobitvi zaposlitve zaradi
oviranosti v komuniciranju.

Izvajanje dejavnosti zdravstvenega in socialnega varstva
Invalidi posamezniki
Grajene ovire: stopnice, pločnike in visoke robnike,
pomanjkanje klančin oz. preveč strme klančine,
neurejena in premalo parkirišč za invalide, pogosto
pokvarjena dvigala, odsotnost ustrezno opremljenih
sanitarij (npr. niso prilagojene za invalidske vozičke
ali pa jih je premalo, so nedostopne, imajo ozka
vrata), pogosto preozka in pretežka vhodna/izhodna
vrata, težek vstop in izstop iz bazena, gumbe na
dvigalih, ki so pogosto previsoko, neprilagojena
diagnostična oprema (premajhni prostori, neustrezne
mize za pregled v zdravstvenem domu, neprimeren
stol pri zobozdravniku), previsoki obešalniki in stoli,
neustrezna signalizacija oznak, slaba osvetlitev, slabo
vidne oznake, slabovidni napisi, pomanjkanje
svetlobnih displejev.
Komunikacijske ovire: neustrezno in otežkočeno
komunikacijo z osebjem (neprijazno in
neusposobljeno osebje), težave pri branju
smerokazov, označb in navodil, previsoki pulti in
zastekljena okenca, ki dodatno otežujejo
komunikacijo z osebjem, posebne težave gluhih (ne
razumejo pogovora oziroma besed ter ne vedo kdaj
so na vrsti, posebej pa izpostavljajo težave pri
komunikaciji z zdravniki – odsotnost tolmačev za
komunikacijo z zdravniki).

Invalidske organizacije
Grajene ovire: neurejen dostop do objektov, ustanov,
ambulant ali pisarn, dvigala, ki so pogosto v okvari,
stopnice, pomanjkanje prilagojenih parkirišč, klančine, ki
so pogosto strme, neustrezno opremljene sanitarije,
neprimernost prostorov in neprilagojeno opremo (ozki
hodniki, pomanjkanje ročajev, pomanjkanje svetlobnih
javljanj, premalo kontrastnih označb).
Komunikacijske ovire: pomanjkanje tolmačev oz. v
nekaterih primerih zdravniki odklanjajo tolmača, slaba
komunikacija z osebjem, klicanje v ambulantah ter
naročanje po telefonu (predvsem problem za gluhe),
neusposobljenost za vodenje slepega, pomanjkanje ali
neuporaba okenc za invalide, neprilagojenost terminalov
slepim, slaba dostopnost tehničnih pripomočkov za gluhe
in naglušne ter pomanjkanje indukcijskih zank.

Dostop do storitev državne uprave
Invalidi posamezniki
Grajene ovire: stopnice, pločniki, previsoki robniki
in pragovi, nedostopnost posameznih prostorov in
objektov na splošno, preozka vrata; pretežka vrata, in
vrata, ki se težko odpirajo, predeli stavb, kjer ni ograj,
slaba osvetlitev, premalo parkirnih mest za invalide,
slab nadzor nad parkirnimi mesti za invalide.

Invalidske organizacije
Grajene ovire: stopnice, neprilagojen dostop do objektov
in nekaterih prostorov v stavbah (predvsem starejše
zgradbe), preozka vrata, previsoki pragovi, pomanjkanje
dvigal, prestrme klančin, neprilagojene oz. nedostopne
sanitarije za invalide, premalo parkirišč za invalide ter
ostre in previsoke robove na bankinah.

Komunikacijske ovire: zatemnjena okenca,
previsoka okenca, previsoki zvonci, pomanjkanje
tolmačev (problem za gluhe), neprijaznost osebja,
problem storitev preko telefona (za
laringektomirane), ker jih uslužbenci na drugi strani
ne razumejo oziroma laringektomirane osebe brez

Komunikacijske ovire: premalo tolmačev, pomanjkanje
posebnih tehničnih pripomočkov za premagovanje
komunikacijskih ovir za gluhe in naglušne, obrazci in
navodila, ki so pogosto napisani zapleteno in
nerazumljivo, težave pri komuniciranju z osebjem
(aroganca, neusposobljenost za komunikacijo s slepim,
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glasu teh storitev sploh ne morejo uporabljati,
odsotnost zvoncev v uradih, s katerimi lahko invalidi
(predvsem laringektomirani) pritegnejo pozornost
osebja, premajhna velikost napisov ter pomanjkanje
zvočnih oznak in informacij (za lepe in slabovidne),
odsotnost podnapisov (za gluhe) pri zvočnih
informacijah.

gluhimi, birokratski odnos, togost, nerazumevanje težav
invalidov), težave pri komuniciranju preko stekla,
pomanjkanje posebnih prostorov, referentov in okenc za
invalide.

Dostop do ponudbe kulturnih ustanov
Invalidi posamezniki
Grajene ovire: stopnice, pločniki, robniki, prestrme
klančine, neprimerni vhodi in prehodi, težka vrata,
preozka vrata, omenjeno oz. nedostopnost objektov
in prostorov (npr.: kinematografi, v katerih velikokrat
ni primernih sedežev za invalide, dostop do veliko
knjižnic je možen samo po stopnicah, nekaj knjižnic
in galerij je tudi v 1. nadstropju do katerega ni
dvigala), nedostopnostjo ali neustreznostjo sanitarij,
nekatere knjige ni mogoče dobiti v Braillovi pisavi (za
slepe), odsotnost oz. premalo parkirnih mest za
invalide,
Komunikacijske ovire: otežena komunikacija na
splošno (najbolj pogosto v muzejih, galerijah,
gledališčih in operah), pomanjkanje tolmačev (za
gluhe) ter odsotnost pisnih informacij, premajhni
podnapisi v kinematografih, katerim je težko slediti,
slabo ozvočenje, zastekljena in previsoka okenca pri
pultih za nakup kart.

Invalidske organizacije
Grajene ovire: stopnice, neprilagojen dostop do objektov
(npr. visoki pragovi, ozka vrata) in nekaterih prostorov v
stavbah, pomanjkanje dvigal, pomanjkanje klančin oz.
klančine, ki so pogosto prestrm, neprimerne sanitarij,
pomanjkanje parkirišč za invalide in neurejeni dovozi do
zgradb, odsotnost primernih prostorov za vozičke v
kinodvoranah.
Komunikacijske ovire: pomanjkanje tolmačev in
indukcijskih zank v prostorih in dvoranah s področja
kulture, težave invalidov pri rezervaciji in nakupu kart,
premajhni napisi in označbe, tiskovine v premajhni pisavi,
vsebine programov, ki niso napisane tudi v Braillovi
pisavi, težave gluhih in naglušnih pri spremljanju predstav,
ki so samo zvočne oziroma govorjene, težave oseb z
motnjami v duševnem razvoju pri komuniciranju na
okencih, nekakovostno in premalo ažurno obveščanje,
težave oseb na vozičkih v galerijah in muzejih – umetnine
so namreč postavljene previsoko.

Aktivnosti preživljanja prostega časa (šport, rekreacija, turizem)
Invalidi posamezniki
Grajene ovire: stopnice, visoki pločniki, visoki
robniki, neurejene poti do objektov, preozka vrata,
preozki prehodi, neurejen dostop in izstop do
bazenov, preozke kabine za preoblačenje, zelo
nevarna mokra tla (predvsem v bazenih), odsotnost
dvigal oz. pogosto pokvarjena dvigala, neprilagojene
ali neprimerne sanitarje (premajhni prostori, preozka
vrata), neprimerna parkirišča oziroma pomanjkanje
le-teh, omejen dostop do gostišč (v večini so
dostopna le poleti kjer je zunanji vrt, mize so
nepraktične, prav tako dostop v sanitarije, pult je
prenizek), neprilagojene nastanitvene objekte
(apartmaji, bungalovi, hoteli), neprilagojeni zunanji
športni objekti, neprilagojene vlečnice na smučiščih
(prehitre), neprilagojene tribune v športnih objektih,
neprilagojene kolesarske steze.
Komunikacijske ovire: slaba komunikacija v
splošnem pomenu (predvsem za gluhe in naglušne –
težavna prijava in odjava pri namestitvah),
pomanjkanje navodil, oznak, napisov in podnapisov,
ki so velikokrat tudi premajhni, hrup v prostorih in
dvoranah, pomanjkanje zvočne signalizacije, slaba
osvetljenost prostorov, neredno ažurirane
informacije na internetu, nedostopnost,
nerazumevanje drugačnosti, premalo tolerance in
premalo spoštovanja s strani osebja.

Invalidske organizacije
Grajene ovire: neprilagojen dostop do objektov (do
športnih objektov, do stadiona-stopnišča na štadionih so
brez dvigal, kegljišča, do nastanitev), problematične so
zlasti stopnice, preozka vrata, visoki robniki, neprilagojeni
športni objekti na splošno predvsem pa sanitarije,
neprilagojene nastanitvene kapacitete, plaže, bazene,
gostinske lokale in neprilagojena turistična ponudba na
sploh, pomanjkanje garderobnih kabin za invalide v
športnih objektih.
Komunikacijske ovire: otežkočen dostop do informacij
(neprilagojen reklamni material, premalo posebnih okenc
za invalide pri nakupu kart ali turističnih aranžmajev,
premajhni ter črno-beli napisi, neprimerni načini
obveščanja, rezervacija kart po telefonu za gluhe ni
mogoča), premalo turističnih programov prilagojenih
invalidom, na turističnih centrih težko dobijo ustrezne
informacije, po telefonu se (gluhi) ne morejo dogovarjati,
turistični izleti so za gluhe brez tolmača neprimerni,
težave pri naročanju v gostinskih lokalih (predvsem za
gluhe), osebje, ki je velikokrat neusposobljeno,
neosveščeno in nepripravljeno za komuniciranje z
osebami, ki imajo različne ovire (gluhota, slepota, motnje
v duševnem razvoju).
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V primeru grajenih ovir lahko ugotovimo, da so bile stopnice skoraj vedno omenjene kot največjo oviro
tako v odgovorih invalidov posameznikov kakor tudi v odgovorih predstavnikov invalidskih organizacij.
Na drugem mestu je bila najpogosteje omenjena odsotnost klančin oz. prestrme klančine, tem sledijo
visoki robniki in pločniki, pogosto pokvarjena dvigala, pomanjkanje ročajev oz. držal, preozka vrata oz.
preozke prehode, neustrezno opremljene oz. za invalide nedostopne sanitarije, itd. Pomembna je tudi
ugotovitev, da se pri grajenih ovirah pojavljajo več ali manj iste ovire na vseh področjih, ki jih je raziskava
pokrila.
Za razliko od grajenih ovir pa opažamo, da se komunikacijske ovire, ki so jih anketiranci izpostavili,
razlikujejo glede na področje družbenega življenja. Ne glede na to pa lahko vseeno povzamemo
najpogosteje omenjene ovire v tem segmentu. Posamezni invalidi kakor tudi predstavniki organizacij so v
anketi velikokrat omenili neustrezno oz. otežkočeno komunikacijo z osebjem na eni strani, ter
neprijaznost oz. nerazumevanje težav invalidov s strani splošne javnosti. Veliko oviro predstavljajo tudi
sistemi obveščanja, ki so v večini primerov neustrezni za potrebe invalidov. Pri tem so bili največkrat
omenjeni: neberljivi napisi, pomanjkljiva navodila, odsotnost oznak, pomanjkanje signalizacij, slaba
osvetljenost, slabo ozvočenje, neustrezno postavljene okence itd. Za gluhe in naglušne pa pomanjkanje oz.
odsotnost tolmačev predstavlja velikansko oviro.
Iz primerjave odgovorov anketiranih invalidov posameznikov z odgovori predstavnikov invalidskih
organizacij ugotovimo, da so odgovori obeh večinoma zelo podobni. To kaže na dejstvo, da invalidskih
organizacije dobro poznajo težave invalidov in ovire s katerimi se srečujejo.

1.3.2

Povzetek ukrepov za uresničevanje pravic invalidov, ki so jih predlagali invalidi
posamezniki in invalidske organizacije

Potniški promet
Invalidi posamezniki

Invalidske organizacije

Grajeno okolje:
– spoštovanje obstoječe zakonodaje, ureditve
– sprememba zakonodaje – povečanje sankcij in
nadzor nad izvajanjem zakonov
– nižanje stopnic
– ureditev klančin
– ureditev električnih stopnic
– širjenje pločnikov brez robov
– ureditev kolesarskih stez
– montiranje ramp, oprijemal in držal na avtobusih
– ureditev dvižnih ploščadi
– uveljavitev nizkopodnih vozil,
– ureditev prilagojenih robnikov za avtobuse,
– ureditev za invalide ustreznih dvigal
– ureditev sanitarij na postajah
– pogosto ažuriranje informacij na spletu o
prometnih storitvah
– povečati velikost tiska (tablice), ki prikazuje vozne
rede
– pri novogradnjah upoštevati potrebe invalidov,
torej graditi, prilagajati novogradnje glede na
potrebe invalidov
– popraviti že obstoječe napake pri gradnjah
– posvet izvajalcev, investitorjev, projektantov z
invalidi pred začetkom vsake gradnje in ureditve
potniškega prometa
– ureditev parkirnih mest

Grajene ovire:
– upoštevanje obstoječe zakonodaje
– ureditev in dopolnitev zakonodaje
– poostritev doslednosti izvajanja zakonodaje
– prilagoditev vstopov in izstopov iz prevoznih
sredstev
– prilagoditev prevoznih sredstev (uveljavitev
nizkopodnih vozil, prilagoditev višin zvoncev na
avtobusih ...)
– prilagoditev postajališč (ureditev klančin in dvigal,
nižanje stopnic in robnikov, klopce na
postajališčih, ustrezna širina vrat
– upoštevati potrebe invalidov pri novih gradnjah
– popravljanje obstoječih napak pri gradnjah
oziroma saniranje starih zgradb
– zagotovitev doslednega izvajanja predpisov o
grajenih ovirah
– izvedba natančnega popisa dostopnostno
problematičnih objektov na terenu.
Komunikacijske ovire:
– ureditev različnih napisov in označb (zvočni
signali o tem, na katero postajo je prišel avtobus,
več zvočnih semaforjev, napisi pri nakupu kart in
v avtobusih, svetlobni in govorni displeji,
ojačevalci zvoka)
– uvajanje e – terminalov
– zagotavljanje tolmačev, spremljevalcev in osebnih
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asistentov
– spoštovanje obstoječe zakonodaje
– ureditvi nove zakonodaje

Komunikacijske ovire:
– urediti mesto nakupa kart (predvsem za gluhe in
naglušne osebe)
– zagotovitev oz. povečanje števila tolmačev,
komunikatorjev in asistentov
– uveljavitev posebne služba za spremljanje gluhih
– nadomestitev glasovnih sporočil s pisnimi
– ureditev različnih napisov in označb
– zagotovitev lahko berljivih in razumljivih tekstov,
bralnih vrstic
– ureditev glasovnih oznak in ojačevalev zvoka, (za
slepe)
– urediti vsa okenca in pulte primerno za invalide
– uvedba brezplačnega mestnega potniškega
prometa za invalide

Tudi predlogi ukrepov za izboljšanje stanja na področju potniškega prometa so si med seboj pri obeh
skupinah precej podobni. Obe skupini poudarjata potrebo po spoštovanju zakonodaje ter po večjem
nadzoru nad izvajanjem zakonodaje ter potrebnih novih spremembah zakonodaje. Invalidske organizacije
predlagajo izvedbo natančnega popisa dostopnostno problematičnih objektov na terenu, invalidi
opozarjajo, da bi se morali projektanti, investitorji in izvajalci posvetovati z invalidi pred pričetkom
gradenj ter ureditvah potniškega prometa.
Izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje
Invalidi posamezniki
Grajene ovire:
– ureditev (dopolnitev) zakonodaje
– upoštevanjem že obstoječe zakonodaje in
standardov (predvsem novogradnje ter
ureditev starih objektov)
– iskati rešitve obstoječe infrastrukture ter
novogradenj v sodelovanju z invalidi in
invalidskimi organizacijami (arhitekti,
fakultete in urbanisti bi morali upoštevati
potrebe invalidov)
– poostriti nadzor ter sankcije
– zagotavljanje dvigal (vlečna dvigala za
vozičke, etaže povezane z dvigali
– ureditev dostopa do posameznih poslopij in
izboljšanje funkcionalnosti zgradb
– ureditev klančin, sanitarij in stopnic ter
vgraditev širših vrat na senzor, v že obstoječih
zgradbah s področja izobraževanja in
zaposlovanja
– zagotovitev več finančnih sredstev za ureditev
problematike,
– ureditev pločnikov, kolesarskih stez in
dovoznih poti
– prilagoditev sprednje klopi za invalide in
podobno

Invalidske organizacije
Grajene ovire:
– ureditev dostopov do zgradb in prostorov v
objektih
– upoštevanje zakonodaje in predpisov s tega
področja pri novogradnji in prenovi
– zagotovitev tesnega sodelovanja stroke in
izvajalcev z invalidi pri iskanju gradbenih
rešitev
– zagotavljanje finančne podpore pri
dejavnostih za zmanjšanje oz. odpravljanje
ovir grajenega okolja,
– uvajanje davčnih spodbud za odpravljanje
grajenih ovir
– vprašati osebe z različnimi ovirami kaj si
sploh želijo ter kakšne so njihove potrebe v
zvezi s šolanjem in zaposlovanjem
– izdelava popisa objektov na terenu in
opozarjati na ovire s konkretnimi primeri ter
dolgoročno načrtovati spremembe
Komunikacijske ovire:
– ureditev področja tolmačev (zagotovitev v
osnovnih šolah, srednjih šolah in na
fakultetah; imeti na razpolago več ur)
– zagotovitev upoštevanja zakonodaje,
predpisov in strategij
– zagotovitev večjega nadzora in sankcioniranje
kršiteljev
– zagotavljanje finančne podpore za dosledno
izvajanje zakonodaje

Komunikacijske ovire:
– ureditev področja tolmačev (več šolanih
tolmačev, zagotoviti bi jih morala država)
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– večja stopnja tolerance, enakopravnost in
volja ter pripravljenost za pomoč drugim
– ustrezno izobraževanje in usposabljanje ljudi
za delo z invalidi na področju izobraževanja
in zaposlovanja
– večji nadzor in sankcije na področju izvajanja
zakonodaje
– izboljšanje možnosti za študij na daljavo, jim
omogočiti boljši in hitrejši internet
– omogočanje pridobitev osnovnih
komunikacijskih sredstev za invalide na
zdravniški recept
– pomembne zadeve zapisati v lahko berljivem
tekstu
– omogočanje indukcijskih zank v šolah
– osveščanje javnosti

– izboljšanje možnosti za študij invalidov na
daljavo
– osveščnje javnosti
– gradiva in pomembne zadeve zapisati v lahko
berljivem tekstu
– omogočanje oz. vgraditev indukcijskih zank v
šolah
– uporabljanje velikih napisov v barvah in
simbolih
– postavljanje informacijske table na nivo, ki je
dostopen tudi za invalide
– spodbujanje zaposlovanja invalidov,
– vprašati invalide z različnimi ovirami kaj
konkretno potrebujejo
– upoštevanje mnenja stroke in invalidskih
organizacij
– ureditev ustreznega izobraževanju kadra, ki
dela na tem
– destigmatiziranje tega področja

Poleg ukrepov povezanih z ureditvijo oziroma dopolnitvijo nove zakonodaje ter nadzorom nad izvajanjem
obstoječe, sta obe skupini vprašanih predlagali zagotavljanje večje finančne podpore. Finančno bi bilo
treba podpreti ukrepe namenjene zmanjševanju ovir ter izboljšanju dostopnosti in uvesti davčne spodbude
za odpravo ovir.
Medtem ko invalidske organizacije pri ukrepih na področju komunikacij predlagajo predvsem različne
tehnične ukrepe in rešitve, pa invalidi poudarjajo tudi potrebo po izboljšanju osveščenosti, večji toleranci,
enakopravnost, volji ter pripravljenost za pomoč drugim, tako v izobraževalnih okoljih kot tudi na
delovnih mestih. Invalidske organizacije navajajo tudi potrebo po destigmatizaciji invalidov na področju
izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja.
Izvajanje dejavnosti zdravstvenega in socialnega varstva
Invalidi posamezniki
Grajene ovire:
– ureditev dvigal (povečanje števila, redno
servisiranje in zagotovitev neprekinjenega
delovanja, primerna višina gumbov v dvigalu,
lažje odpiranje vrat dvigal)
– ureditev zakonodaje (dosledno izvajanje
obstoječe zakonodaje in v zvezi s tem
povečanje nadzora in sankcije za kršitelje)
– zakonodajo bi morali v sodelovanju z
Nacionalnim svetom invalidskih organizacij
spremeniti do te mere, da bi določala
dostopnost za vse
– upoštevanje mnenja invalidov pri pripravi
dopolnitev zakonodaje
– upoštevanje relevantnih predpisov pri
načrtovanju objektov (prilagajanje
novogradenj potrebam invalidov)
– popravilo starih objektov v skladu s
potrebami invalidov.
– ureditev in povečanje števila parkirišč

Invalidske organizacije
Grajene ovire:
– ureditev dvigal
– ureditev klančin s pravimi nakloni
– zagotavljanje ustreznih parkirišč in
zagotavljanje reda na njih
– zagotavljanje doslednega izvajanja obstoječe
zakonodaje ter v zvezi s tem povečanje
nadzora in sankcij za kršitelje. Nekateri
anketiranci posebej izpostavljajo tudi
gradbena dovoljena, načrte in strogo
upoštevanje zakonodaje pri novogradnjah in
aktivnejšo vlogo inšpekcijskih služb. Zaželeno
je tudi popravilo in sanacija starih objektov
– upoštevanje ustreznih gradbenih predpisov
pri novogradnjah,
– zagotavljanje aktivnejše vloge inšpekcijskih
služb pri kontroliranju upoštevanja gradbenih
predpisov
– ustrezno popravilo in sanacija starih objektov
– upoštevanje mnenja invalidov
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–
–
–
–
–
–
–
–

– izvedba natančnega popisa neustreznih
objektov na terenu in tako opozarjati na
nedostopnost s konkretnimi ovirami

ureditev dovozov do zgradb
odstranitev cestnih robnikov
ureditev ter ustrezno opremljanje sanitarij
vgraditev širših vrat in razširitev prehodov
ureditev dostopov do bazenov
ureditev ramp in držal
izgraditev klančin z ustreznim naklonom
povečanje sredstev na tem področju

Komunikacijske ovire:
– zaposlitev več ustrezno izobraženih tolmačev
– ureditev svetlobnih označb in napisovdisplejev
– ureditev naročanja prek sms
– ureditev pisnih informacij
– ureditev video zaslonov
– vgraditev indukcijskih zank
– ureditev portalov z informacijami
– zagotovitev splošnega izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih za delo z invalidi
– zagotavljanje izvajanja zakonodaje

Komunikacijske ovire:
– zaposlitev več ustrezno izobraženih tolmačev
– zagotovitev več prijaznosti in strpnosti
zaposlenih do invalidov
– zagotovitev boljše izobrazbe in osveščenosti
zaposlenih na tem področju.
– povečanje osebnega stika zaposlenih z invalidi
– ureditev svetlobnih označb in napisovdisplejev v čakalnicah
– zagotovitev lahko berljivih informacij
– zagotovitev indukcijskih zank
– sodelovanje stroke
– zagotovitev več sredstev

Tudi na tem področju obe skupini opozarjata na nedosledno izvajanje zakonodaje. Grajene ovire pri
izvajanju storitev zdravstvenega in socialnega varstva predstavljajo slabi dostopi (klančine sicer so, a
nimajo pravih naklonov), slabo delovanje dvigal (dvigala so, a zaradi nerednega vzdrževanja in servisiranja
ne delujejo), težave pri dovozu (parkirišča za invalide sicer so, a so na njih parkirani drugi). in podobno.
Podobno kot pri področju izobraževanja in zaposlovanja, si v komunikacijah invalidi želijo več prijaznosti
in strpnosti zaposlenih in povečanje osebnega stika zaposlenih z invalidi.
Dostop do storitev državne uprave
Invalidi posamezniki
Grajene ovire:
– sprememba zakonodaje (prilagajanje naše
zakonodaje evropski – bolj vključujoči
zakonodaji. Zakonodajo bi morali v
sodelovanju z Nacionalnim svetom
invalidskih organizacij Slovenije spremeniti
do te mere, da bi določala dostopnost za vse
ter poostrila nadzor tako, da bi se predpise
moralo dosledno spoštovat)
– bolj dosledno izvajanje obstoječe zakonodaje
– večja uporaba dvigal
– upoštevanje pri novih gradnjah želje in
potrebe invalidov ter graditi samo prilagojene
in invalidom dostopne stavbe (pred
kakršnokoli novo gradnjo bi se bilo potrebno
posvetovati z invalidi ter upoštevati njihove
predloge in mnenja)
– ureditev in popravljanje starih gradenj
– zagotovitev več sredstev za odpravljanje
arhitektonskih ovir
– zagotovitev boljše komunikacije med izvajalci

Invalidske organizacije
Grajene ovire:
– prilagajanje dostopov in vhodov v stavbe
– selitev dejavnosti v primernejše prostore
oziroma v pritličja
– upoštevanje (predvsem pri novogradnjah)
obstoječe zakonodaje, predpisov in strategije
– dosledno izvajanje sankcij proti kršiteljem
predpisov o gradnji brez ovir
– zbiranje mnenja invalidov in na tej podlagi
pripraviti ustrezno strategijo
– natančno pregledovanje stanja na terenu,
narediti ustrezne sezname, opozoriti na to
problematiko ter neprilagojene objekte
adaptirati
Komunikacijske ovire:
– zagotovitev tolmača v vseh uradih državnih
upravah
– vgraditev indukcijskih zank v vseh uradnih
državnih upravah
– zbiranje mnenja invalidov in na tej podlagi
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pripraviti ustrezno strategijo na tem področju
– upoštevanje obstoječe zakonodaje, predpisov
in strategije
– zagotovitev uporabe zvoncev
– ureditev obveščanja-sporazumevanja v pisni
obliki kjer je obveščanje samo govorno
– zagotavljanje informacij v braillovi pisavi
– zagotavljanje obrazcev in navodil v lažje
razumljivem jeziku in jih zapisati v lahko
berljivi tehniki
– ureditev komuniciranja preko zastekljenih
okenc
– zagotovitev posebnih prostorov (okenc, mize
namenjeni invalidom za urejanje zadev)
– ureditev velikih, jasnih barvnih oznak
– opremljanje informativnih gradiv s slikami
– zagotovitev izobraževanja, informiranja in
seznanjanja uslužbencev o različnih oblikah
invalidnosti

storitev in invalidi
– ureditev klančin, prilagojenih stopnišč in vrat,
več držal in ramp
– prilagoditev sanitarij potrebam invalidov
– ureditev zunanjih površin objektov (parkirišč,
pločnikov, robnikov…)
Komunikacijske ovire:
– povečanje števila tolmačev
– več strpnosti, prijaznosti ter kulture v
komuniciranju z invalidi
– enakovredno obravnavanje in upoštevanja
mnenja invalidov
– ureditev ustreznih, jasnih, nedvoumnih ter
velike označb, napisov in informacij
– zagotovitev več pisnega sporazumevanja

Invalidske organizacije med drugim predlagajo selitev dejavnosti v primernejše prostore oziroma v
pritličja, sicer pa obe skupini predlagata doslednejše spoštovanje in izvajanje zakonodaje. Tudi na področju
dostopa do storitev javne uprave je predlagana priprava popisa stanja na terenu in opozarjanja na
invalidom neprilagojene objekte oz. dostope do njih.
Dostop do ponudbe kulturnih ustanov
Invalidi posamezniki
Grajene ovire:
– zgraditev novih klančin
– zagotovitev ustreznih dvigal (ustrezna širina
vrat, ustrezna višina gumbov..)
– ureditev zakonodaje predvsem na področju
novih gradenj
– odpravljanje arhitektonskih ovir (ureditev
stopnic, držal, ograj, ramp, pragov, pločnikov,
vgraditev širših vrat
– ureditev sanitarij
– ureditev parkirišč
– zagotovitev potrebnih sredstev za ureditev
tega področja
– zagotovitev nadzora in sankcij v primeru
kršenja zakonodaj.

Invalidske organizacije
Grajene ovire:
– zagotovitev spoštovanja obstoječe
zakonodaje, predpisov in strategij na tem
področju
– uvajanje posebnih davčnih spodbud za
odpravljanje ovir na tem področju
– prilagajanje in izboljšanje dostopov do stavb
– vgraditev dvigal in primernih klančin
– ureditev ustreznih sanitarij
– ureditev reliefnih talnih oznak znotraj
kulturnih ustanov
– izvajanje natančnega popisa stanja na terenu,
na nepravilnosti opozoriti ter izvesti potrebne
adaptacije
Komunikacijske ovire:
– zagotavljanje tolmačev
– vgraditev indukcijskih zank
– zagotavljanje doslednega izvajanja
zakonodaje, pravilnikov in strategij
– uvajanje posebnih okenc ali prostorov za
invalide (posebej za osebe z motnjami v
duševnem razvoju)
– opremljanje pisnih informacij s slikami
– zagotavljanje pisnih informacij v braillovi
pisavi

Komunikacijske ovire:
– zagotovitev boljše komunikacije (več
tolmačev za gluhe, za naglušne pa boljši
dostop do indukcijskih zank).
– večje spoštovanje, strpnost, ozaveščenost ter
boljša »kultura« na tem področju, kjer velja še
posebej omeniti vljudnost in prijaznost
– upoštevanje mnenja invalidov in nevladnih
organizacij,
– ureditev več zvočnih oznak (za slepe in
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slabovidne)
– ureditev več svetlobnih in pisnih oznak ter
informacij (za gluhe in naglušne)
– zagotovitev bolj jasnih označb na splošno.

– opremljanje vseh projekcij s podnapisi

Predlagani ukrepi za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja so več ali manj enaki kot pri prejšnjih
področjih, na področju komunikacij je pri obeh skupinah bolj izpostavljen predlog večjega števila
tolmačev, vgradnji in dostopnosti indukcijskih zank, zagotavljanju informacij v brajivci in opremljanju
predstav s podnapisi.
Aktivnosti preživljanja prostega časa
Invalidi posamezniki
Grajene ovire:
– nadomestitev stopnic s klančinami in dvigali
– odpravljanje vseh drugih arhitektonskih ovir v
objektih
– ureditev zakonodaje, predvsem v zvezi z
novimi gradnjami (dosledno upoštevanje
predpisov, ki se nanašajo na dostopnost brez
ovir)
– povečanje nadzora in sankcij za kršitelje
predpisov
– ureditev pločnikov in sprehajalnih ter
kolesarskih stez
– zagotovitev ustreznih kapacitet za invalide v
hotelih in apartmajih
– osveščanje uslužbencev
– upoštevanje mnenja invalidov
– zagotovitev več sredstev

Invalidske organizacije
Grajene ovire:
– zagotavljanje bolj striktnega in doslednejšega
izvajanja predpisov, ki urejajo področje
dostopnosti grajenega okolja za invalide
– upoštevanje dostopnosti grajenega okolja pri
izdaji gradbenega dovoljenja določenemu
objektu
– vprašati invalide z različnimi ovirami kaj
konkretno potrebujejo
– upoštevanje mnenja stroke in invalidskih
organizacij pri načrtovanju objektov na tem
področju
– ureditev poti, parkov, igrišč
– ureditev telovadnic (vhodi, vrata, prehodi,
dvigala, klančine, ročaji, sanitarije, garderobe
za invalide ...)
– ureditev bazenov (vhodi, vrata , prehodi,
dvigala, klančine, ročaji, sanitarije, garderobe
za invalide ...)
– ureditev stadionov (vhodi, vrata , prehodi,
dvigala, sanitarije ...)
– ureditev lokalov (vhodi, vrata , prehodi,
sanitarije ...)
– adaptiranje in prilagajanje starejših objektov
potrebam invalidov
– zagotoviti več finančnih sredstev za
odpravljanje grajenih ovir
– javno opozarjanje na nedostopnost objektov,
in sankcioniranje odgovorih
– zagotavljanje več osebnih asistentov v pomoč
invalidom pri premagovanju obstoječih
grajenih ovir
– uvedba več davčnih spodbud za odpravljanje
ovir na tem področju

Komunikacijske ovire:
– zagotavljanje tolmačev
– več vljudnosti, strpnosti ter kulture s strani
ponudnikov in tudi drugih uporabnikov
storitev
– osveščanje prebivalstva in upoštevanje mnenj
in potreb invalidov
– zagotovitev več pisnih informacij v primeru,
če so le te podane glasovno
– zagotovitev ustreznih in jasnih označb
– dosledno izvajanje predpisov.

Komunikacijske ovire:
– izboljšanje dostopnosti različnih informacij
(več informacij predstaviti na displejih)
– predstavitev informacij z veliko pisavo, zelo
jasno, v barvah, v lahko berljivi tehniki
– opremljanje pisnih informacij s slikami
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– uvajanje svetlobnih zvoncev, svetlobnih
signalov
– uvajanje posebnih okenc za komuniciranje z
invalidi
– zagotavljanje več tolmačev (na državnih
prireditvah morajo biti zagotovljeni tolmači)
– zagotavljanje ustreznih tehničnih
pripomočkov
– zagotavljanje striktnega in doslednega
izvajanja predpisov
– vprašati invalide z različnimi ovirami kaj
konkretno potrebujejo in upoštevati mnenje
stroke in invalidskih organizacij
– javno opozarjanje na primere in najbolj
opazne kršitve na tem področju
– zagotovitev ustreznega izobraževanja osebja,
ki delujejo na tem področju
Pri predlogih ukrepov za zmanjšanje ovir pri dostopnosti do aktivnosti preživljanja prostega časa so
predstavniki invalidskih organizacij navedli precej večji nabor ukrepov kot invalidi posamezniki. Tako v
telovadnicah, kot tudi v bazenih, na stadionih bi bilo treba prilagoditi vhode, vrata, prehode, dvigala,
klančine, ročaje, sanitarije in garderobe za invalide. Podobno bi veljajo urediti tudi v lokalih. Invalidi še
opozarjajo, da bi bilo treba tudi v hotelskih kapacitetah zagotoviti ustrezen del prilagojenih kapacitete.

1.3.3

Sklep

Prva faza raziskave je vsebovala tudi obsežen pregled mednarodnih dokumentov na področju pravic
invalidov. Pregled dokumentov o zagotavljanju pravice do gibanja brez ovir in enakopravnosti za invalide
na ravni Evropske unije je pokazal, da je bila sprejeta ali pa članicam priporočena cela vrsta ukrepov. V
praksi žal še vedno lahko ugotavljamo, da so invalidi kljub temu pogosto prikrajšani in potisnjeni na rob
tako pri zaposlovanju, kot pri izobraževanju, usposabljanja, sodelovanju v kulturnih in prostočasovnih
dejavnostih, kot tudi pri zagotavljanju čisto osnovne pravice do mobilnosti. Verodostojnost tega dejstva
potrjuje tudi nedavno sprejeta Resoluciji o položaju invalidov v EU, v kateri je članicam priporočeno, da
invalidom zagotovijo možnost, da bodo lahko brez omejitev uveljavljali svoje pravice. Pripravlja se tudi
nova evropska strategija o invalidnosti, ki naj bi nadomestila sedanji akcijski načrt.
Iz odgovorov anketiranih (tako invalidov posameznikov kot predstavnikov njihovih organizacij) smo
pridobili natančne informacije o konkretnih pomanjkljivostih oz. ovirah s katerimi se invalidi srečujejo v
svojem vsakdanjem življenju v Sloveniji. Anketiranci so tudi navedli več koristnih ukrepov, ki jih
predlagajo za odpravo ovir na specifičnih področjih. Pomembna ugotovitev pri tem je, da so številni
ukrepi predlagani v anketi, že vsebovani v strategiji Dostopna Slovenija ali pa v Akcijskem programu za
invalide 2007–2013. To po eni strani potrjuje, da so avtorji teh dokumentov opredelili pravilne ukrepe, po
drugi strani pa dokazuje, da velika večina teh ukrepov še vedno ostaja le na papirju v obliki predloga.
Številne probleme, ki so jih anketiranci našteli v raziskavi bi morali biti že rešeni, če bi bili ukrepi, ki so bili
določeni v omenjenih dokumentih izvedeni. Kljub sprejetju številnih zakonskih določb in predpisov, ki naj
bi urejevali pravic invalidov do neoviranega dostopa smo tako ugotovili, da se stanje na področju še ni
bistveno spremenilo. Samo določanje ukrepov brez njihovega praktičnega izvajanja ne bo ničesar
premaknilo naprej.

1.4

Namen in cilji druge faze raziskave

Ugotovitve prve faze raziskave tako kažejo na pomanjkljivo spoštovanje zakonodaje, predpisov in sprejete
strategije. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni
rabi ter večstanovanjskih stavbah, na primer, zelo podrobno predpisuje konkretne ukrepe za preprečitev
31

nastajanja oz. odpravo obstoječih ovir. V praksi pa se ta predpis zelo redko upošteva. To trditev
potrjujejo, na eni strani odgovori številnih anketirancev kakor tudi samo dejansko stanje v prostoru.
Anketiranci so v tej zvezi predlagali predvsem naslednje ukrepe:
– Potrebno je zagotoviti dosledno izvajanje obstoječih zakonov ter upoštevanje relevantnih predpisov.
– Treba je poostriti nadzor nad izvajanjem zakonov in predpisov.
– Nujno je treba spremeniti (dopolniti) zakonodajo z uvajanjem strožjih kazni za kršitelje.
– Predlogi sprememb zakonodaje bi se morali oblikovati v sodelovanju z Nacionalnim svetom
invalidskih organizacij Slovenije.
– Potrebno je natančno pregledati stanje na terenu, narediti ustrezne sezname, opozoriti na ugotovljene
nedostopnosti ter odpraviti ugotovljene pomamnjlkjivosti.
Potreba po izvedbi druge (in v nadaljevanju še tretje) faze raziskovalnega projekta izhaja torej iz dveh
zgoraj omenjenih ugotovitev raziskave. Prvič, zakoni in predpisi, ki se nanašajo na odstranitev obstoječih
oz. preprečitev nastajanja novih ovir se v praksi slabo oz. nezadovoljivo izvajajo. Drugič, večina ukrepov,
ki so bili v različnih dokumentih določeni za odpravljanje ovir in omogočanje gibanja brez ovir, še vedno
ni realizirana. Ob doslednem spoštovanju relevantnih zakonskih določb je treba predloge ukrepov
pretvoriti iz črk na papirju v konkretne dejavnosti v družbi oz. na terenu. Ugotavljamo, da je nujno treba
narediti »še nekaj«, poleg sprejemanja zakonov in določanja ukrepov za izboljšanje stanja na tem področju.
Predlog za dodaten ukrep, ki bo prispeval k učinkovitejšemu reševanju problemov na tem področju so v
raziskavi dali sami anketiranci, in sicer, da bi bilo treba natančno pregledati stanje na terenu z namenom
ugotavljanja obstoječih ovir, pripraviti ustrezne sezname le teh, odgovorne opozoriti na ugotovljene
pomanjkljivosti ter od njih zahtevati, da se nepravilnosti čim prej odpravijo. Izvedba take inventarizacije je
nujna kot mehanizem, ki bo končno privedel do izvajanja konkretnih ukrepov za uresničevanje pravic
invalidov do dostopa brez ovir.
V odnosu do sprejetih dokumentov na tem področju se druga faza nanaša na uresničevanje pravic
invalidov do prostega dostopa z izvajanjem ukrepov, ki so določeni v 1. cilju strategije Dostopna
Slovenija, in sicer:
 odpravljanje grajenih in komunikacijskih ovir v obstoječih objektih v javni rabi in na javnih površinah,
 vse večstanovanjske stavbe morajo biti zgrajene tako, da jih je možno z minimalnimi gradbenimi
posegi v objekt prilagoditi gibalno ali senzorno oviranim ljudem,
 zagotoviti dostopnost izobraževanja
 zagotoviti dostopnost delovnih mest.
Druga faza je vsebovala naslednje glavne dele:
 izvedba obsežne ankete med invalidi s katero smi jih prosili, da nam povedo kje se konkretno nahajajo
ovire v njihovem okolju,
 natančen pregled dostopa do vseh pomembnejših objektov v javni rabi v večjih centrih – terenska
raziskava,
 priprava podatkovne baze, v katero smo shranili celotno inventarizacijo iz terenske raziskave,
 priprava seznama ugotovljenih pomanjkljivosti, katere je nujno potrebno odpraviti ter
 priprava spletnega vodiča za invalide o dostopnosti javnih objektov po Sloveniji.
Osrednja naloga druge faze raziskave je bila izvedba obširne analize stanja v prostoru glede prisotnosti
ovir. Terenska analiza se je osredotočila na prvo točko zgoraj omenjenega cilja strategije Dostopna
Slovenija, in sicer, odpravljanje grajenih ovir in komunikacijskih ovir v objektih v javni rabi po regijskih
središčih Slovenije. Analiza je zajela javne objekte po izbranih področjih, ki smo jih obravnavali v prvi fazi
raziskave (promet, izobraževanje in zaposlovanje, zdravstveno varstvo, državna uprava, kulturne ustanove
ter prosti čas).
V nadaljevanju najprej predstavljamo rezultate ankete med inavlidi o obstoju ovir v njihovem okolju.
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2

Konkretni primeri objektov oziroma lokacij v Sloveniji, kjer invalidi
občutijo ovire

V okviru projekta smo izvedli anketno raziskavo, na podlagi katere smo želeli pridobiti informacije o
konkretnih primerih objektov, kjer se invalidi v Sloveniji srečujejo z ovirami. Pri anketiranju je
sodelovovalo 181 invalidov, članov in članic desetih reprezentativnih krovnih invalidskih organizacij.
Vsem smo zastavili enaka vprašanja, in sicer so morali navesti konkretne primere objektov oz. lokacij, kjer
se pojavljajo ovire:
 v potniškem prometu,
 na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja,
 na področju izvajanja dejavnosti zdravstvenega in socialnega varstva,
 pri dostopu do storitev državne uprave,
 pri dostopu do ponudbe kulturnih ustanov,
 pri aktivnostih preživljanja prostega časa (šport, rekreacija, turizem).
Rezultate ankete predstavljamo v nadaljevanju. Pri tem navajamo vse primere objektov in lokacije, ne
glede na to, če jih je navedla le ena oseba in je šlo pri tem za povsem konkreten primer.

2.1

Konkretni primeri objektov oziroma lokacij v potniškem prometu, kjer anketiranci
občutijo ovire

Anketirani se z grajenimi in komunikacijskimi ovirami najpogosteje (22,9 %) srečujejo na različnih postajah
oziroma postajališčih (te smo ločili od avtobusnega in železniškega prometa samo v primeru, ko je bilo
natančno razvidno, kateri tip postaje je imel anketirani v mislih). V splošnem so težave pri postajah in
postajališčih sledeče: pomanjkanje obveščanja o prihodih in odhodih, neprilagojeni vhodi, izhodi,
sanitarije, peroni, pločniki, podhodi ipd.
Med železniškimi postajami so anketiranci posebej izpostavili postajo:
 na Jesenicah (ni tekočih stopnic in dvigala),
 v Ljubljani (večkrat ni paznika, da bi odklenil rampo oziroma ta ne deluje, zaklenjeno dvigalo, ni
tekočih ali delujočih stopnic, ni klančin, ni pripomočkov za dvig v vagon), v Krškem (nizek drugi
peron),
 na Ptuju, v Kopru in Domžalah.
Med avtobusnimi postajami posebej izpostavljajo:
postaje LPP (na postajališčih, kjer se ustavljajo avtobusi različnih linij je težko najti pravega, postaja pri
Inštitutu RS za rehabilitacijo ima robnik, večkrat so prepolni avtobusi, postaja pri Mercatorju na
Dunajski ima pločnik in notranjo stopnico, postaje od Šiška – Slovenija Avto do poliklinike na
Njegoševi),
 postajo v Mojstrani, na Jesenicah, na Igu (slab vozni red), v Izoli, na Ptuju, v Turnišču (pločnik), v
Kopru, Ormožu, v Domžalah.


Nekaj anketirancev omenja, da ves medkrajevni javni promet ni prilagojen invalidom (neprilagojena vozila, težak
izstop in vstop) in da so avtobusni prevozi namenjeni zdravim. Kot ovira so posebej omenjena parkirana
vozila po pločnikih in kolesarskih stezah, luknjaste ceste (Kardeljeva cesta v Ljubljani). Opozorjeno je bilo tudi,
da turistične agencije nimajo prevoznega sredstva za invalide, vendar konkretnih primerov agencij ni bilo
navedenih.
S komunikacijskimi ovirami se srečujejo najpogosteje gluhi in naglušni, saj ne slišijo obvestil o prihodih,
odhodih ter menjavah peronov, prav take težave imajo v letalskem prometu, ipd. Poleg tega težko
komunicirajo pri prodajnih in informacijskih okencih.
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2.2

Konkretni primeri objektov oziroma lokacij na področjih izobraževanja,
usposabljanja in zaposlovanja, kjer anketiranci občutijo ovire

Velika večina ovir na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja, dobrih 73 %, se pojavlja v
vzgojno-izobraževalnih ustanovah:
 osnovne in srednje šole ter ljudske univerze: Srednješolski center Ptuj, Ljudska univerza na Ptuju, Srednja
ekonomska šola v Murski Soboti, vrtec na Slomškovi v Slovenskih Konjicah, OŠ ob Dravinji v Slov.
Konjicah, Center srednjih šol Slovenj Gradec;
 fakultete: Ekonomska fakulteta Ljubljana, EPF Maribor, Fakulteta za upravo Ljubljana, nedostopni
laboratoriji v kleti na Fakulteti za računalništvo in informatiko Ljubljana, Fakulteta za šport (ni
klančine), Fakulteta za strojništvo Maribor, večina zgradb Univerze v Mariboru.
V tem okviru omenjajo nedostopnost npr. zaradi stopnic do učilnic, kabinetov in knjižnic, problematiko
prevozov v druga mesta ter pomanjkanje internetnega študija.
Anketiranci omenjajo tudi druge lokacije, npr. knjižnice (osrednja knjižnica Celje), Zavod za zaposlovanje,
šolske zobozdravstvene ambulante itd.

2.3

Konkretni primeri objektov oziroma lokacij na področju zdravstvenega in
socialnega varstva

Najpogostejši primeri ovir na področju koriščenja storitev zdravstvenega in socialnega varstva se po
mnenju anketiranih pojavljajo v zdravstvenih domovih in ambulantah po vsej Sloveniji (slabih 40 % vseh
odgovorov). Anketiranci so našteli številne zdravstvene domove, v povezavi z njimi pa se pojavljajo
naslednji problemi: slaba komunikacija in nerazumevanje, slab pristop delavcev, pomanjkanje tolmačev in
svetlobnih napisov, preveč stopnic, neprimerne klančine, premajhni parkirni prostori ali celo parkirni
prostori brez prostora rezerviranega za invalide, predolge čakalne vrste, previsok pult pri informacijah in
še mnogo drugih.
Posebej so izpostavili:
Bolnišnica Jesenice (stopnice v avli so nizke, tako da se oseba z glavo zaleti vanje), Zdravstveni dom
(v nadaljevanju: ZD) Bežigrad (informacijski pult v kleti previsoko, klančina ima prevelik naklon),
 ZD Nova Gorica, ZD Celje, ZD Polzela,
 ZD Lendava (zobozdravnik, klančine),
 Zdravstvena postaja Turnišče, ZD Loče v občini Slov. Konjice, Bolnišnica Trbovlje, ZD Kobarid,
zobne ambulante v Kobaridu, ZD Maribor Tezno, ZD Maribor Tabor,
 Dežurstvo zobozdravstva v Rogaški Slatini (stopnice),
 ZD Dolsko, ZD Šiška,
 ZD Murska Sobota (stranišče),
 rentgen (RTG) v Kliničnem centru Ljubljana, Bolnišnica Rakičan,
 ZD Slovenj Gradec (avtomati za potrditev zdravstvene kartice),
 SB Slovenj Gradec, ZD Velenje, Bolnišnica Nova Gorica, Bolnišnica Izola, Bolnišnica Celje, ZD in
Bolnišnica Ptuj,
 Zavod za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: ZPIZ) Celje.


Na področju izvajanja storitev socialnega varstva so anketiranci izpostavili:
Center za socialno delo (v nadaljevanju: CSD) Celje,
CSD Šiška (ni dvigala),
CSD Kamnik, CSD Tolmin, CSD Bežigrad, CSD Murska Sobota, CSD Slovenj Gradec, CSD
Jesenice, CSD Krško.





Omenili so še nekatere druge objekte s področja zdravstva in socialnega varstva: Terme Ptuj, Zdravilišče
Laško, Terme Čatež, Lekarna Turnišče, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:
ZZZS) Tolmin, Terme Topolšica, ZPIZ in ZZZS Nova Gorica.
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2.4

Konkretni primeri objektov oziroma lokacij v državni upravi

Anketirani v največji meri kot konkretne primere objektov oziroma lokacij, kjer se pojavljajo ovire pri
dostopu storitev državne uprave, omenjajo občine, saj zajemajo dobro četrtino vseh odgovorov. Omenjajo
naslednje občine:
 Občina Bežigrad (problem steklenih vrat, ki se zelo težko odpirajo),
 Mestna občina Celje, Občina Dobrepolje, Občina Domžale, Občina Hrastnik, Občina Kamnik,
Občina Kobarid, Občina Kočevje, Občina Krško, Občina Laško, Občina Lendava, Mestna občina
Maribor, Občina Murska Sobota, Občina Ptuj, Občina Slovenske Konjice, Občina Šentjur, Občina
Žalec, Občina Vič, Občina Tolmin, Občina Trbovlje, Občina Turnišče in Mestna občina Velenje.
Anketirance motijo predvsem nedostopne sanitarije in dvigala.
Občinam po pogostosti odgovorov sledijo sodišča. Tudi v sodiščih se pojavljajo stopnišča z več nadstropji,
majhna dvigala in predvsem problem zagotavljanja tolmača. Omenjeno je:
 sodišče v Celju (brez dvigala),
 v Grosupljem, na Jesenicah, v Kočevju, Novi Gorici, v Križevcih in Ljutomeru, Slovenskih Konjicah,
Šentjurju, Trbovljah, Tolmin, Žalcu, sodišče na Resljevi v Ljubljani ter tožilstvo in pravobranilstvo v
Celju.
Omenjenih je tudi več upravnih enot, npr. Upravna enota Moste Polje, ki nima dvigala, za ureditev potnega
lista pa je treba priti do tretjega nadstropja. V splošnem je invalidnim osebam v institucijah državne uprave
večkrat dostopno le pritličje.
13 % odgovorov se nanaša tudi na različne davčne urade in uprave, z 10 % jim sledijo različni zavodi,
omenjajo pa tudi druge urade (ZZZS Tolmin, ZPIZ in ZZZS Nova Gorica, Urad za vpis v zemljiško
knjigo).

2.5

Konkretni primeri objektov oziroma lokacij pri kulturnih ustanovah

Primeri ovir, ki so jih navedli anketiranci, so povezavi predvsem z muzeji, galerijami, kulturnim domovi in
dvoranami: stopnice, neurejen dostop za invalide, prestrme klančine in nedostopne sanitarije. Konkretni
primeri so:
 Cankarjev dom, večina muzejev v Sloveniji, Narodna galerija, muzeji v Celju, Ptujski grad in galerija,
Grajska dvorana v Murski Soboti, Mala dvorana Polzela, Kulturni dom Krško, Muzej, Galerija Murska
Sobota, Kulturni dom Lendava, Galerija Lendava, Kulturne dvorane Lendava, Sinagoga Lendava,
sakralni objekti v Lendavi, kulturni objekti v Slovenj Gradcu in na Prevaljah, Rdeča dvorana Velenje,
Sokličev muzej v Slovenj Gradcu, Kulturni center Krško,
 Gospodarsko razstavišče (kjer gostuje opera – stranišča so v 1. nadstropju, imajo pa le zelo hitre
tekoče stopnice).
Pomembna kategorija so tudi gledališča in kinematografi, v povezavi s tem se pojavljajo težave nezmožnosti
branja podnapisov, v primeru slabosti v kinu pa ne moreš poklicati pomoči, težave so tudi na blagajnah, na
primer MGL, Kolosej, SLG Celje, gledališče Ptuj, SNG Drama Ljubljana, Kinodvorana Kobarid, Kino
Murska Sobota.
Skoraj petina anketirancev je v svojem odgovoru omenila tudi različne knjižnice po Sloveniji, na primer
knjižnice v Celju, Knjižnica Dol, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Knjižnica Ksaverja Meška v Slovenj
Gradcu, Knjižnica Moste, Gledališče Tone Čufar Jesenice.
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2.6

Konkretni primeri objektov oziroma lokacij pri preživljanju prostega časa

Anketiranci navajajo več konkretnih primerov lokacij, kjer se pojavljajo ovire pri aktivnostih prostega časa.
Največji primerov predstavljajo bazeni, terme oziroma hoteli:
letni bazen v Slovenj Gradcu, notranji bazen Perla v Novi Gorici,
bazen v Tivoliju (nima dvigal za vstop in izstop iz vode),
Terme Ptuj, bazeni Terme 2000, kopališča ob morju, Terme Lendava, Moravske toplice, Radenci, Banovci,
Terme Čatež, Terme Zreče.
Anketiranci navajajo tudi primere restavracij, gostinskih lokalov in turistične kmetije:
Garni hotel, ki ima preozke sanitarije in tuše,
kmečki turizem v Slovenj Gradcu, tamkajšnje turistične kmetije in bari v središču mesta ter gostišče
Pri Antonu.




Navajajo tudi primere športnih objektov: dvorana Tabor, ŠD Slovan, Športni park Polzela, športna dvorana
Leona Štuklja v Novem mestu, starejše športne dvorane Nova Gorica.
V splošnem gre za probleme stopnic, vhodov v bazene, kopališč ob morju in sanitarij.
V naslednjem poglavju predstavljamo terenski del raziskave s katerim smo izvedli inventarizacijo
obstoječih grajenih in komunikacijskih ovir v izbranih krajih po Sloveniji.
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3

Inventarizacija obstoječih ovir

Kot je bilo zapisano že v uvodnem poglavju, sta vzrok za izvajanje podrobne terenske analize objektov v
javni rabi, prav dve ključni ugotovitvi iz prve faze raziskave. Prva ugotovitev je bila, da se zakoni in
predpisi, ki se nanašajo na odstranitev obstoječih oz. preprečitev nastajanja novih ovir, v praksi slabo oz.
nezadovoljivo izvajajo. In druga ugotovitev, da se večina ukrepov, ki so bili v različnih dokumentih
določeni za odpravljanje ovir in omogočanje gibanja brez ovir, še vedno ni realizirala.
Prav zato je druga faza projekta usmerjena v obsežno inventarizacijo prostora, ki omogoča identifikacijo
konkretnih ovir, ki jih je potrebno odstraniti. Izvedli smo obširno terensko raziskavo, ki se je osredotočila
na ugotavljanje prisotnosti grajenih in komunikacijskih ovir pri izbranih objektih v javni rabi po
regionalnih središčih Slovenije. Rezultate terenske raziskave smo uredili v podatkovno bazo in jo postavili
na splet, kot začetek spletnega vodiča za invalide o dostopnosti javnih objektov po Sloveniji. Namen in
organizacija spletnega mesta je podrobneje predstavljen v petem poglavju.
Glavni instrument za ocenjevanje dostopnosti objektov v javni rabi so predpisi in standardi, ki
predpisujejo zahteve za zagotovitev dostopa brez ovir. Zaradi tega smo za izvedbo terenske analize
potrebovali jasne kriterije, ki bi omogočali natančno ugotavljanje skladnosti s predpisanimi standardi oz.
prisotnosti grajenih in komunikacijskih ovir. Za potrebe izvedbe projekta smo razvili metodologijo, ki so
jo sestavljali naslednji koraki:
 podrobni pregled veljavne zakonodaje, standardov in drugih predpisov, ki se nanašajo na
preprečevanje grajenih in komunikacijskih ovir
 priprava popisnega lista,
 izbor krajev in objektov za terenske analize,
 predpriprave in izvedba terenskih analiz,
 predstavitev rezultatov terenskih analiz.

3.1

Podrobni pregled zakonodaje, predpisov in standardov

Po odločitvi za izdelavo popisnega lista smo se lotili zbiranja vseh kriterijev za dostopnost objektov v javni
rabi in kmalu ugotovili, da kljub številnim raziskavam, nacionalnim analizam itd. še ni izdelanega
celostnega seznama kriterijev, ki bi vključeval vse tipe objektov v javni rabi in bi hkrati vključeval vse
skupine invalidnosti. Analize, ankete, ki smo jih zasledili do sedaj so vključevale le en tip objektov v javni
rabi (izobraževanje, kultura ...) oziroma eno skupino invalidnosti. Tako smo zasnovali svoj seznam
kriterijev na podlagi obstoječe zakonodaje.
Temeljni vir pri pripravi sta bila leta 2000 sprejet Slovenski nacionalni standard o dostopu do grajenega
okolja ISO in Pravilnik o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
več stanovanjskih stavb, ki je bil sprejet leta 2003 na njegovi osnovi. Pomembno pa je vedeti, »da standard
ISO predpisuje minimalne zahteve in če je treba uporabiti splošno oblikovanje (oblikovanje za vse), potem
moramo seči preko teh splošnih meril« (Cattani, 2008). Za obravnavanje komunikacijskih ovir smo
upoštevali tudi določbe Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika.
Glede na to, da zakonodaja predpisuje nekatere zahteve o dostopnosti kot obvezne in nekatere samo kot
koristne oziroma priporočene, smo k priporočenim zahtevam dodali še nekaj predlogov Društvu
študentov invalidov Slovenije in raziskovalne skupine Urbanističnega inštituta RS.
Seznam vključenih virov v popisni list
Vir 1
Vir 2

Pravilnik o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter več
stanovanjskih stavb; Uradni list RS, št. 97/2003
Slovenski nacionalni standard SIST ISO/TR 9527: Gradnja objektov − Potrebe invalidov in
drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah – Smernice za projektiranje; Slovenski inštitut za
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Vir 3
Vir 4
Vir 5
Vir 6

3.2

standardizacijo, marec 2002
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ); Uradni list RS, št. 96/2002
Marija Vovk: Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim
ljudem, priročnik; Urbanistični inštitut RS 2000 (Urbani izziv – publikacije)
Društvo študentov invalidov Slovenije, Strokovna služba: Nacionalna analiza grajene in
komunikacijske dostopnosti in zagotavljanja prilagoditev pri študiju – vprašalnik, 2009
Ugotovitve s terena, UIRS in DŠIS

Priprava popisnega lista

Na osnovi podrobnega pregleda zakonodaje in druge literature na temo zagotavljanja neoviranega dostopa
objektov v javni rabi, smo oblikovali nabor kriterijev, katere smo ocenili, da so ključni za ocenjevanje
dostopnosti, tako v grajenem kakor tudi v komunikacijskem okolju. Nastal je »popisni list«, ki je nam služil
kot glavno orodje pri izvedbi terenske inventarizacije grajenih in komunikacijskih ovir.
Popisni list smo pripravili za tri oblike invalidnosti (gibalno ovirane, slepe in slabovidne ter gluhe in
naglušne). Posamezna vprašanja se dotikajo tudi drugih skupin s posebnimi potrebami (oseb z slabšo
koordinacijo rok, oseb z zmanjšano sposobnostjo gibanja, oseb z zmanjšano močjo rok ter starejši),
vendar le ta vprašanja zanje v našem popisnem listu niso posebej označena. Drugih skupin (osebe s
težavami v duševnem zdravju in osebe s trajnimi boleznimi) pa nismo vključevali, ker v zakonodaji o
dostopnosti tudi še niso obravnavani.
Popisni list ima uvodne podatke o objektu, popisovalcih in avtorju fotografskega materiala, osrednji del
popisnega lista pa je zasnovan kot tabela z nizom vprašanj, na katera se opisovalec opredeli z da ali ne,
hkrati pa ima še prostor za opombe. Ta je namenjen popisovanje vseh konkretnih meritev in specifičnih
elementov, ki so relevantni za samo dostopnost.
Torej popisni list sestavljajo tri večja poglavja s podpoglavji in nanizanimi posameznimi vprašanji za
izpolnjevanje na terenu. Struktura poglavij in podpoglavij je sledeča:
1 Širši dostop
1.1 Urejeni parkirni prostori
1.2 Dostopna pot do objekta
1.3 Vertikalne komunikacije
2 Vhod v objekt
2.1 Vertikalne komunikacije
2.2 Glavni vhod / Vetrolov / Vhodna vrata
3 Funkcionalnost in prilagojenost notranjih prostorov
3.1 Sanitarni prostori
3.2 Notranje vertikalne komunikacije
3.3 Hodniki, prehodi
3.4 Čakalnice, avle
3.5 Oprema
3.6 Oznake
3.7 Dvorane
3.8 Oprema v prostorih namenjenih poslovanju s strankami
3.9 Hotelska in podobna stavba za kratkotrajno nastanitev
3.10 Športna dvorana, v kateri so tudi prostori za gledalce
3.11 Stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
3.12 Državni organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe
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Vsako vprašanje iz popisnega lista ima pripete naslednje podatke:
na katero skupino oseb s posebnimi potrebami se vprašanje nanaša (gibalno ovirane − GO, slepe in
slabovidne − SL, gluhe in naglušne − GL),
 iz katerega vira je vprašanje povzeto (predpis, druga literatura),
 ter številka člena in odstavek oz. številka strani.


Ti podatki so pomembni tako za terensko delo kot za vnos podatkov v access bazo in v nadaljevalni tretji
fazi projekta za prikaz vseh podatkov na spletnem vodič za invalide o dostopnosti javnih objektov po
Sloveniji.
Pilotna terenska analiza je bila izdelana za tri ljubljanske objekte v javni rabi (Upravna enota, Fakulteta za
arhitekturo in Kino Šiška). Ugotovili smo, da je popisni list primerno oblikovan, potrebne so bile le
manjše korekcije v smislu vrstnega reda, da je kasnejše delo na terenu lažje potekalo v smislu zapisovanja
in merjenja. Med izvajanjem terenske analize se je kasneje izkazalo , da ima papirnata verzija popisnega
lista tudi nekaj pomanjkljivosti, saj je popisni list pripravljen za »vzorčni« objekt. Ko smo ga uporabljali na
terenu v papirni verziji in kljub temu da smo imeli pripravljene dodatne liste za vse horizontalne
komunikacije in dodatna vrata, se je izkazalo, da ima vsak objekt neke specifične elemente (dodatne
prostore, vrsto klančin na izhodu ...). Vse te podatke smo še dodatno dopisovali. Vsi podatki pa bodo
smiselno razvrščeni šele ko bodo vnešeni v Access bazo, ki omogoča bolj fleksibilno prikazovanje
podatkov.
Popisni list ne vključuje posebnega podpoglavja za železniško postajo, kljub temu, da obstaja veljaven
predpis na tem področju Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč, Uradni list RS, št. 72/2009.
Pravilnik je zelo podrobno oblikovan in bi zato železniška postaja kot celota potrebovala svoj popisni list
z zelo podrobnimi detajlnimi zahtevami. Pri projektu smo se zato odločili, da železniški objekt pregledamo
kot ostale objekte, z že oblikovanim popisnim listom.

3.3

Izbor krajev in objektov za terenske analize

Izbor krajev za vzpostavitev sistema za ugotavljanje prisotnosti grajenih ovir, je temeljil na vključevanju
celotnega prostora Slovenije. Odločili smo se za kraje, ki predstavljajo središča statističnih regij v Sloveniji.
Gre za 12 statističnih regij in sicer: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Srednjeposavska,
Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška.
Ugotavljanje prisotnosti grajenih ovir smo izvedli v vseh statističnih regijskih središčih po državi in sicer:
Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Novo mesto, Brežice, Koper, Postojna, Murska Sobota, Slovenj Gradec
in Trbovlje.
Za izvajanje obsežne inventarizacije objektov v javni rabi, za katere smo želeli identificirati konkretne
ovire, smo izbrali tudi njihova področja. Izbrana področja so: gostinstvo in turizem, izobraževanja, javna
uprava, kultura, prometa, storitvene dejavnosti
šport, zdravstvo. Znotraj regijskih središč smo izbrali dva objekta, po dveh različnih področjih. Prvo
področje je vedno bila javna uprava, zato smo v vskem izbranem kraju izvedli analizo ovir v objektu, kjer
se nahaja Upravna enota. Izbor področja za drugi objekt pa je temeljil na značilnostih in posebnostih
posameznega kraja. Na terenskem delu smo tako za vsak izbrani objekt v javni rabi natančno analizirali
njegovo dostopnost.
Izbor dejavnosti, ki smo jih obravnavali pri terenski analizi je temeljil na predhodnem pregledu predpisov,
ki urejujejo to področje. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanskih stavbah (Uradni list RS, št. 97/2003 ) v 4. členu določa kateri
objekti v javni rabi morajo biti brez ovir in sicer:
1. hotelska in podobna stavba za kratkotrajno nastanitev;
2. gostinski obrat;
3. stavba javne uprave v kateri je sedež državnih organov, sedež upravnih enot, izpostav ministrstev
oziroma organov v njihovi sestavi, sedež javnega zavoda ali sedež lokalnih skupnosti;
4. stavba banke, pošte in zavarovalnice;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

druga upravna in pisarniška stavba;
trgovska stavba;
sejemska dvorana in razstavišče;
bencinski servis;
stavba za druge storitvene dejavnosti;
postaja oziroma terminal če je namenjen javnemu avtobusnemu, železniškemu, letalskemu, ladijskemu
in žičniškemu prometu;
garažni objekt;
stavba za kulturo in razvedrilo;
muzej, knjižnica in galerija;
stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
stavba za zdravniško oskrbo in nego bolnih in poškodovanih;
športna dvorana v kateri so tudi prostori za gledalce;
stavba za opravljanje verskih obredov;
pokopališče;
igrišče za športe na prostem.

Za vsako izbrano regijsko središče smo na terenskem delu izvedli identifikacijo ovir dveh tipov objekta v
javni rabi razen v Ljubljani, kjer smo analizo vir izvedli kar na štirih, po tipu različnih objektih v javni rabi,
saj je Ljubljana predstavljala testni primer za ugotavljanje učinkovitosti pripravljenega popisnega lista za
analizo ovir.
Na koncu povzemamo, da smo v regijskih središčih pregledali stanje prisotnosti grajenih in
komunikacijskih ovir v upravnih enotah. Drugi tip objekta pa je predstavljal eno izmed ostalih petih
področij, in sicer: Kranj – šport (olimpijski bazen), Murska Sobota – zdravstvo (zdravilišče), Nova Gorica
– izobraževanje (fakulteta), Koper – promet (avtobusna in železniška postaja), Novo mesto – storitev
(banka), Brežice – kultura (muzej) in storitev (nakupovalno središče), Postojna – gostinstvo in turizem
(hotel), Ljubljana – izobraževanje (fakulteta) in kultura (center urbane kulture), Slovenj Gradec –
zdravstvo (lekarna), Celje – izobraževanje (konferenčna dvorana), Maribor – storitev (pošta), Trbovlje –
storitev (knjižnica). Tekom terenskega dela smo nekatere prvotno določene objekte spremenili in se
odločili za druge, tako smo se npr. Brežicah odločili za ogled dodatnega objekta, saj je bil prvotno izbran
objekt, v katerem se nahaja muzej, popolnoma nedostopen gibalno oviranim osebam.

3.4

Predpriprava in izvedba terenskih analiz

Sama priprava in organizacija terenskega dela je temeljila na raziskovanju pomembnih informacij, ki smo
jih pridobili predvsem na sestankih s posameznimi društvi in ključnimi ter aktivnimi posamezniki na tem
področju. Izpostavilo se je pomembno dejstvo, ki kaže na to, da so posamezne invalidne skupine zelo
različno organizirane v svoji borbi za doseganje pravic in zahtev. Analiza pravic različnih
kategorij invalidov kaže, da imajo gluhi in naglušni med vsemi kategorijami invalidov najmanj pravic. Pri
njih gre predvsem za komunikacijske ovire, ki so največkrat nevidne za vse ostale in zato tudi po krivici
prezrte v smeri razumevanja in iskanja rešitev. Naslednje pomembno spoznanje, ki smo ga pridobili, je ta,
da obstajajo tudi velike razlike v sposobnostih in pripravljenosti v angažiranju premagovanja ovir pri vseh
treh kategorijah invalidnosti.
Iz teh razlogov, pa tudi iz razloga, da raziskovalci iz UIRS nimamo osebnih izkušenj o posamezni
invalidnosti in bi zato sami težko prepoznali vse grajene in komunikacijske ovire, smo se odločili, da k
izvedbi terenskega dela povabimo k sodelovanju invalide. Odločili smo se, da k sodelovanju povabimo
Društvo študentov invalidov Slovenije (v nadaljevanju Društvo), ki so se nam z veseljem in z vso
odgovornostjo do problematike odzvali. Konec avgusta 2009 smo vodstvu Društva predstavili namen
raziskovalnega projekta in njihovo vlogo pri sodelovanju, nato pa je Društvo svojim članom razposlalo
ponudbo za sodelovanje na projektu. Vabilu se je odzvalo osem študentov. V največjem številu so se
odzvali prav gibalno ovirani (kar štirje predstavniki), po dva študenta pa sta prihajala iz skupine slepih in
slabovidnih ter gluhih in naglušnih invalidnih skupin. Po spolni strukturi so se nam odzvale tri
predstavnice ženskega spola in pet predstavnikov moškega spola. Na uvodnem sestanku smo jim
podrobneje najprej predstavili projekt in nato še njihovo vlogo sodelovanja. Prvotno smo imeli v načrtu,
da v vsakem regijskem centru preverimo dostopnost le enega objekta v javni rabi iz posameznega
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področja storitve in bi pokritost vseh področij dosegli šele z vsemi izbranimi regijskimi središči. Vendar pa
smo se na predlog Društva pozitivno odzvali in se tako dogovorili, da bomo v vsakem regijskem središču
preverili dostopnost dveh objektov, tako, da bo področje storitve enega objekta vedno enaka, področje
storitve drugega objekta pa bo naključna. Za prvo področje storitve smo skupaj potrdili upravno enoto, saj
mora tak objekt biti dostopen vsem občanom, saj urejanje upravnih dokumentov predstavlja osnovno
pravico vsakega posameznika. Iz skupnih odločitev smo pripravili seznam objektov v javni rabi in ga
predstavili ter študente prosili, da izrazijo svojo željo, v katera regijska središča bi najraje odšli. Že na tem
prvem sestanku smo uspešno pripravili podrobnejši program, ki se bistveno ni spreminjal do zaključka
terenskega dela. S terenskim delom smo želeli pričeti takoj, saj smo bili že v začetku meseca oktobra in
smo želeli s terenskim delom končati še pred prvim snegom.

Slike prikazujejo prvo uvodno srečanje raziskovalcev UIRS s študenti iz Društva slovenskih invalidov študentov, september
2009 (foto: Nina Goršič, 2009).
Terensko skupino smo vedno sestavljali trije raziskovalci iz UIRS ter ena gibalno ovirana oseba, v
nekaterih krajih pa se nam je pridružila še slepa oz. slabovidna oziroma gluha oz. naglušna oseba, saj smo
želeli pridobiti pomembne informacije in dragocene izkušnje tudi o njihovem dojemanju prostora in
komuniciranju ter premagovanju ovir. Invalide, ki so nam pomagali pri ugotavljanju ovir smo imenovali
mentorji, saj so nam posredovali neprecenljivo znanje, brez katerega bi bile naše ugotovitve iz terenskih
analiz precej pomanjkljive.
Terensko delo je potekalo od začetka meseca oktobra do sredine meseca novembra 2009. Z Društvom
smo bili dogovorjeni, da nudijo prevoz s spremstvom vsem tistim mentorjem invalidom, ki to potrebujejo.
Na samem terenu sta se tudi voznika kombija izkazala tako, da sta se aktivno vključila v sam proces dela in
tako nudila spremstvo, kot tudi sodelovala pri meritvah. Terensko delo je potekalo vedno brez težav in vsi
mentorji so bili pri delu zelo učinkoviti in angažirani. Vzporedno z meritvami in ocenjevanjem
dostopnosti, pa so nam mentorji skozi neformalne pogovore predstavljali in opisovali težave pri
premagovanju ovir, s katerimi se srečujejo v njihovem vsakdanjiku.
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Slike prikazujejo raznovrstno delo na terenu (foto: Nina Goršič, Matej Nikšič, Sabina Mujkić, Biba Tominc, 2009 in
2010)
Delo na terenu je bilo zasnovano tako, da se v izbrane objekte v javni rabi predhodno nismo najavili, saj
smo želeli, da pridobimo čimbolj resnične podatke o stanju dostopnosti. Ko pa je naša ekipa pričela z
delom, smo se pri informacijskem pultu predstavili in prosili za kontaktno oziroma odgovorno osebo,
kateri bi lahko podrobneje predstavili naš projekt in namen terenskega dela ter predvsem dovoljenje, da
opravimo analizo dostopnosti. V veliki večini so nas sprejeli z navdušenjem in odprtih rok za povratne
informacije o možnostih izboljšanja dostopnosti njihovega objekta. Z dopisom na koncu leta 2009 smo jih
obvestili, da bodo obširnejšo informacijo o možnostih izboljšanja dostopnosti na njihovem objektu prejeli
ob koncu druge faze projekta.
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Seznam krajev in objektov v javni rabi, ki smo jih pregledali ter imena terenskih popisovalcev
Št.
terena

Kraj

Datum

Mentor iz društva

UIRS sodelavec

Objekt

1.

Ljubljana

6. 10. 2009

Mija (GO)
Besim (GO)
Toni (SL)

Nina, Kefo, Biba

UE in
Fakulteta za
arhitekturo

2.

Ljubljana

9. 10. 2009

Mija (GO)
Srečko (GL)
Simona (tolmačka)

Nina, Sabina, Kefo, Kino Šiška
Biba

3.

Kranj

26. 10. 2009

Besim (GO)
Toni (SL)

Nina, Sabina, Biba

UE in
Olimpijski bazen

4.

Postojna

27. 10. 2009

Tea (distrof)
Barbara (spremlj.)

Nina, Sabina, Biba

UE in
Hotel Kras

5.

Celje

30. 10. 2009

Matej (GO)
Simona (NGL)

Sabina, Biba

UE in
Konferenčni center

6.

Brežice

3. 10. 2009

Mija (GO)

Matej, Sabina, Biba

UE in
nakupovalni center

7.

Trbovlje

4. 11. 2009

Tea (distrof)
Barbara (spremlj.)

Matej, Nina, Biba

UE in
Splošna knjižnica

8.

Novo
mesto

5. 11. 2009

Besim (GO)

Nina, Sabina, Matej

UE in
NLB banka

9.

Nova
Gorica

10. 11. 2009

Mija (GO)
Marko (SL)

Matej, Biba

10.

Maribor

11. 11. 2009

Matej (GO)

Matej, Biba

UE in
Univerza v Novi
Gorici
UE in
Glavna pošta

11.

Murska
Sobota

12. 11. 2009

Matej (GO)

Matej, Biba

UE in
Zdravilišče
Terme3000

12.

Slovenj
Gradec

17. 11. 2009

Besim (GO)

Nina, Sabina, Biba

UE in
Lekarna

13.

Koper

18. 11. 2009

Nina, Sabina, Biba

UE in
Železniška postaja

14.

Ljubljana

18. 2. 2010

Tea (distrof)
Barbara
(spremljevalka)
Besim (GO)
Mija (GO)
Marko (SL)
Srečko (GL)
Martin (tolmač)

Nina, Matej, Biba

Zdravstveni dom
Ljubljana − Center
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4

Terenska analiza

Osnova za predstavitev rezultatov terenske analize po tematskih sklopih je bila struktura popisnih listov: v
prvem delu so podani podatki o širšem dostopu do objekta, sledijo podatki o vhodu v objekt in podatki o
notranjih prostorih.
Podatki o širšem dostopu do objekta se nanašajo na:
 parkirne prostore,
 dostopno pot do objekta,
 zunanje vertikalne komunikacije na poti do objekta.

Podatki o vhodu v objekt se nanašajo na:
 zunanje vertikalne komunikacije neposredno na vhodu v objekt,
 opis glavnega vhoda ter stranskega, če ta obstaja.

Podatki o notranjih prostorih se nanašajo na:
 vhodno avlo,
 sanitarne prostore,
 hodnike,
 notranje vertikalne komunikacije,
 sistem oznak in drugih komunikacij,
 ter specifične prostore glede na tip objekta (npr. dvorane, sobe za bivanje, tribune, garderobe).

Podrobni podatki za izbrane objekte so prikazani v Prilogi 1. Za prikaz popisnih listov v poročilu so bili
izbrani trije objekti:
1. Upravna enota Maribor kot objekt, ki zaradi prostorskih in funkcionalnih značilnosti predstavlja
primer kompleksnega popisnega postopka oziroma terenske analize. Kot je razvidno iz priloge, so
bili k osnovnemu popisnemu listu priloženi dodatni popisni listi, da je bila problematika
zadovoljivo obravnavana oziroma bo primerno prikazana v spletni podatkovni bazi.
2. Upravna enota Trbovlje kot objekt enakega tipa po funkciji, vendar zaradi svojih prostorskih in
funkcionalnih značilnosti s precej manj kompleksnim popisnim postopkom. Kot je razvidno iz
popisnega lista, dodatni listi k osnovnemu popisnemu listu niso bili potrebni.
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3. Olimpijski bazen v Kranju kot primera objekta s specifično funkcijo in prostorsko strukturo, ki je
generalno zadovoljivo dostopen in po kriterijih popisnega lista, ki temeljijo na zakonskih
podlagah, neproblematičen. Terenska analiza objekta pa je opozorila na nedostopnost
pomembnih delov objekta, kar kaže na pomanjkljiva določila zakona za tovrstne objekte, v kateri
obiskovalec lahko nastopa v različnih vlogah: kot uporabnik primarne storitve, kot gledalec, kot
uporabnik spremljajočih programov ipd.

4.1

Predstavitev rezultatov terenskih analiz

4.1.1

Širši dostop

Parkirni prostori
Tematika parkirnih prostorov se dotika predvsem gibalno oviranih oseb. Pri parkirnih mestih smo
ocenjevali število mest, velikost, urejenost dostopa na pločnik, označitev, osvetlitev in prilagojenost
parkirnega avtomata. Po zakonodaji imajo pravico do parkiranja na prilagojenih parkirnih mestih tudi
gluhe in naglušne osebe. Zanje je pomembna le jasna označitev dostopa do parkirišča in označitev
parkirnih prostorov.
Večina pregledanih objektov je imala v neposredni bližini vhoda v objekt urejena in označena parkirna
mesta za gibalno ovirane, vendar na mnogo lokacijah število parkirnih mest ni zadostilo deleža po
predvideni zakonodaji ( 5% parkirnih mest od števila vseh parkirnih mest). Kadar objekt v javni rabi nima
urejenega zasebnega parkirišča, temveč rešuje parkiranje za gibalno ovirane znotraj modre cone javnega
parkiranja (vzdolž ceste), smo na terenu pregledali levo in desno od vhoda 50 meterski pas.
Izkazalo se je tudi, da so parkirna mesta za gibalno ovirane največkrat zasedena z vozili, ki do njih niso
upravičeni.
Glede dimenzij parkirnih mest smo ocenjevali širino in dolžino. Z zakonom je predpisana le širina 3,5 m,
kar je bilo v večini primerov skladno z normativi. Problem pa se pojavi pri dolžini parkirnega mesta, saj še
ni definirana v slovenski zakonodaji. Ocenjevali smo dolžino po srednji vrednosti nemškega normativa1,
kar se je pri terenski analizi izkazalo za izjemno redkost. V večini primerov se je dolžina parkirnega mesta
gibala okoli 4,5 m kar je za osebni avto še sprejemljivo za kombi, pa nikakor ne, saj iz osebnega avta
gibalno ovirana oseba izstopi na stranskih vratih, medtem ko se iz kombija spusti po klančini na zadnjih
vratih. Z zakonodajo je potrebno definirati tudi dolžino parkirnega mesta in hkrati upoštevati nove večje
dimenzije vozil. Smiselno bi bilo oceniti tudi umeščenost parkirnega mesta glede na dostopno pot, ali je
parkirno mesto ob glavni prometnici ali na ločenem parkirišču. V mnogih primerih se je izkazalo, da za
vozilom ni bilo območja brez prometa, ki bi omogočal varen izstop.
Oddaljenost in označitev parkirnih mest je zadovoljiva, pri osvetlitvi pa smo na terenu čez dan težko
preverili ali je ta primerna ali ne. V večini primerov je bila to ulična razsvetljava!
Parkirni avtomati v večini primerov niso prilagojeni, najprej ker so v mnogih primerih postavljeni na
dvignjen podest brez spuščenega robnika in ker so vse tipke in displeji največkrat nameščeni previsoko, da
bi jih oseba na invalidskem vozičku lahko samostojno uporabila.

Državnega predpisa o dimenzijah parkirnih mest nimamo, v uporabi je nemški predpis, pri čemer je dolžina 5,0 m
(pri vzdolžnem parkiranju ob cesti 6,00m), za večje dimenzije vozil pa se se zadnja leta priporoča dolžina 6,0 m ali
vsaj na 5,5m.)
1
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Slike (od leve proti desni): 1 − Dobro urejena in označena parkirna mesta. 2 − Parkirna mesta za gibalno ovirane
zasedena z vozili, ki do njih niso upravičeni. 3 − Dolžina parkirnega mesta primerna za krajša osebna vozila. 4 −
Parkirni prostor meji na glavno prometnico in je brez varnega prostora za izstop iz kombijem. 5 − Nedostopen parkirni
avtomat.

Dostopna pot do objekta
Tematika dostopne poti je pomemben vidik tako za gibalno ovirane osebe kot tudi za slepe in slabovidne.
Pri dostopni poti smo ocenjevali pot od parkirišča do glavnega in v nekaterih primerih tudi do stranskega
vhoda. Preverjali smo urejenost prometnih prehodov v kolikor so se navezovali na omenjeno dostopno
pot ter vse elemente kot so širina, ustreznost podlage tal, oznake, orientiranost kot tudi ovire na poti (npr.
nevarni predmeti, perforirane rešetke ...).
Ugotovili smo, da je pravica do dostopnosti slepih in slabovidnih do objektov v javni rabi v celoti
opredeljena izključno v zakonodaji, na samih objektih pa se še ni začela izvajati.
Na nivoju križišč, prometnic, ki so na dostopni poti, smo ugotovili, da so za gibalno ovirane osebe
poglobitve urejene, medtem ko kontrastnost poglobitev ni upoštevana, kljub dejstvu, da je obvezna za
slepe in slabovidne.
Dostopna pot je bila večinoma dovolj široka in primerno utrjena, največkrat pa je bilo slabo označeno, kje
je glavni vhod oziroma če je stranski, da je prilagojen za gibalno ovirane.
Dostop do objekta, namenjen poslovanju s strankami, naj bi imel ustrezne talne oznake za orientacijo
slepih in slabovidnih, in to v nobenem primeru ni bilo upoštevano. Prav tako na dostopni poti za lažje
prepoznavanje stopnic, klančin, prehodov, ni bilo v nobenem primeru uporabljenih kontrastnih barv.
Informacijske oznake na dostopni poti so bile postavljene v redkih primerih in nikoli dodatno osvetljene.
Perforirane rešetke so sicer le droben element na dostopni poti, vendar se jim oseba na vozičku težko
izogne, zato je zelo pomembno kako so postavljene in kakšna je širina med njimi. V večini primerov se je
izkazalo, da so širše od predpisanih 15 mm in hkrati postavljene v smeri vožnje vozička, kar mnogokrat
pripelje do tega, da se kolo vozička zagozdi.
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Slike (od leve proti desni): 1− Dobro urejen in 2 – 3 slabo urejen prehod za pešce. 4, 5, 6 − Robnik brez poglobitve! 7, 8
− Detail, pri oblikovanju tlakov, ki lahko postane ovira na dostopni poti. 9, 10 − Kolesa, korita za rože ... na dostopni
poti so lahko ovira za slepe in slabovidne. 11 − Reže med rešetkami so preširoke in postavljene še vzdolž vožnje vozička.
12 − Zaparkirana dostopna pot.

Zunanje vertikalne komunikacije
Tematika vertikalnih komunikacij zajema vse vrste stopnic, klančin ..., ki se pojavijo na dostopni poti. Pri
izbranih objektih so bile le redko prisotne.

Klančina

Pri klančinah smo ocenjevali širino, dolžino, naklon, podlago tal, opremljenost z robnikom in ograjo, ki so
pomembni elementi za gibalno ovirane osebe ter kontrastnost klančine in osvetlitev, ki sta pomembni za
slepe in slabovidne. Pomembno je tudi ali je klančina jasno označena.
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Ugotovili smo, da klančine presegajo dolžino in tako onemogočajo osebam na invalidskih vozičkih
samouporabo. Da je v primeru ozkih klančin zelo pomemben robnik, ki onemogoča zdrs vozička. Nujno
pa je seveda tudi samo vzdrževanje podlage.

Slike (od leve proti desni): 1 − Kljub blagemu nagibu je nujno potrebno, da je klančina na vsakih 6 m prekinjena z 1.5 m
dolgim podestom! 2, 3 − Nevzdrževana klančina na dostopni poti.

Stopnice

Pri stopnicah smo ocenjevali elemente specifične za slepe in slabovidne. Ocenjevali smo širino, višino,
globino stopnic, opremljenost z ograjo, osvetlejnost in kontrastno označitev.
Ugotovili smo, da so stopnišča urejena, problematični so le elementi, ki so specifični za slepe in
slabovidne, kot so držaji, ki ne segajo čez zgornjo in spodnjo stopnico ter nepovdarjeni podesti oziroma
robovi stopnic.
Več o problematiki stopnic in klančin je opisano v naslednjem poglavju Vhod v objekt.

4.1.2

Vhod v objekt

Vhod v objekt je vključeval identifikacijo ovir na njegovi vhodni ploščadi ter njegovemu glavnemu vhodu
oziroma stranskemu vhodu, če je glavni vhod bil nedostopen za osebe na invalidskih vozičkih. V primeru
nivojskega terena glavnega vhoda, smo preverili vse možnosti njegovega vstopanja. Tako smo med
vertikalnimi komunikacijami preverili stopnice, klančine, dvižne ploščadi ali druge mehanske naprave, ki
omogočajo neoviran dostop do vhoda v objekt. Nato smo preverili ali je pred vhodnimi vrati dovolj veliko
neovirano ravno območje, ki omogoča osebam na invalidskih vozičkih dovolj prostora za dostop in
manevriranje in pri tem ne ovirajo pretoka drugih ljudi. Pred vhodom smo površino tal preverjali z vidika
nevarnosti zdrsa in utrjenosti ter vzdrževanosti. Sledilo je pregledovanje komunikacijskih in informacijskih
oznak o posameznem objektu (naslov, uradne ure, smer dostopnega vhoda za osebe na invalidskih
vozičkih, ..). Preverjali smo višino črk, jasnost napisa ter uporabo Braillove pisave. Ugotavljali smo tudi
prisotnost domofona na vhodu v objekt, ki nudi možnost komunikacije in informacije osebam s
posebnimi potrebami (informacije o možnih dostopih, klic na pomoč, ...). Ker mora takšen domofon
zagotoviti komunikacijo tudi gluhim in naglušnim, smo preverjali ali domofon vključuje tudi ekran, ki jim
omogoča lažje sporazumevanje. Nato smo preverjali ali je vhod v objekt pomaknjen v notranjost in ima
nadstrešek. Takšen ukrep namreč lahko olajša slabovidnim lažje prepoznavanje vhoda. Pri samem vhodu
pa smo preverili višino praga, tip vrat in kljuk ter prostornost vetrolova glede na tip vrat. Zelo natančno
smo popisali vse podrobnosti v zvezi z vrati (lahka/težka, steklena, potisna, potezna, avtomatska drsna,
električna, ...) in kljukami (dosegljivost, vidnost, oblika, uporabnost, ...). V vetrolovu pa smo poleg širine in
dolžine preverili tudi, če so predpražniki in druge obloge za preprečevanje vnosa umazanije izravnani z
ravnjo tal. Po vstopu v objekt smo ugotavljali prostornost predprostora oziroma avle z vidika udobnega
manevriranja invalidskega vozička ter dostopnost in jasno označenost in prepoznavnost informacijskega
pulta. Informacijski pult smo preverili z vidika njegove opremljenost za sporazumevanje s slepimi in
slabovidnimi ter gluhimi in naglušnimi osebami ter dostopnosti za osebe na invalidskih vozičkih.
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Zunanje vertikalne komunikacije
Stopnice

Rezultati terenske analize so pokazali, da so stopnice največja ovira za osebe na invalidskih vozičkih pri
vstopanju v objekt. V primerih nivojskega terena so poleg stopnic bile zagotovljene ali klančina, redko
dvižna ploščad, največkrat pa je bil glavni vhod dostopen le s stopnicami. V teh primerih je v skladu z
normativi zakona vedno bil zagotovljen dostopen dodatni, stranski vhod v objekt, ki je bil urejen bodisi s
klančino ali dvižno ploščadjo. Stopnice z vidika varne uporabe za slepe in slabovidne, niso urejene v
skladu z normativi zakona. V večini primerov prav tako stopnice niso opremljene z neprekinjeno ograjo,
zato ta pomanjkljivost predstavlja veliko težavo za slepe in slabovidne ter osebe z zmanjšano sposobnostjo
gibanja in močjo rok ter za osebe s slabšo koordinacijo gibov. Odsotnost ograje povečuje nevarnost za
njihov padec in zdrs. Ker v večini primerov ograj ni, tudi držajev ni, ki bi omogočali zanesljivejši oprijem
in s tem varnejšo uporabo stopnic. Le stopnišča s pet in več stopnicami, ki imajo nastopno ploskev širine
več kot 4 m, so v nekaterih primerih bile opremljene z vmesnimi oprijemali za roke. Tudi robovi vsake
stopnice ter prva in zadnja stopnica ter vmesni podesti niso nikjer barvno kontrastni. Neupoštevanje tega
obveznega zakonskega normativa predstavlja slabovidnim glavno oviro pri premagovanju stopnic.
Stopnice so v večini primerov dovolj široke, imajo ravne stopniščne rame ter so v večini primerov
približno 15 cm visoke in 30 cm globoke, kar zadostuje obveznim zakonskim normativom. Izjeme so
stopnice pri starejših objektih in kulturno-zgodovinskih objektih, kjer višina in globina vseh stopnic ni
enaka, zato je možnost spotike toliko večja. V večini analiziranih primerov so stopnice brez previsnih
nastopnih ploskev in brez čela in s tem je nevarnost spotikanja toliko manjša. Na koncu moramo
izpostaviti še alarmanten problem stopnic, neposredno v notranjosti glavnega vhoda, ki zapirajo pot
osebam na invalidskem vozičku nadaljevanje poti, kljub temu, da je dostop v objekt možen.

Slike(od leve proti desni): 1 − Nedostopen glavni vhod za osebe na invalidskih vozičkih in pomanjkljive oznake o
pravočasni informaciji dostopnega stranskega vhoda. 2 – Nedostopen glavni vhod zaradi ene same stopnice. 3 – Robovi
stopnic glavnega vhoda niso barvno kontrastni in pomanjkljive oznake o naslovu objekta za slepe in slabovidne. 4 –
Nepremagljive stopnice tik za vetrolovom sicer dostopnega glavnega vhoda. 5 – Stopnišče glavnega vhoda brez oprijemal za
varnejši vstop in brez informacije o dostopnem stranskemu vhodu za osebe na invalidskem vozičku.

Klančina, dvižna ploščad

Kjer je glavni vhod bil dostopen le s pomočjo stopnic, smo za osebe na invalidskih vozičkih poiskali in
preverili dostopnost drugega, stranskega vhoda, ki po obveznih normativih zakona mora biti dostopen s
pomočjo klančine, dvižne ploščadi ali kakšne druge možne rešitve. Ugotovitve s terenskega dela kažejo, da
so vsi objekti ponujali dodatni, stranski vhod, ki je namenjen osebam na invalidskih vozičkih, ki pa se je v
nekaterih primerih izkazal za težavnega. V večini primerov je dostop v objekt skozi stranski vhod bil rešen
z krajšimi klančinami, ki so bile dovolj široke in ustreznega naklona. Po drugi strani pa so bile klančine
problematične z vidika neopremljenosti z ograjami ali oprijemali za roke, ki bi osebam nudile varno in
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zanesljivo njeno uporabo. Pri daljših klančinah (več kot 6 m) pa ugotovitve s terenskega dela kažejo na
drugo resno težavo, namreč dolge klančine v večini primerov niso imele urejenega vmesnega ravnega
podesta za počitek, zato osebe na invalidskih vozičkih z zmanjšano močjo nujno potrebujejo ob sebi
spremljevalca. Iz tega vidika lahko ugotovimo, da takšne klančine niso prilagojene in s tem tudi vhod v
objekt ni dostopen. Po drugi strani, pa so daljše klančine bile skoraj v vseh primerih ustrezno opremljene z
neprekinjeno ograjo. Površina klančin je v večini primerov trdna, ravna in nedrseča. Nikjer pa niso
uporabljene kontrastne barve za označevanje klančin in podestov, kar bi olajšalo prepoznavanje
slabovidnim. Klančine so v večini primerov jasno označene., medtem, ko so osvetljene največkrat le s
pomočjo ulične razsvetljave.

Slike (od leve proti desni): 1 – Dostopen stranski vhod za osebe na invalidskih vozičkih z urejeno klančino. 2 – Dolžina in
naklon klančine zahtevna za samostojno uporabo oseb na invalidskem vozičku, neuporabna je tudi ograja klančine. 3 –
Primerna klančina za vstopanje,vendar je neprimerno zavarovana proti parkiranju koles, ki v tem primeru predstavljajo
oviro. 4 – Slabo vzdrževana, sicer primerna klančina za vstopanje v objekt.
Premagovanje nivojskega terena na vhodih v objekt s pomočjo dvižne ploščadi se je izkazal za težavnega
in pomanjkljivega iz razlogov pojasnjenih v nadaljevanju. Dvižno ploščad smo na vhodu v objekt (v
stopnišču/vetrolovu) analizirali v dveh objektih, ki sta zaradi nivojskega terena bila za osebe na
invalidskem vozičku nedostopna. Klančina v tem primeru ni bila možna, zato so poleg stopnic dostopnost
uredili z dvižnim dvigalom. Težava pri uporabi dvižnega dvigala se je pokazala v zasedanju celotnega
prostora stopnišča/vetrolova in posledično v zastoju prehoda za ostale obiskovalce. Uporaba dvižne
ploščadi osebi na invalidskem vozičku ne omogoča samostojnega upravljanja, predvsem z vidika njenega
sistema zaklepanja in odklepanja. Namreč, pri njeni uporabi mora vedno biti prisotna odgovorna oseba
(ponavadi je to receptor oz. informator), ki pa zaradi ostalega dela, ki ga opravlja, ni vedno dosegljiv prav
v tistem trenutku, ko oseba na invalidskem vozičku prosi za uporabo. Uporaba dvižne ploščadi se je v
drugem primeru še bolj zapletla, saj na glavnem vhodu v objekt ni oznake, da je osebam na invalidskem
vozičku namenjen stranski vhod, ki je opremljen z dvižno ploščadjo za premagovanje stopnic
(stopnišče/vetrolov). Tudi za upravljanje te dvižne ploščadi je potrebna asistenca odgovorne osebe, ki ga
je najprej potrebno poiskati in se ji najaviti pri glavnem vhodu. Ker pa je glavni vhod z informacijsko
točko nedostopen in tudi možnosti domofona ni, je oseba na invalidskem vozičku v celoti prepuščena
mimoidočim za pomoč oziroma mora ta objekt vedno obiskati skupaj s svojim spremljevalcem. Sledi
ugotovitev, da ni največji problem samostojnega upravljanja z dvižnim dvigalom, ampak je veliko bolj
pomemben pristop, ki osebi na invalidskem vozičku omogoča čim hitrejšo in čim bolj sproščeno uporabo
dvižne ploščadi. Kar se tiče prepoznavnosti in označenosti dvižne ploščadi, ugotavljamo, da je veliko bolj
pomembno označiti komunikacijsko pot do dvižne ploščadi, kot pa njo samo, ki je že zaradi svoje
velikosti sama po sebi dovolj prepoznavna in opazna, enkrat, ko smo že v njeni bližini. Neustrezne so
torej informacijske oznake na vhodih v objekte, ki bi usmerjale osebe na invalidskih vozičkih na njim
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dostopne vhode in jim tam nudili vso potrebno asistenco brez težav. Sama širina dvižne ploščadi je bila
dovolj široka in ni predstavljala težav. Dvižna ploščad nikjer ni imela svoje osvetlitve ampak je vedno bila
osvetljena z lučjo, ki je osvetljevala tudi vhod oziroma vetrolov objekta.

Slike(od leve proti desni):1 – Dostopen gumb za uporabo dvižne ploščadi. 2 – Asistenca odgovorne osebe za uporabo dvižne
ploščadi. 3 – Zapiranje prehoda med uporabo dvižne ploščadi. 4 – Tesen maneverski prostor za uporabo dvižne ploščadi na
stranskem vhodu. 5 in 6 – jasna oznaka za vhod dostopen za osebe na invalidskih vozičkih.

Glavni vhod/vetrolov/vhodna vrata
Pred vhodnimi vrati je v večini primerov bilo dovolj veliko neovirano območje za lažji dostop osebam na
invalidskih vozičkih. Potrebno pa je izpostaviti zelo problematičen vhod, ki nikakor ni dosegel normativov
zakona o neoviranem ravnem območju pred vhodom. Do vhoda se je vstopalo tako po stopnicah, kot po
klančini. Območje pred vhodom pa je bilo nevarno ozko in ni omogočalo zanesljivega manevriranje
invalidskega vozička, poleg tega pa so stopnice predstavljale dodatno nevarnost za njegov zdrs.

slike (od leve proti desni): 1 – Primer preozkega vhodnega prostora za varno vstopanje v objekt. 2 in 3 – Primer dobro
urejene klančine v kombinaciji s stopnicami ter dovolj prostorne vstopne ploščadi za manevriranje invalidskega vozička.
V vseh primerih površina tal pred vhodnimi vrati ni predstavljala težav in ni bila drseča. Površina
perforiranih rešetk za odtok je v večini pregledanih objektov bila v isti ravnini ali pa je sploh ni bilo, zato v
večini primerov ne predstavljajo oviro pri dostopu v objekt. Tudi širina rež perforiranih rešetk za odtok so
v večini primerov bile ožje od 15 mm in zato ne predstavljajo nevarnost spotikanja s palico, ki jo
uporabljajo slepi in slabovidni in tudi ne predstavljajo nevarnosti za zatikanje koles invalidskega vozička. V
redkih primerih, ko so bile reže širše od normativov, je to bilo predvsem iz razlogov slabega vzdrževanja.
Pragovi vhodni vrat niso bili kritični, v večini primerov jih sploh ni bilo, če pa so bili, so bili gumijasti in
premostljivi za osebe na invalidskih vozičkih. Predpražniki in tepihi za preprečevanje vnosa umazanije v
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notranjost prostora so bili v večini objektov višinsko izravnani z ravnjo tal in zato niso predstavljali
večjega problema. Le v enem objektu je tepih v predprostoru zelo oviral gibanje osebe na invalidskem
vozičku.

Slike (od leve proti desni): 1 – Nevzdrževane perforirane reže za odtok pred glavnim vhodom. 2 – nedrseča in jasno
označena površina tal, ki nakazuje smer glavnega vhoda, kar je koristno za slepe in slabovidne osebe. 3 – Predpražnik za
preprečevanje vnosa umazanije v notranjost prostora je višinsko izravnan z ravnjo tal.
Večina analiziranih objektov ima na vhodu tudi vetrolov in ugotovitve s terenskega dela kažejo, da so
vetrolovi dovolj prostorni glede na tip vrat in zato omogočajo neoviran dostop v predprostor objekta.
Prehajanje skozi vetrolov je najmanj ovirano, če je le-ta v isti osi, kar se je izkazalo v večini primerov
analiziranih objektov. Izredno težaven vetrolov smo identificirali predvsem na enem objektu, ki nikakor ni
zadoščal obveznim normativom. Vetrolov je bil prekratek glede na tip vrat in preozek, v njem pa so bili
postavljeni še ostali nepotrebni predmeti, ki so ovirali dostopnost.

Slike (od leve proti desni): 1 in 2– Primera dovolj prostornega vetrolova. 3 – Primer srednje oviranega vetrolova glede na tip
vrat. 4 –Primer zelo ozkega vhoda v objekt, ki je brez vetrolova. Vhod v objekt je zelo ozek, zaradi starejšega objekta, ki
ne dopušča večjega prostora. 5 – Primer zelo neprehodnega in nedostopnega vhoda in vetrolova.
Avtomatska drsna vrata so prepoznana kot najbolj koristna in praktična med vsemi ostalimi možnimi.
Ugotovitve kažejo, da ima večina analiziranih objektov avtomatska drsna vrata, kar je zelo pozitivno z
vidika neoviranega dostopa predvsem za osebe na invalidskih vozičkih in osebe z zmanjšano močjo rok.
Če ima objekt vrtljiva vhodna vrata, je nujno potrebno zagotoviti dodatna vhodna vrata, ki omogočajo
neoviran dostop za gibalno ovirane. Na tej točki je potrebno poudariti, da vrtljiva vrata niso primerna tako
za osebe na invalidskih vozičkih, kot tudi za slepe in slabovidne. Slepim in slabovidnim takšna vrata
predstavljajo izjemno nevarnost, saj jih ne zaznajo pravočasno in zato lahko pride do resnih poškodb. Dva
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analizirana objekta sta s tega vidika predstavljala zelo nevaren vstop. Največkrat pa so bila na glavnih
vhodih uporabljena vrata, ki se sama zapirajo. Pri takšnih vratih smo ugotavljali kakšna sila je potrebna za
njihovo odpiranje, saj normativi zakonov določajo, da mora biti sila za njihovo odpiranje čim manjša, zato,
da si lahko tudi osebe z zmanjšano močjo rok si same odpirajo vhodna vrata. Ugotovitve s terenskega dela
kažejo, da barva vrat in okvira v večini primerov ni v kontrastu s sosednjimi zidovi. Neuporabna barvnih
kontrastov predstavlja težavo predvsem za slabovidne osebe, ki zato težje prepoznavajo vhode. Pri vseh
analiziranih objektih vhodi z zastekljenimi ali steklenimi vrati niso bili primerno označeni z barvnimi
trakovi ali okvirji na približni višini okoli oči. Neupoštevanje obveznih zakonskih normativov s področja
kontrastnega označevanja predstavlja za slabovidne resno težavo pri neoviranem dostopu v objekt. Vhodi
v objekte tudi nikjer niso jasno označen v taktilni obliki, ki bi slepim omogočal informacijo o objektu, v
katerega vstopa.

Slike (od leve proti desni): 1− Primer avtomatskih drsnih vhodnih vrat. 2 – Primer poteznih/potisnih vhodnih vrat. 3 –
Primer vrtljivih vhodnih vrat. 4 – Neustrezne oznake na steklenih vhodnih vratih. 5 – Primer težkih lesenih vhodnih vrat
na stranskem vhodu, ki omogoča dostop za osebe na invalidskih vozičkih. 6 in 7 – Neprimerne oznake na glavnem vhodu
za slepe in slabovidne ter za oseb na invalidskem vozičku, ki jim je zaradi stopnic onemogočen dostop.
Na terenskem delu smo natančno pregledali tudi tipe kljuk in njihovo uporabnost. Ugotovitve kažejo, da
so v večini primerov kljuke z lahkoto premikajo in so uporabne. Bolj problematično je, da niso razločno
vidne in kontrastne z vrati ali zidovi. Ugotovitve s terenskega dela kažejo, da so notranje strani vrat
pomanjkljivo opremljene z vodoravnim ročajev približno 80 cm od tal (predvsem to velja v sanitarnih
prostorih), ki omogoča osebam na invalidskem vozičku lažje zapiranje vrat. Problematična je bila tudi
jasnost v označevanju ali se vrata povlečejo ali potisnejo.
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Slike (od leve proti desni): 1 do 4 − Primer neustreznih vhodnih vrat za distrofike, ki v tem primeru potrebujejo pomoč pri
odpiranju vrat. 5 – steklena vhodna vrata brez kontrastnih oznak za lažje prepoznavanje vhoda slepim in slabovidnim
osebam.
Svetla širina glavnega vhoda je v vseh analiziranih objektih zadoščala normativom iz zakonov. Kot
pomanjkljivost vhodov v objekt je potrebno izpostaviti, da večina vhodov ni opremljena z držaji, ki bi
nudili večjo oporo in zanesljivost stopanja skozi vhod, predvsem osebam z zmanjšano sposobnostjo
gibanja.

Predprostor oz. avla/informacijski pult
Predprostori oziroma avle v objektih, ki smo jih analizirali, so v veliki večini dovolj prostorni za udobno
manevriranje invalidskega vozička. Površin tal je bila v večini primerov nedrseča, tudi, kadar je mokra.
Označenost informacijskega pulta je bila v primerih, ko je bil pult bolj oddaljen, zelo slaba in nejasna in
nepropoznavna. V primerih, ko pa se je pult nahajal v neposredno bližini vstopa v objekt, pa je bil dovolj
prepoznaven in dostopen. Ugotovitve s terenskega dela kažejo, da v veliki večini informacijski pult ne
omogoča uporabo invalidskega vozička (previsok), prav tako je neprilagojen za slepe in slabovidne
(zagrejen s steklom brez barvnih kontrastnih oznak) ter gluhe in naglušne (onemogočnje branja z ustnic,
zaradi prodiranja svetlobe z napačne strani, steklenih pregrad z zrcalnim refleksom).
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Slike (od leve proti desni): 1 − Primer dostopnega informacijskega pulta za osebe na invalidskih vozičkih in hkrati zaradi
pomanjkanja kontrastnih oznak neprimeren za slepe in slabovidne ter zaradi steklene pregrade neprimeren za gluhe in
naglušne osebe. 2 in 3 – Primer zelo nedostopnega informacijskega pulta za osebe na invalidskih vozičkih v objektu
starejšega tipa. 4 in 5 – Primer zastekljene pregrade informacijskega pulta brez kontrastnih barv in oznak, ki onemogoča
komunikacijo slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim. 6 in 7 – Primer informacijskega pulta, ki je odprt in dostopen
z ene strani in zato omogoča primerno komunikacijo tako za osebe na invalidskem vozičku, kot za gluhe in naglušne in
slepe in slabovidne osebe.
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4.1.3

Notranji prostori

Tretji vsebinski sklop terenskega dela se je nanašal na notranje prostore objektov, v katere uporabniki
vstopajo dalje iz vstopne avle. V vseh objektih so bili tako pregledani komunikacijski prostori, kot so
(glavni) hodniki, stopnišča in dvigala ter sanitarni prostori (tisti najbližji vstopni avli). Ugotovitve
terenskega pregleda za te prostore so podane v spodnjih podpoglavjih. Ostali notranji prostori, ki so bili
tudi pregledani, so bili smiselno izbrani glede na funkcijo, ki jo objekt opravlja: v upravnih enotah glavna
sprejemna pisarna, v knjižnici prostor prostega dostopa do knjig, v izobraževalnih ustanovah glavne
predavalnice ipd. Ugotovitve za te prostore so zelo specifične in so podane v popisnih listih k
posameznim objektom, z izjemo sprejemnih pisarn upravnih enot − te so opisane v zadnjem podpoglavju
spodaj.

Hodniki
Glavni hodniki v vseh pregledanih objektih so bili primerno široki, da so omogočali neovirano gibanje
osebam na invalidskih vozičkih. Horizontalnih stenskih držal vzdolž hodnikov večinoma ni bilo. V
nobenem od pregledanih objektov hodniki niso bili označeni s taktilno oznako za slepe. Nevarnih
predmetov na glavnih oseh hodnikov praviloma ni bilo, gibanje pa je bilo vzdolž glavnih komunikacij
ponekod ovirano zaradi neprimerno razporejene notranje opreme (korita za rože, stoli ipd.), ki jih slepi ne
pričakujejo in so zato zanje nevarni. Talne površine hodnikov večinoma niso bile drseče, v primerih, da so
bili na hodnikih tepihi, so bili ti primerno in varno nameščeni. Včasih je bilo gibanje preko tepihov z
invalidskim vozičkom ovirano zaradi neprimerne vzdrževanosti (vihanje robov, razpadanje, ipd.).

Slike (od leve proti desni): 1 – poškodovani tepihi otežujejo gibanje po sicer ravni površini; 2 – v ozkih hodnikih sicer
dobrodošla oprema otežuje gibanje in vstopanje v notranje prostore osebam na invalidskih vozičkih; 3 – nepričakovana ovira
v prostoru zmanjšuje varnost gibanja slabovidnih in slepih oseb; 4 – z majhnim vložkom je mogoče prehod čez kratko
notranje stopnišče urediti tako, da se omogoči tudi dostopnost gibalno oviranim; 5 – majhna višinska razlika predstavlja
nepremostljivo oviro za samostojno gibanje po prostoru; 6 – neusklajeno razporejanje posameznih elementov notranje opreme
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Sanitarni prostori
Pot do sanitarnih prostorov je bila jasno označena v redkih primerih, invalidske oznake na samih
sanitarnih prostorih pa so bile večinoma prisotne, vendar včasih premalo vidne (nameščene previsoko ali
premajhne). Pred njimi je bil praviloma dovolj velik manevrski prostor, ki je omogočal osebam na
vozičkih, da z obratom 90° vstopajo vanj. Širina in teža vstopnih vrat praviloma nista bili problematični,
kljuke pa so bile bolj ali manj primerne od primera do primera (v nekaterih primerih so se npr. težje
premikale). Nemalokrat so bili sanitarni prostori formalno zagotovljeni, dejansko pa neuporabni, saj so bili
v rabi kot začasna odlagališča oz. skladišča. V nekaterih primerih jih ni bilo mogoče zakleniti iz notranje
strani, kar njihovo dejansko uporabnost prav tako zmanjšuje. Notranje dimenzije sanitarnih prostorov v
novejših gradnjah niso bile problematične (dovolj prostorni za manevriranje z invalidskim vozičkom), v
objektih starejšega datuma velja ravno obratno (pogosto ti objekti sploh niso imeli ločenih sanitarij
prilagojenih invalidom). Podoben razkorak je viden pri oblikovanosti in razporeditvi sanitarne opreme –
praviloma je bila v objektih novejših datumov sanitarna oprema izbrana in nameščena primerno (npr.
konzolni umivalniki na primerni višini in v primerni oddaljenosti od stranskega zidu oz. školjke; školjka
opremljena s konzolnim ali zidnim držalom za roke). V objektih, kjer standardi niso bili zadoščeni, sta bili
najpogostejši težavi premajhna površina, ki ne omogoča manevriranja z invalidskim vozičkom, ter
neprimerna razporejenost oziroma nameščenost sanitarne opreme, ki ne omogoča približanja z
invalidskim vozičkom. Klicnih naprav za primer, če je potrebna pomoč, v večini pregledanih primerov ni
bilo, svetla izjema so sanitarije (v objektih naj)novejših datumov. Oprema, ki uporabnikom olajša in
polepša izkušnjo uporabe sanitarnega prostora, kot so obešalniki za obleke na primerni višini, nagibna
ogledala ipd., je bila na terenu zelo redko evidentirana.

Slike (od leve proti desni): 1 – nagibno ogledalo omogoča uporabo tudi osebam na invalidskih vozičkih; 2 − primerna
opremljenost in razporeditev elementov v invalidskem sanitarnem prostoru; 3 – preozek dostop in premalo manevrskega
prostora onemogočata samostojno uporabo sanitarnega prostora osebam na invalidskem vozičku; 4 – umivalnik s
prilagojenimi robovi omogoča udobno uporabo; 5 – primer neprimerne namestitve držala ob sanitarni školjki – ker je fiksno,
približanje z invalidskim vozičkom ni mogoče
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Vertikalne komunikacije
Premagovanje višine v objektih je bilo v vseh pregledanih večnadstropnih objektih omogočeno preko
stopnišč in v veliki večini primerov dvigal, notranje klančine so bile redke. Glavna stopnišča so bila
večinoma locirana tako, da so bila jasno vidna iz vhodne avle. Stopnišča so bila vedno dovolj široka,
nastopne ploskve in čela posameznih stopnic pa primernih in enakih dimenzij po celotnem stopnišču,
razen v redkih primerih starih objektov oz. objektov kulturne dediščine. Skoraj v vseh primerih so bila
stopnišča vsaj na enem od robov opremljena z neprekinjeno ograjo oz. oprijemali za roke, ki zagotavljajo
varnost, redko pa so oprijemala segala vsaj 30 centimetrov čez zgornjo in spodnjo stopnico, kot predpisuje
normativ. Barve podestov ter prve in zadnje stopnice stopniščne rame skoraj nikoli niso bili kontrastni
(prav tako ne sprednji robovi vsake stopnice). V primeru zelo širokih stopnišč (nad 4 metre) pa le-ta niso
bila opremljena z vmesnimi oprijemali, kar sicer zaradi večje varnosti predpisuje normativ. V nekaterih
primerih (predvsem kadar dostop z dvigali ni bil mogoč) so bila stopnišča do pomembnih notranjih
prostorov, ki so se nahajali v medetažah, opremljena z dvižnimi ploščadmi. Če so dvižne ploščadi
obstajale, so redke omogočale povsem samostojno uporabo, večinoma je bila potrebna asistenca druge
osebe. Dvigala (predprostor, vstopna odprtina, velikost kabine) so bila primerno dimenzionirana in kota
vstopnih tal objekta in tal dvigala izenačeni, tako da je bila omogočena uporaba osebam na invalidskih
vozičkih. V nekaterih primerih je bil problematičen čas zapiranja vrat – če so bili senzorji nameščeni
previsoko, da bi zaznali sedečo osebo na invalidskem vozičku, so se zaprla prehitro in uporabnika vkleščila
med drsna vrata dvigala. Držaji so bili praviloma nameščeni le v novejših dvigalih. Redko so bile tipke za
priklic dvigala oz. za izbiro nadstropja opremljene z rahlo izbočeno pisavo, z brailico nikoli. Oznake oz.
stikala niso bila nameščena pod kotom 45°, kot predvideva pravilnik, da bi jih bilo lažje brati in
uporabljati, prav tako niso bila v kontrastu z ozadjem.. Prav tako v nobenem od dvigal ni bilo zvočnih
napovedi, ki bi olajšale/omogočile samostojno uporabo slepim. Oznake, ki bi vodile do dvigal, so bile
večinoma zelo pomanjkljive, nameščene na slabo opaznih mestih, ali pa jih sploh ni bilo. Tudi barva vrat
dvigala je bila redko v izrazitem kontrastu s sosednjimi površinami, kar bi olajšalo prepoznavanje
uporabnikom z motnjami vida. Predvsem pri novejših dvigalih, kjer prevladujeta steklo in kovina, je
problematična velika bleščavost, ki slabovidnim otežuje orientacijo.
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Slike (od leve proti desni): 1 – Uporabnikom s posebnimi potrebami neprijazno oziroma neuporabno vhodno stopnišče na
enega od oddelkov javne uprave. 2 – Primer primernih in neprimernih držal na istem stopnišču. 3 – Primer stopnišča
primerno opremljenega z držali. 4 – Slaba osvetlitev kabine dvigala zmanjšujejo možnosti samostojne uporabe slabovidnim
osebam, enako velja za premočno osvetlitev, posebno v primerih, kadar so stene kabine bleščeče. 5 – Primer gumbov v dvigalu
z izbočenimi oznakami.

Sistem oznak
Splošna ugotovitev terenskih obiskov je, da je sistem oznak pogosto pomanjkljiv, tako iz vidika
označenosti za najširšo skupino uporabnikov kot tudi in še posebej za uporabnike s posebnimi potrebami.
Posebno je problematična nameščenost oznak ter njihova velikost oz. čitljivost. Črke oz. simboli so
pogosto (pre)majhni in izpisani v barvi, ki je glede na barvo podlage premalo kontrastna, kar posebno
ljudem z okvarami vida zelo oteži samostojno orientiranje v notranjih prostorih, še posebno v primerih,
kadar oznake niso primerno osvetljene (premajhna osvetlitev, bleščanje, ipd.). Velikost oznak je bila
primerna za branje ljudem z okvaro vida večinoma le na glavnih usmerjevalnih tablah, medtem ko so bili
napisi na vratih posameznih prostorov najpogosteje (pre)majhni. Celovitega označevalnega sistema, ki bi
poleg napisov enakovredno vključeval prepoznaven jezik simbolov, barv/kontrastov kot tudi taktilnih in
zvočnih oznak, v nobenem od pregledanih objektov ni bilo. Kot že omenjeno v razdelku hodniki, tudi
talnih taktilnih oznak, ki bi slepe usmerjale in vodile do najpomembnejših notranjih prostorov, v nobenem
od pregledanih objektov ni bilo. Informativna gradiva (zloženke, katalogi ipd.) so bila praviloma primerno
nameščena tako, da so bila dosegljiva tudi uporabnikom na invalidskih vozičkih.
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Slike (od leve proti desni): 1 – Slabovidnim neprijazna tabla z napisi – kontrast med črkami in ozadjem je premajhen. 2 –
Slabovidnim bolj prijazna tabla z napisi – kontrast med črkami in ozadjem olajša branje. 3 – Poleg kontrasta med črkami
in ozadjem je za branje slabovidnih pomembna tudi velikost črk. 4 – Primer neprimerno nameščenih oznak – če so vrata
odprta, napisov v hodniku ni. 5 – Primer jasnega označevanja s simboli. 6 – Primer primerno (spodnja vrsta) in neprimerno
(zgornja vrsta) nameščenih informacijskih materialov.

Osvetlitev in zvočna krajina
Ker so terenski ogledi objektov potekali v svetlem delu dneva, je določno in objektivno oceno razsvetljave
notranjosti prostorov težko podati. V vseh objektih je bila električna razsvetljava notranjih prostorov
objektov zagotovljena. Medtem, ko so bili pregledani funkcionalni prostori večinoma osvetljeni tudi z
naravno osvetlitvijo, pa to ne velja za veliko večino hodnikov. Posebno pozorno so bili iz vidika primerne
osvetlitve pregledovana mesta ob pultih oz. okencih za poslovanje s strankami – v primerih, da je prostor
med uslužbencem in stranko pregrajevala prosojna stena, se je predvsem v novejših objektih dogajalo, da
je bilo zaradi neprimerne (premočne ali pod nepravim kotom) razsvetljave branje z ustnic oteženo ali celo
onemogočeno. Prav tako je bila v takih primerih otežena besedna komunikacija, saj je prosojna stena zvok
dušila. Zvočna krajina je bila problematična predvsem na upravnih enotah, kjer je v enem prostoru
združenih več mest za poslovanje s strankami, zaradi česar prihaja do zlivanja glasov oziroma šundra, kar
osebam z okvarami sluha otežuje oz. onemogoča komunikacijo. Podobno velja tudi za vstopne prostore z
večjim pretokom obiskovalcev.
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Slike (od leve proti desni): 1, 2 – Močnim odbojem svetlobe in bleščanju se je potrebno izogibati, saj slabovidnim osebam
otežujejo samostojno orientacijo v prostoru. Hkrati pa morajo biti pomembni deli prostorov tudi svetlobno diferencirani od
manj pomembnih, kar prispeva k lažji orientaciji slepih in slabovidnih.

Prostori za poslovanje s strankami
V prostorih za poslovanje s strankami so bili pregledani predvsem pulti oziroma okenca ter preverjena
osvetlitev in zvočna krajina. Kot je omenjeno že v predhodnih razdelkih, je bila v primeru steklenih
pregrad med stranko in referentko problematičen odsev, ki je onemogočal branje z ustnic, slepim pa je
steklena pregrada predstavljala oviro, ker je zmanjševala jakost glasu. Zaradi slabih ali povsem odsotnih
oznak perforiranih delov steklenih pregrad so imeli slepi oziroma slabovidni tudi težave z identifikacijo
mesta, kamor naj usmerja svoj glas, da bi bili slišani. Višine pultov so bile večinoma primerne, manjša
pomanjkljivost pa so bile polne fronte pultov, ki so oteževale približanje uporabnikom na invalidskih
vozičkih. Na nekaterih upravnih enotah, kjer je vrstni red vstopanja strank določen z razvrstilnimi listki, so
bili aparati le-teh nameščeni zelo visoko, kar je od uporabnikov na invalidskih vozičkih zahtevalo nekaj
dodatnega napora. Hkrati so tako nameščeni aparati predstavljali oviro pri gibanju slepih oziroma
slabovidnih oseb.

Slike (od leve proti desni): 1 – Ob robu hodnika konzolno nameščen aparat za razvrstilne listke predstavlja oviro na poti
pri gibanju slepe osebe, manj primerna je tudi nameščenost, ki od sedečega zahteva dodaten napor. 2 – Neprimeren pult za
poslovanje s strankami – polna fronta onemogoča približanje, njegova višina pa komunikacijo. 3 – Primer primerne višine
pulta za poslovanje s strankami, tudi fronta pulta je vsaj delno umaknjena v notranjost, kar osebi na invalidskem vozičku
omogoča večje približanje. 4 – Primer pulta, ki je višinsko primeren, zaradi polne fronte pa osebi na invalidskem vozičku ne
omogoča večjega približanja.

4.2

Pogledi in priporočila mentorjev − dnevnik s terenskega dela

Vsi študentje-mentorji, ki so sodelovali v raziskavi, si v svojem vsakdanjem življenju želijo, da bi bili
čimbolj samostojni pri premagovanju tako grajenih kot komunikacijskih ovir. Kljub tej motivaciji pa se
kdaj zgodi, da so pri vsakdanjih opravilih večkrat odvisni od mimoidočih in njihove pomoči, zato na tej
točki poudarijo, kako pomembno je izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev, ki omogočajo neoviran
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dostop do objektov pri novogradnjah ter skrb in pozornost za izboljšanje dostopnosti pri že obstoječih.
Žal obstaja še veliko ovir, tako fizičnih kot mentalnih, ki preprečujejo neoviran dostop.
Kot je bilo navedeno v poglavju 4 Terenska analiza, smo s terenskim delom ugotavljali dostopnost v
izbranih objektih in rezultate vpisovali v pripravljen popisni obrazec, ki je bil oblikovan prav za to
raziskavo.. Omenjeno je bilo tudi, da so imeli študentje-mentorji, ki so sodelovali v raziskavi, različne
oblike invalidnosti Največ študentov-mentorjev je bilo gibalno oviranih, trije od njih so na vozičku že od
nekdaj, eden izmed njih pa je ne dolgo nazaj doživel prometno nesrečo in je bil čez noč priklenjen na
voziček. Izmed treh gibalno oviranih študentov-mentorjev, smo izkušnje delili skupaj z eno mentorko, ki
je distrofik in se loči od drugih gibalno oviranih po svojih zahtevah in zmožnostih. Dva študenta-mentorja
sta bila slepa (eden od rojstva, drugi je postal slep pred nekaj leti zaradi bolezni), en študent-mentor je bil
gluh, ena študentka-mentorica pa se je pred nekaj leti odločila za operacijo sluha in zdaj sliši s pomočjo
slušnega aparata, vendar njena koncentracija poslušanja in govorica še vedno zahtevata veliko truda in
pozornosti. Za ugotavljanje obstoja različnih grajenih in komunikacijskih ovir v prostoru je bila takšna
sestava terenske ekipe ključnega pomena. Mentorji, ki so se med seboj razlikovali tako po tipu invalidnosti,
kot po svojih zmožnostih in osebnostih, so nas vsak s svojim osebnim pogledom seznanili z ovirami, s
katerimi se srečujejo vsak dan, in nam osvetlili resnično pomembne težave, ki bi se jih morali mi, kot širša
družba, zavedati in skupaj z njimi reševati in odstranjevati ovire. V tem delu poročila beležimo osebna
spoznanja in komentarje mentorjev glede premagovanja in reševanja ovir.
Terensko delo v Ljubljani je predstavljalo testno različico, saj smo preizkušali popisni list, ki je bil posebej
oblikovan za to raziskavo, poleg tega pa smo poskušali oceniti tudi, koliko časa potrebujemo za popis
posameznega objekta, da smo lahko v prihodnosti optimalno načrtovali poti v bolj oddaljene slovenske
kraje. Na prvem terenu sta od mentorjev sodelovali gibalno ovirana oseba in slepa oseba. Gibalno ovirana
oseba nam je razložila, da obstajajo velike individualne razlike med gibalno oviranimi in posledično
obstajajo tudi razlike v smeri premagovanja težav. Kljub vsem tem razlikam pa je poudarila, kako
pomembno je zadostiti minimalne tehnične pogoje za doseganje dostopnosti. Uspešnost pri premagovanju
težav je velikokrat odvisna tudi od tipa ter ohranjenosti invalidskega vozička. Za slepo osebo smo kmalu
spoznali, da je zelo samostojen in pogumen. V razgovoru z njo nam je pojasnila, da je zanjo ob prihodu v
objekt zelo pomembna informacijska točka, na kateri lahko receptorja povpraša o nadaljnjih korakih in
smereh ter poprosi za spremstvo do želenega cilja. Opozorila nas je, da pred vhodi v objekt večkrat
pogreša taktilno tablo, na kateri bi jasno bilo označeno ime objekta, ulica in hišna številka. Takšna tabla, ki
bi bila seveda dostopna in bi ga do nje usmerjal kontrastni trak, bi ji omogočila potrditev, da je prišla na
pravi naslov. Ko se prvič znajde v novem objektu povpraša za osebno asistenco, ki jo pripelje do želenih
vrat, okenca ipd. Ko se v isti objekt vrača, ji največkrat več ni potrebno prositi za osebno asistenco in se
že bolj samozavestno giblje po prostoru. Tekom celotnega terenskega dela smo ugotavljali, da za slepe in
slabovidne ni poskrbljeno z ustreznimi oznakami: s kontrastnimi barvami se ne označuje stopnic, nevarnih
predmetov, robov pulta, napisi v Braillovi pisavi skoraj ne obstajajo (izjema so številke za nadstropja v
dvigalih). Kljub temu, da je slepa, oseba, ki je sodelovala na tem konkretnem primeru lahko od zelo blizu
prepozna kontraste. Pove nam, da je za njene oči najboljša kombinacija barv črno/belo ali črno/rumena in
nas opozori , da je najslabša kombinacija barv črna in siva , ker ne omogoča kontrasta. Žal pa se ta
kombinacija največkrat uporablja za napise in informacije. Poleg tega nam pojasni, da reliefne folije, s
katerimi se običajno izdelujejo napisi, ne omogočajo dovolj tipnega dražljaja za slepega, da bi si pomagal s
prstnim branjem. Takšno branje omogoča le Braillova pisava, pa še to v primeru, da slepega in
slabovidnega uspešno pripeljemo do takšnega napisa. Opozori nas, da kontrastnih trakov po tleh ali na
steklenih stenah in vratih ni »videti« skoraj nikjer. Pove nam, da ima le Filozofska fakulteta viden
kontrastni trak po tleh, ki vodi slepega do glavnega vhoda. Oseba uporablja belo palico, s katero, kot nam
je zaupala, vidi vse. Poudarila je problem npr. preširokih rež odtokov, ki ji lahko »zagrabijo« palico in ga
zadržijo v hoji. Predstavila nam je tudi, kako uporablja svoj mobilni telefon in kako lahko s posebno
programsko opremo bere oz. posluša tudi kratka sms sporočila.
Z drugo osebo, ki je slepa zaradi bolezni le nekaj let, smo pridobili drugačne in nove izkušnje. Predstavila
nam je svojo različico kontrastnih barv, ki jih najbolje zazna iz neposredne bližine: to je pariško modra in
bela. Poleg tega stalno nosi sončna polaroidna očala, ki ji prav tako omogočajo bolj kontrastno gledanje.
Tudi ona nas opozori, da reliefne folije, ki se uporabljajo za napise (referenti, oznake sanitarij, oznake
vhodov ...) niso primerne za branje slepih in ugotavlja, da je zelo malo narejenega v smeri boljše
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komunikacije za slepe in slabovidne. To trdi z gotovostjo, saj lahko opazi te razlike − še ne dolgo tega je
videla in lahko primerjalno ugotavlja, da je velika večina sporočil in komunikacije prilagojena za oči, ki
vidijo. Na dveh upravnih enotah nam predstavi, kako mu steklo, ki ločuje stranko od referentke, dela
težave. Poleg tega, da je steklo največkrat tako, da ustvarja odsev in zato še oteži komunikacijo predvsem
pri slabovidnih in gluhih ter naglušnih − branje z ustnic je oteženo zaradi odseva, slišanje glasu zaradi
fizične ovire, ki duši glas in stranka ne sliši, kaj odgovarja referent na drugi strani. Problem se je še bolj
izpostavil, kadar so bila okenca popolnoma zakrita z dodatnimi žaluzijami in je komunikacija bila možna le
skozi manjši krožni zvočnik. Ker slepi ne vidi, kje je zvočnik, si poskuša najprej s tipom rok oblikovati
predstavo, kakšna je ovira. Zato nam slepi mentor skozi ta primer nazorno predstavi možne rešitve. Lahko
bi s kontrastnimi barvami označili rob okenca, ki bi usmerjal slepega k komunikaciji. Poleg tega so pri
okencih večkrat zelo nevarni tudi pulti, ki niso v kontrastnih barvah in predstavljajo nevarnost za udarce,
tudi za gibalno ovirane, saj so zaradi sedenja v vozičku nižje in če so nepozorni, lahko hitro pride do
udarca. Takšne nevarne robove bi bilo potrebno na izpostavljenih delih primerno označiti. Naš slepi
mentor poudarja pomen uporabe kontrastnih trakov in meni, da je njihova uporaba pomembna predvsem
na steklenih površinah, hkrati pa nujna tudi pri označevanju robov stopnic. Oseba pri svojem gibanju
uporablja palico, pogosto pa uporablja tudi roke in prste, s katerimi gleda oz. tipa. Glede velikosti črk na
napisih nam pojasni, da je njihova velikost pomembna pri slabovidnih, vendar pa nas opozarja, da morajo
napisi z velikimi črkami biti predvsem tudi dostopni, da slabovidni lahko dostopa do njih in bere. Je pa
takšno branje tudi za slabovidnega lahko zamudno, zato se je potrebno pametno odločiti, katere napise
pripravimo v takšni različici. Predvsem je smiselno takšne napise pripraviti za krajše oznake. Način
osvetljevanja prostorov igra tudi zelo pomembno vlogo pri gibanju v prostoru. Ob slepi osebi poudarjata,
da je bela svetloba zelo moteča, saj se blešči in ne omogoča varnega gibanja.
Tudi med gibalno oviranimi smo spoznali razlike v premagovanju ovir, ki so odvisne tako od tipa
invalidnosti, osebne zmogljivosti in motivacije. Glede motivacije je potrebno poudariti, da so bili prav vsi
mentorji, ki so sodelovali v raziskavi, visoko motivirani in osebnostno zelo pozitivno naravnani. Večje
razlike pri premagovanju ovir so se izkazale predvsem zaradi tipa invalidnosti, ki je narekoval zmogljivost
in fleksibilnost. Med štirimi gibalno oviranimi smo imeli priložnost spoznati osebo, ki je distrofik in zato
uporablja električni voziček. Električni voziček je v primerjavi z navadnim drugačen, širši, manj okreten in
predvsem težji. Ko ga je potrebno ob premagovanju ovir (robnik, stopnica) dvigniti in nositi pa je treba
posebno paziti na invalida, saj lahko zaradi oslabljenih mišic hitro izgubi ravnotežje. Distrofiki imajo tudi
zmanjšano moč v rokah, zato jim včasih že manj občutljiva ukazna tipka predstavlja problem (npr.
bankomat, klicanje dvigala ...). Distrofiki potrebujejo asistenco tudi pri toaleti, zato so še kako pomembne
dovolj velike in funkcionalne sanitarije, ki omogočajo dostojno uporabo teh prostorov, še toliko bolj, ker
pri tem potrebujejo pomoč. Kar se tiče sanitarij, pa so vsi mentorji opozorili, da jih moti, če v vratih
sanitarij ni ključa, ki bi jim omogočal varno uporabo sanitarij, brez strahu in zadrege, da bi jih kdo zmotil.
Gibalno ovirana oseba, ki je priklenjena na voziček šele nekaj let, nas opozori še na eno nerodno reč, ki se
ponavadi zgodi v sanitarijah za invalide. Konzolna ročka ob školjki je največkrat fiksno pritrjena na steno
in ponavadi je le ena. S tem določa prijem in pomoč le ene roke, ki pa ni nujno vedno tista močnejša pri
uporabniku. Poleg tega pa taka fiksna konzolna ročka lahko tudi ovira invalida, ko se le-ta presede iz
vozička na školjko, saj se zaradi nje ne more pripeljati dovolj blizu. Naš mentor priporoča, da se ob školjki
vedno pritrdita dve konzolni ročki, ki nista fiksni in se lahko dvigneta. Opozarja tudi na višino obešenega
ogledala, ki je skoraj v vseh primerih neprimerna, previsoka. Prav tako so nepremišljeno postavljeni
pripomočki, kot so stojalo za toaletni papir in brisače, milo, stikala za luč, obešalnik za obleko, če sploh je.
Izpostavi tudi nerodnost pip na umivalniku. Ročaji za odpiranje vode so (glede na tip umivalnika, ki je za
invalide največkrat večji in posebej oblikovan, da omogoča naslonitev komolcev, predvsem za distrofike)
vedno prekratki in zato iz vozička nedosegljivi.
Vsi gibalno ovirani mentorji so opozorili na nepravilne klančine, ki so ali prestrme ali predolge in zato ne
omogočajo varnega dostopa, kljub temu, da so bile ustvarjene prav za ta namen. Klančine, ki so dolge in
brez vmesnih ravnih podestov, so za gibalno ovirane samo pogojno uporabne (npr. ob pomoči druge
osebe), saj jim ne omogočajo prostora za počitek pri premagovanju. V takem primeru vedno potrebujejo
spremljevalca, sicer je premagovanje klančin lahko zelo nevarno zaradi padca osebe iz vozička ali drsenja
vozička nazaj po klancu in posledično padca.
Z gibalno ovirano osebo, ki samostojno vozi invalidom prilagojen avto, smo imeli priložnost skupaj zaviti
tudi na bencinsko črpalko. Povprašali smo jo kako si napolni tank z bencinom, v primeru, da se pripelje
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sam. Pravi, da poprosi najbližjega na bencinski črpalki, da ji napolni tank z bencinom ter ji poravna račun
na blagajni, tako, da ji sploh ni potrebno izstopiti iz avta. Z njo smo imeli prav tako priložnost spoznati,
kako se giblje v bazenskih kompleksih in kako ji uspe vstopiti v bazene. V objektu, kjer smo analizirali
dostopnost bazenskega kompleksa, smo ugotovili, da so garderobni prostori invalidom popolnoma
neprilagojeni kljub temu, da gre za zdravilišče. Čeprav je bazenski kompleks velik, je na voljo le en večji
prostor za preoblačenje, pa še ta je bil ob obisku zanemarjen in prepoln nepotrebne druge opreme.
Pohvalno je, da ima prostor tudi tuš skupaj s pomičnim sedežem. Je pa skrajno nerodno, da ta
preoblačilnica nima ključa, da bi se človek lahko v miru preoblekel. V samem bazenu smo naleteli na
kopališke mojstre, ki so takoj ponudili pomoč pri vstopanju v bazen, tako s svojimi močmi kot z
nekaterimi drugimi pripomočki, ko je npr. blazina za reševanje. Zanimivo pa je, da v tem zdravilišču
nimajo dvižne ploščadi, ki bi invalida potopila v vodo..
Spoznavali smo tudi tihi svet gluhih in naglušnih. V primeru gluhe osebe smo potrebovali pomoč
tolmačke, ki nam je posredovala njena sporočila, saj oseba komunicira s pomočjo znakov. V določenih
primerih si pomaga tudi pisno. Gluhi mentor je na opozorila, da imajo gluhi in naglušni večkrat težave pri
pisnem izražanju in posredovanju jasnih vprašanj in odgovorov, saj so prikrajšani za sluh. Njihova
komunikacija je drugačna in so tako za nas njihovo vprašanje lahko nejasna. Na upravni enoti je za namen
raziskave naš gluhi mentor poskušal ugotoviti kako bi podaljšal vozniško dovoljenje za svojega brata in kot
nam je kasneje poročal, je bila izkušnja, ki jo je doživel, njemu že znana. Referentka je bila izrazito
neučakana in nejevoljna in ga ni niti poskušala usmeriti in odgovoriti na njegovo konkretno vprašanje,
ampak mu je v celoti predstavila in napisala celoten postopek. Poleg slabe človeške komunikacije pa je sam
proces ovirala tudi steklena stena, ki zaradi odseva onemogoča branje z ustnic. Gluhi in naglušni se v
takšnih primerih večkrat zatečejo k branju z ustnic in si tako pomagajo pri razumevanju. Drugje pa se je
gluhi mentor poskusil udeležiti tematske delavnice. Na vhodu je povprašal hostese, ali imajo indukcijsko
zanko. Vprašanje je naslovila tehnikom, ki so mu sporočili, da načeloma sistem omogoča delovanje zanke,
vendar ga še niso nikoli uporabili. Tehnik je še dodal, da naj še malo počaka in da se kmalu vrne z
odgovorom. Ko se je vrnil, mu je napisal, da so težave in da sistema ne morejo vključiti. Tako je na koncu
naš gluhi mentor ostal brez delavnice in žal tudi brez večjega dostojnega opravičila in pojasnila. Zaupal
nam je, da se mu to večkrat dogaja in da se mu zdi, da to ni prav. Ugotavlja, da ker so gluhi in naglušni
neslišni, so tudi nevidni za pojasnila in tako morda najbolj prezrti med različnimi tipi invalidov.
Med pogovori na terenskem delu, so nam mentorji nanizali še druge manjše nevšečnosti, na katere
naletijo, vendar pa so vsi mnenja, da vseeno niso tako moteče, da bi zahtevale klic po uniformiranosti. Gre
na primer za višino mize, oziroma njene detajle pod vrhnjo ploskvijo, ter ali omogoča, da se invalid z
vozičkom lahko pripelje pod njo in normalno »prisede« k mizi. Bili smo priča takim mizam, ko so invalidi
morali pri mizi »sedeti« poševno, ker se niso uspeli v celoti pripeljati pod njo. Za reševanje drugih manjših
ovir, na katere naletijo vsak dan, tako fizičnih kot komunikacijskih, pa so vsi sodelujoči potrdili, da vedno
povprašajo za pomoč mimoidoče.
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5

Priprava spletne strani in vzpostavitev GIS-a

Tehnične in oblikovne posebnosti pri pripravi spletne strani za obravnavane skupine
invalidnosti
V tej fazi projekta smo pripravili spletno stran, predvsem kot oporo projektu, ki pa se bo v tretji fazi še
razvijala in optimizirala ter dopolnjevala z različnimi novimi informacijami in aktivnostmi s področja
problematike grajenih in komunikacijskih ovir v prostoru.
Spletne strani so večinoma namenjene širši publiki in velikokrat niso prilagojene različnim skupinam
invalidnosti, zato imajo nekateri težave pri njihovi uporabi. Gre predvsem za ljudi, ki imajo težave s
sluhom, vidom ter telesne in nevrološke težave, v to skupino pa sodijo tudi starejši ljudje. Zato je skrb za
dostopne spletne strani nujna in pomembna. Kot ugotavlja Tabaj (2002), je z novimi informacijsko
komunikacijskimi tehnologijami (IKT) invalidom dana priložnost, da izenačujejo svoje možnosti z
ostalimi. Vendar pa opozarja, da tehnologija sama po sebi ni dovolj, temveč jo je potrebno nadgraditi in
primerno vključiti. S hitrim razvojem svetovnega spleta in novih programov lahko večkrat pride do
situacij, ko za invalide spletna stran ni več dostopna. V teh primerih so najbolj občutljivi slepi in slabovidni
ter gluhi in naglušni uporabniki spletnih strani. Spletne strani lahko postanejo dostopnejše različnim
skupinam invalidov in drugim, če izdelovalec čimbolj upošteva smernice Konzorcija W3C, ki je podal
priporočila za izdelovanje dostopnih spletnih strani.
Najboljša rešitev za vse uporabnike interneta je standardizacija spletnih strani. Tak pristop je leta 1997
razvil Tim Berners Lee, ko je s Konzorcijem W3C želel odstraniti vse ovire. V nadaljevanju smo pripravili
kratek izbor nekaterih najpomembnejših priporočil. Pri oblikovanju spletnih strani se izogibajmo uporabe
naslednjih elementov, kot so npr.: podčrtavanja in krepkega tiska, vzorcev in tekstur, izrazov »klikni tukaj«,
več povezav v enem odstavku, tabel, smeškov, okvirjev (frames), označevanja naštevalnega niza z
grafičnimi simboli, itd. Zelo pomembna pa je skrb za organizacijo spletne strani v obliki kazala oz.
grafičnega dokumenta v besedilni obliki, za pragmatičen slog pisanja, za kontekstno informacijo v
večnivojskih seznamih za boljšo orientacijo, za ustaljenost mesta določenih funkcij, za opremo
nebesedilnih elementov z besedilnim ekvivalentom, za jasne in nemoteče povezave, itd.
Spletno stran projekta smo poskušali v čim večji meri oblikovati tako, da smo upoštevali osnovne
smernice, ki zagotavljajo dostopnost spletne vsebine vsem uporabnikom. Delovanje spletne strani bomo v
nadaljevanju projekta preverjali z različnimi uporabniki in jo poskušali optimizirati, da bo dostopna vsem.
v tem trenutku smo rešitev slepim in slabovidnim ponudili v ločenem meniju, po vzoru spletne strani
Narodnega muzeja Slovenije, ki predstavlja odličen primer domače prakse na področju zagotavljanja
dostopnosti spletnih strani, potrjene tudi s strani slepih in slabovidnih uporabnikov (Internet 4). Celotna
zasnova spletne strani projekta o dostopnosti je zasnovana tako, da ponuja izbiro treh velikosti črk, treh
širin zaslona, ter karšestnajst barvnih različic, kar je dobrodošlo predvsem za slabovidne uporabnike, saj si
lahko izberejo svojo najbolj odgovarjajočo barvo oz. kontrast. Prava izbira barve pa lahko spremeni in
izboljša razpoloženje tudi vsem drugim.
Spletno mesto projekta je razdeljeno na pet glavnih menijev. Na prvi stran podajamo kratko informacijo o
namenu spletnega mesta in neposreden vstop v interaktivno Slovenijo, ki nudi informacije o dostopnosti
objektov v javni rabi, ki se tisti trenutek nahajajo v podatkovni bazi. Interaktivna Slovenija se sicer nahaja
tudi v tretjem meniju. Za spletno mesto bomo za vsak pregledan objekt (24 pregledanih) pripravili
informacijo o dostopnosti z vidika grajenih in komunikacijskih ovir.
V drugem meniju so razložena navodila za uporabo spleta in njegovih iskalnikov. Četrti meni vsebuje širšo
informacijo o samem projektu, o kriterijih za izbor objektov v javni rabi za ocenjevanje njihove
dostopnosti, o načinu terenskega dela in popisnega lista ter o sodelavcih, ki so sodelovali na terenskem
delu ter seznam nekaterih zanimivih in koristnih povezav. V petem meniju je vključena tudi kratka
predstavitev Urbanističnega inštituta in njegovega delovanja na tem področju ter kratka predstavitev
sodelavcev, ki so vključeni v ta projekt. Zadnji meni pa je namenjen kontaktu.
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Shematičen prikaz zasnove spletne strani projekta (ilustracija: Biba Tominc)
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6

Povzetek ugotovitev druge faze in smernice za nadaljevanje projekta

V prvi fazi raziskave smo izvedli obsežne analize stanja invalidskega varstva v Sloveniji, analizirali
dostopnost grajenega okolja, komunikacij in informacij. Glavni namen prve faze je bil ugotoviti, katere so
glavne ovire, s katerimi se invalidi srečujejo pri uresničevanju pravic do dostopa brez ovir ter kako se
izvajajo ukrepi, ki so bili na državni ravni sprejeti za zagotavljanje invalidom prostega gibanja in socialnega
vključevanja. Osrednji del raziskave sta tvorila obsežni anketi, in sicer anketa invalidov posameznikov in
anketa predstavnikov najpomembnejših invalidskih organizacij v Sloveniji.
Ena najpomembnejših ugotovitev prve faze raziskave je bila, da so številni ukrepi, ki so jih predlagali
anketiranci (invalidi posamezniki in predstavniki invalidskih organizacij) bili že predvideni v strategiji
Dostopna Slovenija in Akcijskem programu za invalide 2007−2013. Anketiranci so našteli številne
probleme, ki bi morali biti že rešeni, če bi bili ukrepi, ki so bili določeni v omenjenih dokumentih izvedeni.
Kljub sprejetju številnih zakonskih določb in predpisov, ki naj bi urejevali pravice invalidov do
neoviranega dostopa so odgovori anketirancev dokazali, da se stanje na področju še ni bistveno
spremenilo. Številni anketiranci so opozorili, na eni strani, na pogosto neupoštevanje obstoječih zakonov
in drugih relevantnih predpisov ter, na drugi strani, na neučinkoviti nadzor nad izvajanjem le teh.
Te ugotovitve, skupaj s predlogi za izboljšanje stanja, ki so jih dali anketiranci, predstavljajo osnovo za
izvedbo nadaljnjih faz raziskave. Tako je bila v drugi fazi raziskovalna naloga osredotočena na izvedbo
dveh od pomembnih ukrepov, ki so jih predlagali invalidi oz. invalidske organizacije v prvi fazi raziskave.
V prvem delu poročila smo predstavili rezultate obsežne ankete med invalidi s katero smo jih prosili, da
nam povedo kje se konkretno srečujejo z ovirami v njihovem bivalnem okolju. V nadaljevanju pa smo
predstavili potek in rezultate izvedbe analize stanja v prostoru. Natančen pregled stanja na terenu je imel
namen ugotoviti obstoječe ovir, pripraviti ustrezne sezname le teh, odgovorne opozoriti na ugotovljene
pomanjkljivosti ter od njih zahtevati, da se nepravilnosti čim prej odpravijo. Inventarizacija obstoječih ovir
je nujni ukrep, ki bo prispeval k učinkovitejšemu reševanju problemov na tem področju in končno
privedel do uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir.

6.1

Povzetek ugotovitev ankete med invalidi

V anketi, s katero smo želeli pridobiti informacije o konkretnih primerih objektov, kjer se invalidi v
Sloveniji srečujejo z ovirami, je sodelovovalo 181 invalidov, članov in članic desetih reprezentativnih
krovnih invalidskih organizacij.
Na področju potniškega prometa se anketirani z grajenimi in komunikacijskimi ovirami najpogosteje
srečujejo na različnih postajah oziroma postajališčih. Na področjih izobraževanja, usposabljanja in
zaposlovanja, kjer anketiranci občutijo ovire se velika večina ovir pojavlja v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah, in sicer, v osnovnih in srednjih šolah, ljudskih univerzah ter fakultetah. Najpogostejši primeri
ovir na področju koriščenja storitev zdravstvenega in socialnega varstva se po mnenju anketiranih
pojavljajo v zdravstvenih domovih in ambulantah. Anketirani v največji meri kot konkretne primere
objektov oziroma lokacij, kjer se pojavljajo ovire pri dostopu storitev državne uprave, omenjajo občine, saj
zajemajo dobro četrtino vseh odgovorov. Občinam po pogostosti odgovorov sledijo sodišča, omenjenih je
tudi več upravnih enot. Na področju kulturnih ustanov so primeri ovir, ki so jih navedli anketiranci,
povezavi predvsem z muzeji, galerijami, kulturnim domovi in dvoranami: stopnice, neurejen dostop za
invalide, prestrme klančine in nedostopne sanitarije. Pomembna kategorija so tudi gledališča in
kinematografi, skoraj petina anketirancev je v svojem odgovoru omenila tudi različne knjižnice po
Sloveniji. Na področju preživljanja prostega časa pa anketiranci navajajo predvsem bazene, terme
oziroma hotele. Anketiranci navajajo tudi primere restavracij, gostinskih lokalov in turistične kmetije ter
športne objekte.
Rezultate, ki smo jih predstavili v tem delu predstavljajo, seveda, le tiste ovire, ki jih občutijo anketiranci,
ki so sodelovali v anketi. Glede na velikost vzorca anketiranih in na njihovo geografsko razporejenost je
pomembno ugotoviti, da v raziskavi nismo uspeli zajeti vseh problematičnih objektov po celi državi. Na
osnovi ugotovitev iz prve faze raziskave in terenskih analiz lahko trdimo, da je seznam objektov, ki ne
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izpolnjujejo predpisov za dostop brez ovir in seznam krajev kjer taki objekti obstajajo precej daljši kot je
predstavljen v tem delu raziskave. Podrobna analiza terena, ki smo jo izvedli v drugem delu druge faze
raziskave (in ki se bo nadaljevalo s sodelovanjem občanov na spletnem forumu) je tista, ki bo omogočala
natančnejše ugotavljanje obstoja grajenih in komunikacijskih ovir.

6.2

Povzetek ugotovitev terenskih analiz

Namen obsežne inventarizacije prostora je bil identificirati konkretne ovir, ki jih je potrebno odstraniti.
Terenska analiza se je osredotočila na ugotavljanje prisotnosti grajenih in komunikacijskih ovir pri izbranih
objektih v javni rabi po regionalnih središčih Slovenije. Za ugotavljanje grajenih in komunikacijskih ovir na
terenu smo uporabili popisni list, sestavljen iz nabora kriterijev, ki so ključni za ocenjevanje skladnosti oz.
neskladnosti z veljavnimi predpisi, ki se nanašajo na oblikovanje prostora in gradnjo brez ovir. Glede na
to, da v fazi priprave na terensko delo nismo odkrili obstoja takega ali podobnega orodja ocenjevanja
prisotnosti ovir, pomeni popisni list, ki smo ga izdelali v ta namen, novost v slovenskem prostoru, torej
pomembna dodana vrednost k raziskovalnem projektu. Prav tako pomemben dejavnik pri inventarizaciji
ovir v prostoru je bilo sodelovanje invalidov pri dejanski izvedbi terenskih analiz.
Osnova za predstavitev rezultatov terenske analize po tematskih sklopih je bila struktura popisnih listov: v
prvem delu so podani podatki o širšem dostopu do objekta, sledijo podatki o vhodu v objekt in podatki o
notranjih prostorih.

6.2.1

Širši dostop

Parkirni prostori

Večina pregledanih objektov je imala v neposredni bližini vhoda v objekt urejena in označena parkirna
mesta za gibalno ovirane, vendar na mnogo lokacijah število parkirnih mest ni zadostilo deleža po
predvideni zakonodaji. Izkazalo se je tudi, da so parkirna mesta za gibalno ovirane največkrat zasedena z
vozili, ki do njih niso upravičeni. Oddaljenost in označitev parkirnih mest je zadovoljiva, pri osvetlitvi pa
smo na terenu čez dan težko preverili ali je ta primerna ali ne. V večini primerov je bila to ulična
razsvetljava! Parkirni avtomati v večini primerov niso prilagojeni, najprej ker so v mnogih primerih
postavljeni na dvignjen podest brez spuščenega robnika in ker so vse tipke in displeji največkrat nameščeni
previsoko, da bi jih oseba na invalidskem vozičku lahko samostojno uporabila.

Dostopna pot do objekta

Ugotovili smo, da je pravica do dostopnosti slepih in slabovidnih do objektov v javni rabi v celoti
opredeljena izključno v zakonodaji, na samih objektih pa se še ni začela izvajati. Na nivoju križišč,
prometnic, ki so na dostopni poti, smo ugotovili, da so za gibalno ovirane osebe poglobitve urejene,
medtem ko kontrastnost poglobitev ni upoštevana, kljub dejstvu, da je obvezna za slepe in slabovidne.
Dostopna pot je bila večinoma dovolj široka in primerno utrjena, največkrat pa je bilo slabo označeno, kje
je glavni vhod oziroma če je stranski, da je prilagojen za gibalno ovirane.

Zunanje vertikalne komunikacije

Tematika vertikalnih komunikacij zajema vse vrste stopnic, klančin ..., ki se pojavijo na dostopni poti. Pri
izbranih objektih so bile le redko prisotne.
Pri klančinah smo na splošno ugotovili, da pogosto presegajo predpisano dolžino in tako onemogočajo
osebam na invalidskih vozičkih samouporabo.
Ugotovili smo, da so stopnišča večinoma urejena, problematični so le elementi, ki so specifični za slepe in
slabovidne, kot so držaji, ki ne segajo čez zgornjo in spodnjo stopnico ter nepovdarjeni podesti oziroma
robovi stopnic.

6.2.2

Vhod v objekt

Stopnice

Rezultati terenske analize so pokazali, da so stopnice največja ovira za osebe na invalidskih vozičkih pri
vstopanju v objekt. V primerih nivojskega terena so poleg stopnic bile zagotovljene ali klančina, redko
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dvižna ploščad, največkrat pa je bil glavni vhod dostopen le s stopnicami. V teh primerih je v skladu z
normativi zakona vedno bil zagotovljen dostopen dodatni, stranski vhod v objekt, ki je bil urejen bodisi s
klančino ali dvižno ploščadjo. Stopnice z vidika varne uporabe za slepe in slabovidne, niso urejene v
skladu z normativi zakona. V večini primerov prav tako stopnice niso opremljene z neprekinjeno ograjo,
zato ta pomanjkljivost predstavlja veliko težavo za slepe in slabovidne ter osebe z zmanjšano sposobnostjo
gibanja in močjo rok ter za osebe s slabšo koordinacijo gibov. Na koncu moramo izpostaviti še akutni
problem stopnic, neposredno v notranjosti glavnega vhoda, ki zapirajo pot osebam na invalidskem
vozičku nadaljevanje poti, kljub temu, da je dostop v objekt možen.

Klančina, dvižna ploščad

Vsi pregledani objekti so ponujali dodatni, stranski vhod, ki je namenjen osebam na invalidskih vozičkih,
ki pa se je v nekaterih primerih izkazal za težavnega. V večini primerov je dostop v objekt skozi stranski
vhod bil rešen s krajšimi klančinami, ki so bile dovolj široke in ustreznega naklona. Vendar se je tudi
izkazalo, da so klančine problematične z vidika neopremljenosti z ograjami ali oprijemali za roke. Druga
resna težava se pojavlja pri daljših klančinah, ki v večini primerov nimajo urejenega vmesnega ravnega
podesta za počitek. Nikjer pa niso uporabljene kontrastne barve za označevanje klančin in podestov, kar bi
olajšalo prepoznavanje slabovidnim.
Premagovanje nivojskega terena na vhodih v objekt s pomočjo dvižne ploščadi se je izkazalo za težavnega
predvsem v tem, da osebi na invalidskem vozičku ne omogoča samostojnega upravljanja naprave. Namreč,
pri njeni uporabi mora vedno biti prisotna odgovorna oseba (ponavadi je to receptor oz. informator), ki pa
zaradi ostalega dela, ki ga opravlja, ni vedno dosegljiv prav v tistem trenutku, ko oseba na invalidskem
vozičku prosi za uporabo.

Glavni vhod/vetrolov/vhodna vrata

Pred vhodnimi vrati je v večini primerov bilo dovolj veliko neovirano območje za lažji dostop osebam na
invalidskih vozičkih razen v primeru enega od pregledanih objektov pri katerem je bilo območje pred
vhodom nevarno ozko in ni omogočalo zanesljivega manevriranja invalidskega vozička. Večina
analiziranih objektov ima na vhodu tudi dovolj prostorni vetrolov.

Predprostor oz. avla/informacijski pult

Predprostori oziroma avle v objektih, ki smo jih analizirali, so v veliki večini dovolj prostorni za udobno
manevriranje invalidskega vozička. Označenost informacijskega pulta je bila v primerih, ko je bil pult bolj
oddaljen, zelo slaba in nejasna in nepropoznavna. Ugotovljeno pa je bilo, da v veliki večini informacijski
pult ne omogoča uporabo invalidskega vozička (previsok), prav tako je neprilagojen za slepe in slabovidne
(zagrejen s steklom brez barvnih kontrastnih oznak) ter gluhe in naglušne (onemogočnje branja z ustnic,
zaradi prodiranja svetlobe z napačne strani, steklenih pregrad z zrcalnim refleksom).

6.2.3

Notranji prostori

Hodniki

Glavni hodniki v vseh pregledanih objektih so bili primerno široki, da so omogočali neovirano gibanje
osebam na invalidskih vozičkih. Horizontalnih stenskih držal vzdolž hodnikov večinoma ni bilo. V
nobenem od pregledanih objektov hodniki niso bili označeni s taktilno oznako za slepe. Nevarnih
predmetov na glavnih oseh hodnikov praviloma ni bilo, gibanje pa je bilo vzdolž glavnih komunikacij
ponekod ovirano zaradi neprimerno razporejene notranje opreme (korita za rože, stoli ipd.), ki jih slepi ne
pričakujejo in so zato zanje nevarni. Talne površine hodnikov večinoma niso bile drseče, v primerih, da so
bili na hodnikih tepihi, so bili ti primerno in varno nameščeni. Vendar je bilo gibanje preko tepihov z
invalidskim vozičkom včasih ovirano zaradi neprimerne vzdrževanosti (vihanje robov, razpadanje, ipd.).

Sanitarni prostori

Pot do sanitarnih prostorov je bila jasno označena le v redkih primerih, invalidske oznake na samih
sanitarnih prostorih pa so bile večinoma prisotne, vendar včasih premalo vidne (nameščene previsoko ali
premajhne). Širina in teža vstopnih vrat praviloma nista bili problematični, kljuke pa so bile bolj ali manj
primerne od primera do primera (v nekaterih primerih so se npr. težje premikale). Nemalokrat so bili
sanitarni prostori formalno zagotovljeni, dejansko pa neuporabni, saj so bili v rabi kot začasna odlagališča
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oz. skladišča. V nekaterih primerih jih ni bilo mogoče zakleniti iz notranje strani, kar njihovo dejansko
uporabnost prav tako zmanjšuje.

Vertikalne komunikacije

Premagovanje višine v objektih je bilo v vseh pregledanih večnadstropnih objektih omogočeno preko
stopnišč in v veliki večini primerov dvigal, notranje klančine so bile redke. Skoraj v vseh primerih so bila
stopnišča vsaj na enem od robov opremljena z neprekinjeno ograjo oz. oprijemali za roke, ki zagotavljajo
varnost, redko pa so oprijemala segala vsaj 30 centimetrov čez zgornjo in spodnjo stopnico, kot predpisuje
normativ. V primeru zelo širokih stopnišč pa le-ta niso bila opremljena z vmesnimi oprijemali, kar sicer
zaradi večje varnosti predpisuje normativ.
Dvigala (predprostor, vstopna odprtina, velikost kabine) so bila primerno dimenzionirana in kota vstopnih
tal objekta in tal dvigala izenačeni, tako da je bila omogočena uporaba osebam na invalidskih vozičkih.
Držaji so bili praviloma nameščeni le v novejših dvigalih. Redko so bile tipke za priklic dvigala oz. za
izbiro nadstropja opremljene z rahlo izbočeno pisavo, z brailico nikoli. Oznake oz. stikala niso bila
nameščena pod kotom 45°, kot predvideva pravilnik, da bi jih bilo lažje brati in uporabljati, prav tako niso
bila v kontrastu z ozadjem.. Prav tako v nobenem od dvigal ni bilo zvočnih napovedi, ki bi
olajšale/omogočile samostojno uporabo slepim. Oznake, ki bi vodile do dvigal, so bile večinoma zelo
pomanjkljive, nameščene na slabo opaznih mestih, ali pa jih sploh ni bilo. Tudi barva vrat dvigala je bila
redko v izrazitem kontrastu s sosednjimi površinami, kar bi olajšalo prepoznavanje uporabnikom z
motnjami vida.

Sistem oznak

Splošna ugotovitev terenskih obiskov je, da je sistem oznak pogosto pomanjkljiv, tako iz vidika
označenosti za najširšo skupino uporabnikov kot tudi in še posebej za uporabnike s posebnimi potrebami.
Posebno je problematična nameščenost oznak ter njihova velikost oz. čitljivost. Črke oz. simboli so
pogosto (pre)majhni in izpisani v barvi, ki je glede na barvo podlage premalo kontrastna, kar posebno
ljudem z okvarami vida zelo oteži samostojno orientiranje v notranjih prostorih, še posebno v primerih,
kadar oznake niso primerno osvetljene (premajhna osvetlitev, bleščanje, ipd.). Celovitega označevalnega
sistema, ki bi poleg napisov enakovredno vključeval prepoznaven jezik simbolov, barv/kontrastov kot
tudi taktilnih in zvočnih oznak, v nobenem od pregledanih objektov ni bilo.

Osvetlitev in zvočna krajina

Ker so terenski ogledi objektov potekali v svetlem delu dneva, je določno in objektivno oceno razsvetljave
notranjosti prostorov težko podati. Posebno pozorno so bili iz vidika primerne osvetlitve pregledovana
mesta ob pultih oz. okencih za poslovanje s strankami – v primerih, da je prostor med uslužbencem in
stranko pregrajevala prosojna stena, se je predvsem v novejših objektih dogajalo, da je bilo zaradi
neprimerne (premočne ali pod nepravim kotom) razsvetljave branje z ustnic oteženo ali celo
onemogočeno. Prav tako je bila v takih primerih otežena besedna komunikacija, saj je prosojna stena zvok
dušila. Zvočna krajina je bila problematična predvsem na upravnih enotah, kjer je v enem prostoru
združenih več mest za poslovanje s strankami, zaradi česar prihaja do zlivanja glasov oziroma šundra, kar
osebam z okvarami sluha otežuje oz. onemogoča komunikacijo.

Prostori za poslovanje s strankami

Kot je omenjeno že zgoraj, je bila v primeru steklenih pregrad med stranko in referentko/referentom
problematičen odsev, ki je onemogočal branje z ustnic, slepim pa je steklena pregrada predstavljala oviro,
ker je zmanjševala jakost glasu. Zaradi slabih ali povsem odsotnih oznak perforiranih delov steklenih
pregrad so imeli slepi oziroma slabovidni tudi težave z identifikacijo mesta, kamor naj usmerja svoj glas, da
bi bili slišani. Višine pultov so bile večinoma primerne, manjša pomanjkljivost pa so bile polne fronte
pultov, ki so oteževale približanje uporabnikom na invalidskih vozičkih. Na nekaterih upravnih enotah,
kjer je vrstni red vstopanja strank določen z razvrstilnimi listki, so bili aparati le-teh nameščeni zelo visoko,
kar je od uporabnikov na invalidskih vozičkih zahtevalo nekaj dodatnega napora. Hkrati so tako
nameščeni aparati predstavljali oviro pri gibanju slepih oziroma slabovidnih oseb.
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6.3

Nadaljevanje raziskave

Ob zaključku terenskih analiz smo vsem odgovornim za objekte, ki smo jih pregledali sporočili, da jim
bomo ob koncu druge faze raziskave (maja 2010) poslali obširno poročilo o rezultatih naših analiz.
Ugotovitve iz terenskih analiz bomo predstavili v obliki opomnika, ki ga bomo pošiljali dotičnim
ponudnikom storitev na terenu kakor tudi odgovornim za sprejemanje potrebnih politik in izvajanje
ukrepov na državnem nivoju. Z opomniki bomo pristojne opozorili na ugotovljene ovire in izrazili
zahtevo, da se ugotovljene slabosti oz. pomanjkljivosti čimprej odpravijo. Nato se bo delo na
raziskovalnem projektu nadaljevalo z izvedbo tretje faze. Tretja faza vsebuje dve glavni nalogi:
1. evaluacijo učinkovitosti državnih organov pri izvajanju storitev za invalide in
2. oblikovanje učinkovitega sistem nadzora – vzpostavitev GIS.

6.3.1

Evaluacija učinkovitosti državnih organov pri izvajanju storitev za invalide

Razen ovir, s katerimi se invalidi srečujejo v grajenem okolju, so anketiranci, ki so sodelovali v »prvi fazi«
raziskave omenjali tudi težave, ki jih doživljajo zaradi neprimernega odnosa ter nerazumevanja njihovih
problemov s strani uradnih oseb kakor tudi splošno neučinkovitost državnih institucij pri izvajanju
dolžnosti. Zaradi tega je potrebno proučiti razmere tudi na tem področju. Pri evaluaciji učinkovitosti
državnih organov gre za preverjanje kako država oz. njene institucije izvajajo dolžnosti, ki jim na področju
invalidnosti nalagajo različni zakoni, predpisi oz strategija Dostopna Slovenija. Analiza se v tem delu
nanaša na uresničevanje glavnega cilja, ki je v strategiji opredeljen kot: ustvariti okolje, ki bo prijazno za
življenje in delo vseh ljudi ter vsem skupinam ljudi omogočiti izenačene pogoje bivanja in sodelovanja v
družbenih procesih na področju izobraževanja, kulture, rekreacije, obveščanja ter odločanja.
Z evaluacijo učinkovitosti državnih organov pri izvajanju storitev za invalide želimo ugotoviti kakšne
oblike pomoči želijo invalidi od države, ali dobijo to pomoč ter na kakšen način se pomoč zagotavlja. V
tem delu bomo prav tako ugotavljali kakšne ukrepe so različni državni organi sprejeli za uresničitev
omenjenega cilja strategije ter kako te ukrepe izvajajo v praksi.

6.3.2

Oblikovanje učinkovitega sistema nadzora

Drugi del tretje faze predstavlja vzpostavitev geografskega informacijskega sistema (GIS), ki bo omogočil
prikazovanje in uporabo zbranih podatkov na medmrežju. Spletni portal uvajamo kot mehanizem, ki bo
omogočal stalni nadzor nad izvajanjem zakonskih določil, ki se nanašajo na zagotavljanje prostega gibanja
za vse. Vzpostavitev GIS bo omogočila, da se podatki prikažejo v prostoru s pomočjo zemljevidov ter da
so hkrati dostopni vsem, ki imajo dostop do medmrežja. Sistem bomo uredili na takšen način, da bo
omogočen tudi participacijo širše javnosti, kot tudi ciljnih skupin, preko katere lahko podatke
dopolnjujemo in spremljamo. Glavna ciljna skupina za participacijo v medmrežju bodo seveda invalidi. Ti
bodo lahko s takim orodjem sodelovali pri dopolnjevanju že zbranih podatkov, pri sporočanju potreb in
pobud za ukrepanje, pri spremljanju posegov v prostor oziroma spremljanju uresničevanja določenih
ukrepov ter pri ozaveščanju širše javnosti o problemih invalidov. Sistem bo s pomočjo portalov in
forumov omogočal aktivno vključevanje invalidov v procese identificiranja ovir, iskanja rešitev ter
izvajanja ukrepov za zagotovitev neoviranega dostopa. Spletno mesto bo delovalo tudi kot nekakšen
spletni vodič za invalide o dostopnosti javnih objektov po Sloveniji, ki se bo neneheno dopolnjeval in
ažuriral. Ocenjujemo, da je vzpostavitev takega sistema monitoringa nujna, ker bo na ta način omogočeno
učinkovito spremljanje razvoja v prostoru, pravočasno ugotavljanje nepravilnosti ter pravočasno ukrepanje
za njihovo odpravo.
V zvezi z uresničevanjem zgoraj omenjenega 1. cilja je v strategiji Dostopna Slovenija navedeno, da je
potrebno dosledno upoštevanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Pravilnika o
zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavbah in Slovenskega standarda za gradnjo objektov. Glede na že ugotovljeno
pomanjkljivo spoštovanje zakonodaje bomo v končnem poročilu predlagali tudi uvedbo strožjih sankcij za
tiste, ki ne upoštevajo sprejetih zakonov in predpisov oz., ki v določenem času ne bodo izvedli ustreznih
ukrepov v skladu z relevantnimi zakonskimi določbami oz. predpisanimi zahtevami.
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DOSTOPNOST JAVNIH OBJEKTOV / POPISNI LIST
KRAJ in DATUM:

KRANJ, 26.10.2009

OBJEKT:

OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

NASLOV:

PARTIZANSKA 37, 4000 KRANJ

KONTAKT:
TIP JAVNEGA OBJEKTA:

ŠPORT

ANKETO IZVEDLI:
UI (ime+ure):

NINA, BIBA, SABINA

MENTOR (ime+ure):

BESIM, TONI

DRUGI (ime+ure):

1

LEGENDE:
GO – gibalno ovirani na invalidskih vozičkih
SL – slepi in slabovidni
GL – gluhi in naglušni
SK – osebe s slabšo kordinacijo
ZSG – osebe z zmanjšano sposobnostjo gibanja (težko
hodijo)
ZMR – ljudje z zmanjšano močjo rok
ST – starejši

O ‐ OBVEZEN
OČ ‐ OBVEZNA ČE NE VELJA
DRUGA,
K ‐ KORISTEN,
M ‐ MOŽEN,
P ‐ PREDLAGAN....

DA ‐ odgovor da
NE ‐ odgovor ne
/ ‐ ni relevantno vprašanje za
objekt
0 ‐ ni podatka

VIRI:
01
02
03

04
05
08
09

Pravilnik o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi
ter več stanovanjskih stavb; Uradni list RS, št. 97/2003
Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir ULRS Št.92 (12.11.1999)
ne velja več
Slovenski nacionalni standard SIST ISO/TR 9527: Gradnja objektov ‐ Potrebe invalidov in
drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah – Smernice za projektiranje; Slovenski
inštitut za standardizacijo, marec 2002
Marija Vovk: Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim
ljudem, priročnik; Urbanistični inštitut RS 2000 (Urbani izziv – publikacije)
Društvo študentov invalidov Slovenije, Strokovna služba: Nacionalna analiza grajene in
komunikacijske dostopnosti in zagotavljanja prilagoditev pri študiju – vprašalnik, 2009
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ); Uradni list RS, št. 96/2002
Ugotovitve s terena, UIRS in DŠIS

2

Šifra
vprašanja

Vprašanja o dostopnosti?

DA,
NE,
/,
0.

Opombe:

Tip:

Vir:

Člen/ Odstavek

O/K/M/P*

NE

Število?
55/2

GO

01

012001

O

/

GO

01

012002

OČ1.1

V primeru, da parkirišča ni, ali je urejen prostor za
kratkotrajno ustavitev vozila?
Ali je širina parkirnega mesta vsaj 3500 mm in dolžina
5500 mm?

/

GO

01

012003

DA

Mere? Širina/dolžina?
Š1=4,0m
Š2=4,0m
D1=4,6m D2=5,0m

GO

01

012002

OČ1.1
1.2
O

10105

Ali so parkirna mesta čim bližje objektu (max.50m)

DA

Razdalja?

GO

01

012002

O

10106

Ali so označena s talno oznaka (mednarodni znak)?

DA

GO

01

012002

O

10107

Ali so označena z vertikalnim znakom (mednarodni
znak)?

DA

GO

UI

000050

K

10108

/

GO

01

011003

O

10109

Ali je urejen dostop na pločnik – robnik poglobljen v širini
900 mm in robnik ne višji od 150 mm?
Ali je parkirno mesto osvetljeno?

DA

GO

03

000050

O

10110

Ali je parkirni avtomat dostopen telesno prizadetim?

/

GO

03

000050

O

1
10101
10102

10103
10104

Širši dostop

Urejeni parkirni prostori za funkcionalno ovirane osebe
(garažni objekt, parkirišče)
Ali je parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe vsaj
5% od števila vseh parkirnih mest?
V primeru, da je zagotovljeno le eno parkirno mesto, ali
je tik ob vhodu?

3

10201
10202

1.2 Dostopna pot do objekta
Ali so na prehodih za pešce pločniki poglobljeni na nivo
cestišča?
Ali je semaforizirano križišče, ki ima tudi prehod za pešce,
opremljeno z zvočno signalizacijo za slepe in slabovidne?

/
/

Če je...

GO,
SL
SL

01

011003

O

01

011003

O

10203

Ali je položaj prehodov jasno označen s spremembo v
površini pločnika? GLEJ sliko 21 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.18

/

Če je...

SL

03

000018

O

10204

DA

Če ni, navedi zakaj...

GO

01

009002

O

10205

Ali je omogočen varen in neoviran dostop do objekta z
vsake površine, ki pripada objektu, vključno s parkirišča?
(brez grajenih in komunikacijskih ovir)
Ali je dostopna pot dovolj široka?

DA

Širina...

GO

01

009002

O

10206

Ali je dostopna pot utrjena? (in ne sme drseti)

DA

Kakšna podlaga?

GO

01

009002

O

10207

Ali je dostopna pot jasno orientirana in označena?

NE

01

009002

O

10208

Ali imajo dostopi do objektov, namenjenih poslovanju s
strankami ustrezne talne oznake za orientacijo slepih in
slabovidnih?
Ali so za lažje prepoznavanje vrat, stopnic, klančin,
prehodov, talnih oblog uporabljene kontrastne barve?
Ali so informacijske oznake posebej osvetljene?

NE

GO
SL
SL

01

011001

O

NE

SL

03

000009

O

NE

SL

03

000009

O

Ali so nevarni predmeti (drogovi, stenske izbokline,
korita, stebrički, smetnjaki, reklamni panoji...) poudarjeni
z osvetlitvijo in s kontrastnimi barvami in materiali (z
reliefnimi tipnimi oznakami)? GLEJ SLIKO 6 ‐ SIST ISO/TR
9527 str.9
Ali so s spremembo površine nakazani prehodi,
spremembe smeri itd.? GLEJ SLIKO 5 ‐ SIST ISO/TR 9527
str.9

NE

SL

03

000009

O

SL

03

000009

K

10209
10210
10211

10212

Kateri?

NE

4

10213

Ali je površina perforiranih rešetk za odtok v isti ravnini
kot površina okolnih tal?

DA

Koliko?
1,8mx0,8m

GO

03

000019

O

Ali so reže perforiranih rešetk za odtok ožje od 15 mm?

NE

Velikost ?
40 mm

GO

03

000019

O

Stopnice
Ali so stopnice?

DA

DA

Širina?

DA

Točen naklon?
4 %,
Dolžina?
28,5 m
Točen naklon? Dolžina?

GO
GO
GO

01
01
03

013001
009002
000015

O
O
O

GO

01

013001

OČ

Izpolnjuj na dodatni list!

Klančina
Ali je klančina? Izpolnjuj na dodatni list!

DA

Dvižna ploščad ali druga mehanska naprava
Ali je ustrezna dvižna ploščad oz. mehanska naprava?

NE

Izpolnjuj na dodatni list!

Dvigalo
Ali je dvigalo?

Izpolnjuj na dodatni list!

NE

KLANČINE ‐ DODATNI POPISNI LIST 2
SE NAHAJA:

20101
20102

DOSTOPNA POT

Ali je klančina dovolj široka (svetla širina klančine mora
biti minimalno 900 mm)?
Ali je maksimalni naklon 1:20 (6,5%), pri zelo kratkih
razdaljah maksimalno 1:12 (7%)?

3m

20103

/
Pri rekonstrukcijah obstoječih stavb, če tehnično ni
možna drugačna izvedba, je dopusten naklon do 1:12 (9,0
%). Ali je?

20104

Če dolžina klančine presega 6000 mmm, mora biti
prekinjena z najmanj 1500 mm dolgimi podesti?
Ali imajo klančine na zunanji strani pribljižno 50 mm
visoke robnike, ki preprečujejo zdrs vozička s klančine?

NE

Točen naklon? Dolžina?

GO

03

000015

OČ

DA

Koliko?

GO

03

000015

O

Ali je klančina opremljena z neprekinjeno ograjo ali z

NE

ZSG

01

013001

O

20105

20106

5

NE

20108

oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost? Ograjo na
višini 900 mm?
Ali so držaji, za osebe, ki težko hodijo, na obeh straneh
klančine?
Ali so površine trdne, ravne in nedrseče?

20109

Ali so barve klančin in podestov kontrastne?

NE

20110

Ali je klančina jasno označena?

20111

Ali je klančina dovolj osvetljena?

20107

000015

O

000015

O

03

000015

L

NE

01

013001

O

DA

01

013001

O

DA

ZSG
Kakšne?

03

GO, ZSG
SL

STOPNICE ‐ DODATNI POPISNI LIST 1
SE NAHAJA:

DOSTOPNA POT

20301

Ali so stopnice dovolj široke?

DA

Koliko stopnic?
10
Širina?

01

013001

O

20302

Ali so stopnice opremljene z neprekinjeno ograjo ali z
oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost?

DA

+ ovira luč in kanta za
smeti

01

013001

O

20303

Ali držaji segajo vsaj 300 mm čez zgornjo in spodnjo
stopnico?
GLEJ SLIKO 13 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.14

NE

Koliko?

03

000013

O

20304

Ali so prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami
zavarovani z varnostno ograjo višine vsaj 1000 mm, pri
čemer odprtine v ograji niso širše kot 120 mm?
Ali so stopnišča s pet in več stopnicami, ki imajo
nastopno ploskev širine več kot 4 m, na razdalji manjši
od 4 m opremljena tudi z vmesnimi oprijemali za roke?
Ali ima stopnišče ravne stopniščne rame?

NE

Mere?
1,13 m

01

013001

O

01

013001

O

SL

03

000013

K

Ali so nastopne ploskve približno 300 mm globoke, čela
pa največ 150 mm visoka?

DA

SL

03

000013

O

20305

20306
20307

SL

NE

DA
Mere?
V = 16 cm

6

G = 34 cm

20308

20309

20310
20311

Ali so stopnice brez previsnih nastopnih ploskev in brez
čela, da je nevarnost spotikanja čim manjša?
GLEJ SLIKO 12 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.13
Ali imajo stopnice po vsem stopnišču enako višino in
globino?

DA

SL

03

000013

K

DA

SL

03

000013

O

Ali so barve podestov ter prve in zadnje stopnice
stopniščne rame kontrastni oz. so kontrastne barve
sprednji robovi vsake stopnice?
Ali so stopnice jasno označene?
Ali so stopnice dovolj osvetljene?

NE

SL

03

000013

O

01
01

013001
013001

O
O

Ni jasen dostop do stopnic

NE
DA

7

2

Vhod v objekt

2.1 Klančina
Ali je klančina dovolj široka (svetla širina klančine mora
biti minimalno 900 mm)?

NE
/

Širina?

GO
GO

01
01

013001
009002

O
O

20102

Ali je maksimalni naklon 1:20 (6,5%), pri zelo kratkih
razdaljah maksimalno 1:12 (7%)?

/

Točen naklon? Dolžina?

03

000015

O

20103

Pri rekonstrukcijah obstoječih stavb, če tehnično ni
možna drugačna izvedba, je dopusten naklon do 1:12
(9,0 %). Ali je?

/

Točen naklon?

GO
V=0,33
cm
GO

01

013001

OČ

/

Točen naklon? Dolžina?

GO

03

000015

OČ

/

Koliko?

GO

03

000015

O

01

013001

O

03

000015

O

20108

Če dolžina klančine presega 6000 mmm, mora biti
prekinjena z najmanj 1500 mm dolgimi podesti?
Ali imajo klančine na zunanji strani pribljižno 50 mm
visoke robnike, ki preprečujejo zdrs vozička s klančine?
Ali je klančina opremljena z neprekinjeno ograjo ali z
oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost? Ograjo na
višini 900 mm?
Ali imajo za osebe, ki težko hodijo klančine na obeh
straneh držaje?
Ali so površine trdne, ravne in nedrseče?

000015

O

20109

Ali so barve klančin in podestov kontrastne?

/

03

000015

L

20110

Ali je klančina jasno označena?

/

01

013001

O

20111

Ali je klančina dovolj osvetljena?

/

01

013001

O

20101

20104
20105
20106

20107

Dolžina?

/

/

ZSG
Kakšne?

/

GO, ZSG

SL

8

2.2 Dvižna ploščad ali druga mehanska naprava
Ali je v primeru nivojskega terena poleg stopnic tudi
ustrezna dvižna ploščad oz. mehanska naprava (v kolikor
klančina ni možna)?
Ali je z invalidskega vozička je omogočen klic mehanske
dvižne naprave v primerih nadstropnih oziroma
podkletenih objektov?

NE
/

GO

01

009002

O

/

GO

01

008003

O

20203

Ali je dvižna ploščad jasno označena?

/

GO

01

013001

O

20204

Ali je dvižna ploščad dovolj široka?

/

GO

01

013001

O

20205

Ali je dvižna ploščad dovolj osvetljena?

/

GO

01

013001

O

Ali je gumb za zvonec prilagojen za GO?

/

2.3 Stopnice 1
Ali so stopnice dovolj široke?

NE
/

01

013001

O

20302

Ali so stopnice opremljene z neprekinjeno ograjo ali z
oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost?

/

01

013001

O

20303

Ali držaji segajo vsaj 300 mm čez zgornjo in spodnjo
stopnico?
GLEJ SLIKO 13 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.14

/

Koliko?

03

000013

O

20304

Ali so prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami
/
zavarovani z varnostno ograjo višine vsaj 1000 mm, pri
čemer odprtine v ograji niso širše kot 120 mm?
/
Ali so stopnišča s pet in več stopnicami, ki imajo
nastopno ploskev širine več kot 4 m, na razdalji manjši od
4 m opremljena tudi z vmesnimi oprijemali za roke?

Mere?

01

013001

O

01

013001

O

20201

20202

20301

20305

Višina?

GO

Koliko stopnic?
Širina?

9

SL

SL

03

000013

K

SL

03

000013

O

/

SL

03

000013

K

/

SL

03

000013

O

SL

03

000013

O

20306

Ali ima stopnišče ravne stopniščne rame?

/

20307

Ali so nastopne ploskve približno 300 mm globoke, čela
pa največ 150 mm visoka?
Ali so stopnice brez previsnih nastopnih ploskev in brez
čela, da je nevarnost spotikanja čim manjša?
GLEJ SLIKO 12 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.13
Ali imajo stopnice po vsem stopnišču enako višino in
globino?

/

20308

20309

Mere?

Kakšni?

/

20310

Ali so barve podestov ter prve in zadnje stopnice
stopniščne rame kontrastni oz. so kontrastne barve
sprednji robovi vsake stopnice?
Ali so stopnice jasno označene?

/

01

013001

O

20311

Ali so stopnice dovolj osvetljene?

/

01

013001

O

2.4 Dvigalo
Ali je dvigalo? Izpolnjuj na dodatni list!

NE

DA

01

010002

O

/

01

010002

OČ

GO
SL in GL

03

000020

O

GO

03

000019

O

20401‐
204??
20501
20502

20503

20504

2.5 Glavni vhod / Vetrolov / Vhodna vrata
Če je v objektu, ki mora biti brez ovir, več vhodov, je
treba kot vhod brez ovir predvideti glavni vhod. Ali je?
V primeru, da to zaradi konstrukcijskih razlogov ni
mogoče, je treba zagotoviti, da je brez ovir eden od
ostalih vhodov v takšen objekt (to potrebno označiti). Ali
je?
Ali je pred vhodnimi vrati neovirano ravno območje, da
imajo osebe na invalidskih vozičkih dovolj prostora za
dostop?
GLEJ SLIKO 23 SIST ISO/TR 9527 str.20
Ali je površina nedrseča?

DA

Kakšna?

DA

10

DA

20506

Ali je vhod zavarovan tako, da je umaknjen v notranjost
ali ima nadstrešek? Takšen ukrep lahko hkrati olajša
slabovidnim prepoznavanje vhoda.
Ali ima vhod vetrolov?

20507

Ali je prehod skozi vetrolov v isti osi?

DA

20508

Ali je širina vetrolova vsaj 1800 mm, dolžina pa glede na
tip vrat? GLEJ SLIKO 24 SIST ISO/TR 9527 str.20

NE

Ali so predprostori v javnih stavbah dovolj prostorni za
udobno manevriranje invalidskega vozička? GLEJ SLIKO
26 SIST ISO/TR 9527 str.21
Ali ima objekt avtomatska drsna vrata (na senzor)?

DA

(Če je uporabljen kakšen drug tip vrat)
V primeru, če ima vhod vrtljiva vrata; ali so predvidena
dodatna vhodna vrata?
(Če je uporabljen kakšen drug tip vrat)
Ali so vrata s stranskimi nasadili nasajena na tečaje v
kotih sobe? GLEJ SLIKO 8 SIST ISO/TR 9527:2002 str. 11
(Če je uporabljen kakšen drug tip vrat)
Če so uporabljena vrata, ki se sama zapirajo, ali je sila, ki
je potrebna za njihovo odpiranje, najmanjša možna?

20505

20509

20510

20511

20512

20513

20530

(Če je uporabljen kakšen drug tip vrat)
Če so uporabljena vrata s stikalom za električno
odpiranje vrat na tečajih, ali je stikalo nameščeno tako,
da ne ovira invalidskega vozička, palice, pripomočkov za

SL

03

000019

L

GO
SL
GO

01

01004

O

03

000020

O

GO

03

000021

O

/

GO, SL,
SK, ZSG

03

000011

K

/

GO,
ZSG

03

000019

OČ

/

GO, SK,
ZSG

03

000011

OČ

DA

GO, SK,
ZSG

03

000011

OČ

/

GO, SL,
ZSG

03

000016

O

DA

Velikost vetrolova?
Š=1,73m
D=3,0m

V predprostorih nič ni
jasno (za slepe) – povsod
po stekleni površini
trakovi.

11

20515

hojo itd?
GLEJ SLIKO 17 SIST ISO/TR 9527:2002 str. 16
Ali je v primeru, če se pri rekonstrukciji objekta iz /
tehničnih razlogov ali zaradi predpisov o varstvu kulturne
dediščine ne morejo upoštevati pogoji, nameščen na
primernem mestu ob vhodu v objekt zvočni signal
(domofon, kjer se lahko oseba s posebnimi potrebami
pozanima o možnosti dostopa ali pokliče pomoč) za
potrebe funkcionalno oviranih oseb?
Ali je svetla širina glavnega vhoda od 850 do 900 mm?
DA

20516

Ali so poleg vhodov nameščeni držaji?

NE

GO,
SL
ZSG

20517

Ali je barva vrat in okvira v kontrastu s sosednjimi zidovi?

DA

SL

03

20518

Ali je vhod jasno označen v taktilni obliki?

NE

SL

09

20519

Ali so steklena ali zastekljena vrata označena z barvnimi
trakovi ali okvirom malo višje pod višino oči?
Ali so vrata lahka?
Ali je kljuka na vratih razločno vidna, dosegljive in
uporabna?
Če je kljuka, ali se z lahkoto premika?

NE

SL

03

000012

O

GO, SL

01

008003

O

GO

03

000012

OČ

GO

03

000012

OČ

GO

03

000012

KČ

SL

05?

20514

20520
20521

20522
20523

Širina?
87cm
Dvojna vrata

NE
DA

Težko se odpirajo

/

Nepremična kljuka

NE
Če so uporabljena vrata, ki se sama zapirajo, ali so
opremljena z lahko oprijemljivo navpično potezno kljuko,
ki je dolga vsaj 300 mm in katere spodnji konec je
približno 800 mm nad tlemi?
Če je potezna kljuka, ali je jasno nakazano, ali se vrata
NE
povlečejo ali potisnejo?
Ali je kljuka v kontrastni barvi z vrati, da je lažje NE
razpoznavna za ljudi z okvaro vida?

12

GO

01

010006

O

03

000011

03

000019

O

000012

O

P

20524
20525
20526
20527
20528
10213

Ali je kljuka na vratih v obliki črke D ali L? Tako je kljuka
lažje dosegljiva za ljudi, ki stojijo in tiste na vozičkih.
Ali je vhod v objekt dostopen brez stopnic?

NE

GO

05?

DA

GO

01

010003

O

Ali je prag vhodnih vrat nižji od 20 mm? (25 mm ISO/TR
9527)
Ali je uporabljen gumijast prag?
Ali so predpražniki in obloge za preprečevanje vnosa
umazanije višinsko izravnani z ravnjo tal?
Ali je površina perforiranih rešetk za odtok v isti ravnini
kot površina okolnih tal? Ali so reže ožje od 15 mm?

DA

GO

01

010003

O

GO
GO

03
01

000012
010005

PČ
O

GO

03

000019

O

10 mm

NE
DA
Koliko?
1,8m x 0,8m

DA

13

P

3 Funkcionalnost in prilagojenost
notranjih prostorov
3.1 Sanitarni prostori
Ali so sanitarije označene?
30302

Ali je hodnik širok vsaj 1200 mm, da omogoča obrat 90°
skozi vrata 9M?
Da bi se lahko osebe na invalidskih vozičkih približale vratom,
je potreben maneverski prostor
GLEJ SLIKO 8 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.11
Vrata 1
Ali so vrata lahka?
Širina vrat

NE
DA

Širina?
1,85 m

DA

LAHKA

DA

Širina?
90 cm

GO

03

000011

O

GO

01

019001

O

GO

01

019003

O

DA
Zidnim
držalo
m
NE
NE

GO

01

019003

O

GO

01

019003

O

NE

GO

01

019003

O

v wc 70 cm
Višina?
1,07 m
Višina?

Zunanja kljuka
Notranja kljuka
30101
30102
30103

Ali je prisotno vsaj eno invalidsko stranišče z ustrezno
označitvijo na samih vratih?
Ali je površina velika vsaj 3,50 m2, pri čemer je krajša
stranica prostora dolga vsaj 1,60 m?
Ali so v sanitarnem prostoru:
‐ sanitarna školjka, opremljena s konzolnim ali zidnim
držalom za roke,
‐ konzolni umivalnik na višini 800‐850 mm in
‐ konzolni umivalnik odmaknjen od stranskega zidu vsaj 200
mm,
‐ sanitarna školjka in umivalnik postavljena tako, da je med
njima vsaj 800 mm prostora,

NE
Dimenzije?
1,47 m
1,45 m

NE

14

30104

‐ nagibno ogledalo,

NE

GO

01

019003

O

‐ obešalnik za obleko, dosegljiv z invalidskega vozička, in

NE

GO

01

019003

O

‐ klicna naprava za primer, če je potrebna pomoč, ki mora
omogočati nemoteno sporazumevanje tudi osebam z okvaro
sluha?
Vrata 2
Ali so vrata lahka?
Širina vrat

NE

GL

01

019003

O

Zunanja kljuka

NE

Notranja kljuka

NE

Ali imajo vrata ( na notranji strani) vodoravni ročaj približno
800 mm od tal, da se osebam na invalidskem vozičku olajša
zapiranje vrat?

NE

GO

03

000012

O

GO

01

013001

O

DA
Širina?
70 cm
Višina?
1,1m
Višina?
1,1m

3.2 Notranje horizontalne in vertikalne komunikacije
Stopnice
Ali so stopnice? Izpolnjuj na dodatni list!
Klančina
Ali je klančina? Izpolnjuj na dodatni list!
Dvižna ploščad ali druga mehanska naprava
Ali je ustrezna dvižna ploščad oz. mehanska naprava? Izpolnjuj

DA

NA TRIBUNO!

NE

NI KLANČINE; TRIBUNA
NEDOSTOPNA ZA GO:

NE

NI DVIŽNE PLOŠČADI;
TRIBUNA NEDOSTOPNA
ZA GO:
NI DVIGALA; TRIBUNA
NEDOSTOPNA ZA GO:
Koliko nad.?

na dodatni list!

Dvigalo

NE

Ali je v stavbah, ki imajo več kot tri nadstropja, vgrajeno
najmanj eno osebno dvigalo?

/

15

Ali je dvigalo jasno označeno?

/

01

013001

O

Ali znaša svetla širina vhoda v kabino dvigala najmanj 800
mm?
Ali je velikost kabine (ko je v stavbi le eno dvigalo) vsaj
1100x1400 mm?
Ali sta v stavbah, ki imajo pritličje in več kot osem nadstropij,
vgrajeni najmanj dve osebni dvigali, od tega eno s svetlimi
merami tlorisne površine kabine najmanj 1100 mm x 2100
mm in širino vhoda najmanj 800 mm (takšno, da ga lahko
uporablja oseba na invalidskem vozičku s spremljevalcem)?
Ali ima dvigalo drsna vrata?

/

Mere?

/

Mere?

GO

03

000021

O

/

Koliko nad.?
Mere?

GO

01

013001

OČ

/

GO

03

000022

O

Ali je čas odpiranja dovolj dolg za nemoten prehod oseb na
invalidskih vozičkih?
Ali so vrata dvigala v kontrastu s sosednjim zidom?

/

GO

03

000022

O

/

SL

03

000022

K

Ali je pred vrati dvigala dovolj velik manevrski prostor?
GLEJ SLIKO SIST ISO/TR 9527 str.28
Ali je višina tal izravnana z višino podesta dvigala?

/

GO

03

000022

O

/

GO

03

000022

O

Ali je na stenah kabine držaj na višini 900 mm?

/

ZSG

03

000022

K

Ali so tla kabine nedrseča?

/

GO

03

000022

K

Ali je dvigalo dovolj osvetljeno?

/

SL

01

013001

O

Ali je kabina dobro razsvetljena in nebleščeča?

/

SL

03

000022

K

Ali je za slepe ob vstopu v eno od dvigal stikalna plošča
opremljena z akustično razpoznavnimi zvoki?

/

SL

01

013001

O

16

30301

30302

30303

Ali je nadzorna plošča oz. stikala pred in v dvigalu v pasu 900
do 1200 mm nad tlemi, da jih lahko dosežejo osebe na
invalidskih vozičkih, hkrati pa niso prenizka za osebe z okvaro
vida?
Ali so (zaradi oseb na invalidskih vozičkih) stikala postavljena
najmanj 400 mm od kotov prostora?

/

Višina?

GO,
SL, SK

03

/

GO

03

000023

O

Ali so stikala pod kotom 45% (poševno) na zid, saj jih je lažje
brati in uporabljati?
Ali je (zaradi slabovidnih) barva stikal v kontrastu z ozadjem?

/

GO
SL
SL

03

000023

K

03

000023

O

Ali imajo stikala velike gumbe s premerom vsaj 25 mm in 10
mm razdaljo med njimi? Ali se vstopni gumb na otip in v
barvi razlikuje od drugih?
GLEJ SIST ISO/TR 9527 str.23, 2odstavek
Ali so številke in simboli gumbov v reliefu, da omogočajo
branje s tipom?
3.3 Hodniki, prehodi
Ali so hodniki široki vsaj 1600 mm, da so prehodni za osebe
na invalidskih vozičkih? Le tako se lahko srečata dva
uporabnika vozička oz. je dovolj prostora za obrat.
Ali je hodnik širok vsaj 1200 mm, da omogoča obrat 90°
skozi vrata 9M?
Da bi se lahko osebe na invalidskih vozičkih približale vratom,
je potreben maneverski prostor: GLEJ SLIKO 8 ‐ SIST ISO/TR
9527 str.11
Ali so nevarni predmeti (drogovi, stenske izbokline, korita,
stebrički, smetnjaki, reklamni panoji...) poudarjeni z
osvetlitvijo in s kontrastnimi barvami in materiali (z reliefnimi
tipnimi oznakami)? GLEJ SLIKO 6 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.9
Površina tal

/

SL, SK,
ZMR

03

000023

K

/

SL

03

000023

M

Ograja/držala

NE

/

O

DA

Širina?
Š= 1,85 m

GO

05

DA

Širina?
Š= 1,85 m

GO

03

000011

O

DA

Kateri?

SL

03

000009

O

17

P

30401
30402

Talna oznaka; ki te vodi do info za slepe

NE

Tepihi
3.4 Čakalnice, avle
Ali je poskrbljeno za ozvočenje v javnih stavbah?
Ali se sliši razločno?
Ali je na postajah javnega transporta (železniške postaje,
letališča) poskrbljeno za vizualne informacije?
Površina tal
3.5 Oprema
Vrata
Ali je širina vrat za nemoten prehod invalidskega vozička min.
760 mm?
Če je potrebno obrniti med vrati, ali je najmanjša širina 850
do 900 mm?
Ali so vrata lahka?
Ali so steklena ali zastekljena vrata označena z barvnimi
trakovi ali okvirom malo višje pod višino oči?
Ali so dodatna vrata? Izpolnjuj na dodatni list!

/
GL

03

GL

03

DA

Mera?

GO

03

000011

O

0

Mera?

GO

03

000011

OČ

SL

03

000012

O

DA
/
/

Kljuke
Ali je kljuka na vratih razločno vidna, dosegljiva in uporabna?

0

GO, SL

01

008003

O

Višina kljuke?
Če je kljuka, ali se z lahkoto premika?

0
0

GO

03

000012

OČ

GO

03

000012

OČ

GO

03

000012

KČ

SL

05

0
Če so uporabljena vrata, ki se sama zapirajo, ali so
opremljena z lahko oprijemljivo navpično potezno kljuko, ki
je dolga vsaj 300 mm in katere spodnji konec je približno 800
mm nad tlemi?
Če je potezna kljuka, ali je jasno nakazano, ali se vrata
0
povlečejo ali potisnejo?
Ali je kljuka v kontrastni barvi z vrati, da je lažje razpoznavna 0
za ljudi z okvaro vida?

18

P

Ali je kljuka na vratih v obliki črke D ali L? Tako je kljuka lažje
dosegljiva za ljudi, ki stojijo in tiste na vozičkih.
Ali so kljuke na vratih razločno vidne, dosegljive in
uporabne?
Držaji
Ali so držaji nameščeni približno 900 mm nad tlemi?

0

GO

05

0

GO, SL

01

0

SL,
ZSG

03

O

Ali ima držaj prerez s premerom približno 40 mm, da ga je
lahko prijeti?
Ali je barva držaja za lažje prepoznavanje v kontrastu s steno
za njim?
Ali so držaji varno pritrjeni in na konceh obrnjeni proti zidu?

0

SL,
ZSG
SL

03

O

03

O

0

SL,
ZSG

03

O

/

GO,
SL, SK

03

O

/

GO

03

000023

O

/

03

000023

K

/

GO
SL
SL

03

000023

O

/

SL

03

000023

K

/

SL

03

000023

M

Stikala
Ali je nadzorna plošča oz. stikala pred in v dvigalu v pasu 900
do 1200 mm nad tlemi, da jih lahko dosežejo osebe na
invalidskih vozičkih, hkrati pa niso prenizka za osebe z okvaro
vida?
Ali so (zaradi oseb na invalidskih vozičkih) stikala postavljena
najmanj 400 mm od kotov prostora?
Ali so stikala pod kotom 45% (poševno) na zid, saj jih je lažje
brati in uporabljati?
Ali je (zaradi slabovidnih) barva stikal v kontrastu z ozadjem?

0

P
008003

O

Ali imajo stikala velike tipke z večjo pisavo?
GLEJ SIST ISO/TR 9527 str.23, 2odstavek
Ali so številke in simboli gumbov v reliefu, da omogočajo
branje s tipom?
Ali so informacije po možnosti v reliefu za branje s tipom?

/

M

Ali so stikala za električno odpiranje vrat na tečajih

/

O
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nameščena tako, da ne ovirajo invalidskih vozičkov, palic,
pripomočkov za hojo itd?
Gladke nedrseče talne površine
Ali so talne površine nedrseče, tudi kadar so mokre ter dovolj
gladke, da omogočajo neoteženo vožnjo z vozičkom?
Ali so uporabljene različne grobe preproge, ki močno ovirajo
voznost vozička in povzročajo tresljaje, ki so škodljivi za ljudi
na vozičkih?
Razsvetljava
Ali je razsvetljava načrtovana tako, da ne povzroča bleščanja,
da je zasenčena in primerno postavljena glede na smer
pogleda in na predmet, ki ga je treba opaziti?
To je pomembno tudi za osebe z okvaro sluha, ki berejo z
ustnic.
Vhodi, dvigala, predelne stene itd. zahtevajo bolj intenzivno
razsvetljavo (barvne razlike). Ali imajo?
Ali so znaki svetleči ali razsvetljeni?

DA

05

/

05

0

SL, GL

03

O

/

SL

03

O

NE

SL

03

L

Razsvetljava mora biti načrtovana tako, da je zrcalni odbojni 0
učinek čim manjši. Ne sme biti nenadnih prehodov iz svetlih
v temne prostore. Ali je ?
3.6 Oznake
NE
Ali je urejen sistem komunikacijskih oznak za orientacijo,
namenjen osebam z okvaro sluha in vida, vključno z
oznakami zasilnih izhodov in potmi evakuacije?

SL

03

Ali so znaki na stenah na višini 1400 do 1600 mm nad tlemi?
Nameščeni morajo biti v enaki legi na vratnih okvirih, stenah
itd. in ne na vratnih krilih.
Višina črk ne sme biti manjša od 15 mm, za uporabo izven
stavb pa ne manjša od 100 mm.
Za slabovidne so zaželjene črke, ki so visoke 15 do 40 mm in

01

NE

03

Mere

NE

03
SL

20

03

008003

O

O

30801

30802

30803

so za 1 mm izbočene.
Informacijski teksti in številke na shemah, gumbih itd. morajo
biti po možnosti reliefni. V nekaterih primerih je morda kot
dopolnilo zaželjena Braillova pisava.
NE
Dostopi ter notranje poti do prostorov, namenjenih
poslovanju s strankami, pa morajo imeti tudi ustrezne talne
oznake za orientacijo slepih in slabovidnih.
Talna vodila morajo biti v kontrastni barvi s podlago in
drugačnega materiala, da jih lahko začutimo s čevlji. Stenska
vodila so prav tako v kontrastni barvi s podlago, omogočajo
pa lažje gibanje oseb z delno ali popolno izgubo vida.
NE
Oznake v povečanem tisku in tipne oznake prostorov in
nadstropij
Vsi prostori – predavalnice, laboratoriji, knjižnice, itd. naj
imajo braillove napise. Običajne oznake prostorov (številko,
namembnost prostora, imena delavcev, uradne ure, itd.) je
priporočljivo zamenjati z nekoliko večjimi kontrastnimi napisi
(črni napisi na beli, rumeni ali drugi svetli podlagi).
Pomembno je tudi, da so oznake vseh prostorov vedno na
enakem položaju, da jih ljudje z okvaro vida lažje najdejo.
3.8 Oprema v prostorih namenjenih poslovanju s strankami
INFO PULT/RECEPCIJA
Ali so prostori namenjeni poslovanju s strankami opremljeni
z najmanj enim pultom, okencem in drugo opremo, ki
omogoča samostojno uporabo osebam na invalidskih
vozičkih?
Ali je recepcija (informacijski pult) jasno označen in
prepoznaven?
Ali recepcija (informacijski pult) omogoča uporabo
invalidskega vozička?
Ali se v objektih vse storitve, povezane s sporazumevanjem s /
strankami oziroma njihovim obveščanjem, opravljajo tako,
da lahko informacije sprejemajo tudi osebe z okvaro sluha in

SL

01
05

05

BLAGAJNA
NI INFO PULTA. JE
BLAGAJNA.
BLAGAJNA IMA UREJEN
POSEBEN VHOD ZA GO!

GO

01

016001

O

DA

GO

03

000021

O

SL,
GU

01

011002

O

DA

21

30804

vida?
Ali je v primeru, ko je na enem mestu postavljenih 5 ali več
javnih telefonskih govorilnic, vsaj ena prilagojena in
opremljena tako, da jo lahko uporabljajo osebe na invalidskih
vozičkih in da tudi lahko nemoteno telefonirajo naglušne
osebe?
Ali je urejena taktilna pot do info pulta?
Dostopi ter notranje poti do prostorov, namenjenih
poslovanju s strankami, pa morajo imeti tudi ustrezne talne
oznake za orientacijo slepih in slabovidnih.

/

GO,
GL

01

008003

O

NE

SL

01

011001

O

Garderoba
Ali garderoba omogoča uporabo invalidskega vozička?

31001

3.10 Športna dvorana, v kateri so tudi prostori za gledalce
(vključena javna kopališča, igrišča in drugi prostori za šport
in rekreacijo, ki so v športnih dvoranah)
Ali je omogočen dostop na igrišče tudi funkcionalno oviranim
osebam?

/

GLEJ KABINA

GO

DA

INVALID LAHKO PRIDE
DO BAZENA. BAZEN PA
NIMA NOBENE DVIŽNE
NAPRAVE ZA
SPUŠČANJE OSEB V
BAZEN!
TRIBUNA NI
PRILAGOJENA ZA
GIBALNO OVIRANE
OSEBE!!!
GO NE MORE PRITI NA
TRIBUNO; NI KLANČINE;
DVIŽNE NAPRAVE;
EDINA MOŽNOST JE
KLANČINA NA IZHODU;
KI PA PRAV TAKO NI
PRILAGOJENA,
PRESTRMA BREZ
VMESNIH PODESTOV!

GO

01

018001

O

GO

01

018004

O

GO

01

018004

O

31002

Če so prostori za gledalce v športnih dvoranah na tribunah z
nepremičnimi vrstami sedežev, ali je na njih zagotovljeno
najmanj naslednje število prostorov:
‐ na tribuni, ki ima od 100 do 300 sedežev, pet prostorov;
‐ na tribuni, ki ima od 301 do 1000 sedežev, najmanj 2%
prostorov od števila sedežev;
‐ na tribuni, ki ima 2001 ali več sedežev, najmanj 1%
prostorov od števila sedežev.

NE

31003

Ali je velikost invalidskega prostora najmanj 900 x 1400 mm?

NE

22

31004

31005

Ali je saj ena kabino za preoblačenje, ki je projektirana tako,
da:
‐ je omogočen dostop z invalidskim vozičkom,
‐ ima razločno vidne, dosegljive in uporabne kljuke na vratih
ter sta omogočeni odpiranje in zapiranje kabine s posebnim
ključem tudi z zunanje strani,
‐ so vrata dovolj široka za vstop z invalidskim vozičkom in s
spremljevalcem,
‐ je tako velika, da jo lahko uporablja oseba na invalidskem
vozičku,
‐ je obešalnik za obleko dosegljiv z invalidskega vozička
(približno 1200 mm nad tlemi),
‐ je opremljena s klicno napravo za primer, če je potrebna
pomoč?
Če so v objektih prhe, ali je najmanj ena prilagojena in
opremljena tako, da jo lahko uporablja oseba na invalidskem
vozičku?

DVE GARDEROBNI
KABINI:
VRATA Š=90 CM. IZ
GARDEROBE V BAZEN
HODNIK Š=1,7M. TLA
NEDRSEČA.

DA
NE

GO

01

018002

O

GO

01

018003

O

ŠIRINA VRAT V BAZEN
77 CM (DVOJNO
ODPIRANJE 77X2).
ŠIRINA HODNIKA DO
BAZENA 1,6M.

DA
DA
NE
NE
0
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DOSTOPNOST JAVNIH OBJEKTOV / POPISNI LIST
KRAJ in DATUM:

MARIBOR, 11.11.2009

OBJEKT:

UPRAVNA ENOTA MARIBOR

NASLOV:

UL. HEROJA STANETA 1, 2501 MARIBOR

KONTAKT:

T: 02 220 1000, ue.maribor@gov.si, odnosi z javnostmi:
Željko Vogrin (zeljko.vogrin@gov.si); vzpostavljen kontakt: Anita Fras

TIP JAVNEGA OBJEKTA:

JAVNA UPRAVA

ANKETO IZVEDLI:

UIRS: MATEJ, BIBA
DSIS: MATEJ LEDNIK (GO)

1

LEGENDA:

GO – gibalno ovirani na invalidskih vozičkih
SL – slepi in slabovidni
GL – gluhi in naglušni
SK – osebe s slabšo koordinacijo
ZSG – osebe z zmanjšano sposobnostjo
gibanja (težko hodijo)
ZMR – ljudje z zmanjšano močjo rok
ST – starejši

*
O ‐ OBVEZEN
OČ ‐ OBVEZNA ČE NE VELJA
DRUGA,
K ‐ KORISTEN,
M ‐ MOŽEN,
P ‐ PREDLAGAN....

VIRI:
01
02
03

04
05
08
09

Pravilnik o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi
ter več stanovanjskih stavb; Uradni list RS, št. 97/2003
Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir ULRS Št.92 (12.11.1999)
ne velja več
Slovenski nacionalni standard SIST ISO/TR 9527: Gradnja objektov ‐ Potrebe invalidov in
drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah – Smernice za projektiranje; Slovenski
inštitut za standardizacijo, marec 2002
Marija Vovk: Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim
ljudem, priročnik; Urbanistični inštitut RS 2000 (Urbani izziv – publikacije)
Društvo študentov invalidov Slovenije, Strokovna služba: Nacionalna analiza grajene in
komunikacijske dostopnosti in zagotavljanja prilagoditev pri študiju – vprašalnik, 2009
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ); Uradni list RS, št. 96/2002
Ugotovitve s terena, UIRS in DŠIS

2

Šifra vprašanja

Vprašanja o dostopnosti?

1

DA, NE,
/,0.

GV1
(s
parkirišča)

Ali je parkirnih mest za funkcionalno
ovirane osebe vsaj 5% od števila vseh
parkirnih mest?
V primeru, da je zagotovljeno le eno
parkirno mesto, ali je tik ob vhodu?
V primeru, da parkirišča ni, ali je urejen
prostor za kratkotrajno ustavitev vozila?

NE

DA

Ali je širina parkirnega mesta vsaj 3500
mm in dolžina 5500 mm?

DA

10105

Ali so parkirna mesta čim bližje objektu
(max.50m)

DA

10106

Ali so označena s talno oznaka
(mednarodni znak)?

10107

Ali so označena z vertikalnim znakom
(mednarodni znak)?

10102
10103

10104

Tip:

Vir:

Člen/ Odstavek

O/K/M/P*

Širši dostop

Urejeni parkirni prostori za
funkcionalno ovirane osebe (garažni
objekt, parkirišče)

10101

Opombe:

Število =

GO

41/1

01

012001

O

GV2
(Kjer je
dvižno
dvigalo v
objekt)
NE,
Število =

38/0
DA

GO

01

012002

OČ1.1

/

Kljub
parkirišču, je
urejeno tudi
kratkotrajno
parkiranje

GO

01

012003

OČ1.1
1.2

NE

Mere?
Širina/dolžina?

GO

01

012002

O

/

GO

01

012002

O

/

DA

GO

01

012002

O

/

DA

GO

UI

000050

K

/

Š: 420 cm
D: 480 cm
Razdalja?

3

10108

10109
10110

10201

10202

10203

10204

10205

Ali je urejen dostop na pločnik – robnik
poglobljen v širini 900 mm in robnik ne
višji od 150 mm?
Ali je parkirno mesto osvetljeno?

NE

Robnik je višji
od 5 cm

GO

01

011003

O

/

DA

Ulična svetilka

GO

03

000050

O

/

Ali je parkirni avtomat dostopen telesno
prizadetim?

/

DA

GO

03

000050

O

/

1.2 Dostopna pot do objekta
Ali so na prehodih za pešce pločniki
poglobljeni na nivo cestišča?

Do GV1
DA

Ali je semaforizirano križišče, ki ima tudi
prehod za pešce, opremljeno z zvočno
signalizacijo za slepe in slabovidne?
Ali je položaj prehodov jasno označen s
spremembo v površini pločnika? GLEJ
sliko 21 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.18
Ali je omogočen varen in neoviran
dostop do objekta z vsake površine, ki
pripada objektu, vključno s parkirišča?
(brez grajenih in komunikacijskih ovir)
Ali je dostopna pot dovolj široka?

NE

GO,
SL

01

011003

O

Če je...

SL

01

011003

O

Do GV2
/ (sploh ni
prehoda,
čeprav je
cesta, zato
nevarno)
/

NE

Če je...

SL

03

000018

O

/

NE

Če ni, navedi zakaj...

GO

01

009002

O

DA

DA

Širina...

GO

01

009002

O

160 cm

Kakšna podlaga?

GO

01

009002

O

DA, asfalt

GO
SL

01

009002

O

NE

10206

Ali je dostopna pot utrjena? (in ne sme
drseti)

DA

10207

Ali je dostopna pot jasno orientirana in
označena?

DA

Pločnik ni
poglobljen s
parkirišča
160 cm
asfalt

4

10208

10209

10210
10211

10212

10213

Ali imajo dostopi do objektov,
namenjenih poslovanju s strankami
ustrezne talne oznake za orientacijo
slepih in slabovidnih?
Ali so za lažje prepoznavanje vrat,
stopnic, klančin, prehodov, talnih oblog
uporabljene kontrastne barve?
Ali so informacijske oznake posebej
osvetljene?
Ali so nevarni predmeti (drogovi,
stenske izbokline, korita, stebrički,
smetnjaki, reklamni panoji...) poudarjeni
z osvetlitvijo in s kontrastnimi barvami
in materiali (z reliefnimi tipnimi
oznakami)? GLEJ SLIKO 6 ‐ SIST ISO/TR
9527 str.9
Ali so s spremembo površine nakazani
prehodi, spremembe smeri itd.? GLEJ
SLIKO 5 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.9
Ali je površina perforiranih rešetk za
odtok v isti ravnini kot površina okolnih
tal?
Ali so reže perforiranih rešetk za odtok
ožje od 15 mm?
Stopnice
Ali so stopnice? Izpolnjuj na dodatni list!

NE

SL

01

011001

O

NE

NE

SL

03

000009

O

NE

NE

SL

03

000009

O

NE

SL

03

000009

O

DA, NE
(drogovi)

SL

03

000009

K

NE

GO

03

000019

O

/

NE

NE

Klančina
Ali je klančina? Izpolnjuj na dodatni list!

NE

NE

Dvižna ploščad ali druga mehanska
naprava
Ali je ustrezna dvižna ploščad oz.
mehanska naprava? Izpolnjuj na dodatni list!

NE

NE

DA
NE

Kateri?

Cvetlična
klopca, ki je
neosvetljena
in nevarna

NE

/

Koliko?

/

Velikost ?

5

/

Dvigalo
Ali je dvigalo?

NE

NE

Izpolnjuj na dodatni list!

GV1: Glavni vhod je nedostopen gibalno oviranim, ker ima le stopnice
GV2: Stranski vhod z dvižnim dvigalom je za vogalom. Do njega se pride po pločniku in je za vogalom. Pomanjkljivost tega vhoda, ki je prilagojen
gibalno oviranim in ima dvižno ploščad pa je, da nima parkirišča, zato mora invalid parkirati na parkirnem mestu, ki je pred glavnim vhodom
(samo eno PM) in potem poiskati vhod, ki mu omogoča neoviran dostop. Oznake so slabe. Največja težava pa je, ker dvižno ploščad lahko
upravlja le receptor, ki pa ne more vedno zapustiti svojega mesta. Gibalno ovirani za vstop v objekt potrebuje spremstvo.

6

2
20101

20102

20103

20104

20105

20106

20107
20108

20109

Vhod v objekt

Klančina
Ali je klančina dovolj široka (svetla
širina klančine mora biti minimalno
900 mm)?

GV1
NE
0

GV2
NE
0

Širina?

GO
GO

01
01

013001
009002

O
O

Ali je maksimalni naklon 1:20 (6,5%), 0
pri zelo kratkih razdaljah
maksimalno 1:12 (7%)?
Pri rekonstrukcijah obstoječih stavb, 0
če tehnično ni možna drugačna
izvedba, je dopusten naklon do 1:12
(9,0 %). Ali je?

Točen naklon?
Dolžina?

GO

03

000015

O

0

Točen naklon?

GO

01

013001

OČ

0

Če dolžina klančine presega 6000
mmm, mora biti prekinjena z
najmanj 1500 mm dolgimi podesti?
Ali imajo klančine na zunanji strani
pribljižno 50 mm visoke robnike, ki
preprečujejo zdrs vozička s
klančine?
Ali je klančina opremljena z
neprekinjeno ograjo ali z oprijemali
za roke, ki zagotavljajo varnost?
Ograjo na višini 900 mm?
Ali imajo za osebe, ki težko hodijo
klančine na obeh straneh držaje?
Ali so površine trdne, ravne in
nedrseče?

0

Točen naklon?
Dolžina?

GO

03

000015

OČ

0

0

Koliko?

GO

03

000015

O

0

01

013001

O

0

03

000015

O

0

000015

O

0

Ali so barve klančin in podestov
kontrastne?

0

000015

L

0

Dolžina?

0

0
0

ZSG
Kakšne?

GO, ZSG

SL

7

03

20110

Ali je klančina jasno označena?

0

01

013001

O

0

20111

Ali je klančina dovolj osvetljena?

0

01

013001

O

0

Dvižna ploščad ali druga mehanska
naprava
Ali je v primeru nivojskega terena
poleg stopnic tudi ustrezna dvižna
ploščad oz. mehanska naprava (v
kolikor klančina ni možna)?
Ali je z invalidskega vozička je
omogočen klic mehanske dvižne
naprave v primerih nadstropnih
oziroma podkletenih objektov?

GV1

20201

20202

20203
20204
20205

Ali je dvižna ploščad jasno
označena?
Ali je dvižna ploščad dovolj široka?
Ali je dvižna ploščad dovolj
osvetljena?
Ali je gumb za zvonec prilagojen za
GO?

GV2

NE

GO

01

009002

O

DA

/

GO

01

008003

O

/

GO

01

013001

O

NE:
Nemogoč je samostojni
dostop: zvonec za klic je
nedostopen, potrebna je
osebna asistenca, da
pokličeš
vratarja,
ki
priteče iz drugega dela
stavbe, poleg tega ni
maneverskega prostora
pred dvižno ploščadjo in
ko se le‐njo aktivira, se
onemogoči gibanje po
celotnem stopnišču
NE

/

GO

01

013001

O

NE

/

GO

01

013001

O

NE

/

Višina =

NE

8

20301

Stopnice: Glej dodatni list! DA
Ali so stopnice dovolj široke?

GV1

GV2
Koliko stopnic?

01

013001

O

01

013001

O

03

000013

O

01

013001

O

01

013001

O

SL

03

000013

K

SL

03

000013

O

SL

03

000013

K

Širina?

20302

Ali so stopnice opremljene z
neprekinjeno ograjo ali z oprijemali
za roke, ki zagotavljajo varnost?

20303

Ali držaji segajo vsaj 300 mm čez
zgornjo in spodnjo stopnico?
GLEJ SLIKO 13 ‐ SIST ISO/TR 9527
str.14

Koliko?

20304

Ali so prosti robovi stopnišč s pet ali
več stopnicami zavarovani z
varnostno ograjo višine vsaj 1000
mm, pri čemer odprtine v ograji niso
širše kot 120 mm?
Ali so stopnišča s pet in več
stopnicami, ki imajo nastopno
ploskev širine več kot 4 m, na
razdalji manjši od 4 m opremljena
tudi z vmesnimi oprijemali za roke?
Ali ima stopnišče ravne stopniščne
rame?
Ali so nastopne ploskve približno
300 mm globoke, čela pa največ 150
mm visoka?
Ali so stopnice brez previsnih
nastopnih ploskev in brez čela, da je
nevarnost spotikanja čim manjša?
GLEJ SLIKO 12 ‐ SIST ISO/TR 9527

Mere?

20305

20306
20307

20308

Mere?

SL

9

20309

str.13
Ali imajo stopnice po vsem
stopnišču enako višino in globino?

20310

Ali so barve podestov ter prve in
zadnje stopnice stopniščne rame
kontrastni oz. so kontrastne barve
sprednji robovi vsake stopnice?
Ali so stopnice jasno označene?

20311

Ali so stopnice dovolj osvetljene?

20401‐
204??

20501

20502

20503

20504

Dvigalo
Ali je dvigalo? Izpolnjuj na dodatni list!
Glavni vhod / Vetrolov / Vhodna
vrata
Če je v objektu, ki mora biti brez
ovir, več vhodov, je treba kot vhod
brez ovir predvideti glavni vhod. Ali
je?
V primeru, da to zaradi
konstrukcijskih razlogov ni mogoče,
je treba zagotoviti, da je brez ovir
eden od ostalih vhodov v takšen
objekt (to potrebno označiti). Ali je?
Ali je pred vhodnimi vrati neovirano
ravno območje, da imajo osebe na
invalidskih vozičkih dovolj prostora
za dostop?
GLEJ SLIKO 23 SIST ISO/TR 9527
str.20
Ali je površina nedrseča?

Kakšni?

SL

03

000013

O

SL

03

000013

O

01

013001

O

01

013001

O
NE

NE
GV1

GV2

NE

01

010002

O

/

DA,
vendar je
neoznače
n

01

010002

OČ

DA, vendar je neoznačen

GO

03

000020

O

DA

GO

03

000019

O

DA, asfalt

NE ‐
stopnice

DA

Kakšna?

10

Ali je vhod zavarovan tako, da je
umaknjen v notranjost ali ima
nadstrešek? Takšen ukrep lahko
hkrati olajša slabovidnim
prepoznavanje vhoda.
Ali ima vhod vetrolov?

NE

20507

Ali je prehod skozi vetrolov v isti
osi?

DA

20508

Ali je širina vetrolova vsaj 1800 mm,
dolžina pa glede na tip vrat? GLEJ
SLIKO 24 SIST ISO/TR 9527 str.20

DA

Ali so predprostori v javnih stavbah
dovolj prostorni za udobno
manevriranje invalidskega vozička?
GLEJ SLIKO 26 SIST ISO/TR 9527
str.21
Ali ima objekt avtomatska drsna
vrata (na senzor)?

NE

(Če je uporabljen kakšen drug tip
vrat)
V primeru, če ima vhod vrtljiva
vrata; ali so predvidena dodatna
vhodna vrata?

/

20505

20506

20509

20510

20511

SL

03

000019

L

DA

NE

NE

Velikost
vetrolova?

GO
SL

01

01004

O

/

GO

03

000020

O

/

GO

03

000021

O

NE

GO, SL, SK,
ZSG

03

000011

K

NE

GO,
ZSG

03

000019

OČ

/

Š: 220 cm
D: 200 cm

DA

Polkrožna
drsna vrata

11

20512

20513

20530

20514

(Če je uporabljen kakšen drug tip
vrat)
Ali so vrata s stranskimi nasadili
nasajena na tečaje v kotih sobe?
GLEJ SLIKO 8 SIST ISO/TR 9527:2002
str. 11
(Če je uporabljen kakšen drug tip
vrat)
Če so uporabljena vrata, ki se sama
zapirajo, ali je sila, ki je potrebna za
njihovo odpiranje, najmanjša
možna?

/

GO, SK,
ZSG

03

000011

OČ

DA

/

GO, SK,
ZSG

03

000011

OČ

NE

GO, SL, ZSG

03

000016

O

/

GO

01

010006

O

DA, vendar je nedosegljiv

/
(Če je uporabljen kakšen drug tip
vrat)
Če so uporabljena vrata s stikalom
za električno odpiranje vrat na
tečajih, ali je stikalo nameščeno
tako, da ne ovira invalidskega
vozička, palice, pripomočkov za hojo
itd?
GLEJ SLIKO 17 SIST ISO/TR
9527:2002 str. 16
Ali je v primeru, če se pri NE
rekonstrukciji objekta iz tehničnih
razlogov ali zaradi predpisov o
varstvu kulturne dediščine ne
morejo upoštevati pogoji, nameščen
na primernem mestu ob vhodu v
objekt zvočni signal (domofon, kjer
se lahko oseba s posebnimi
potrebami pozanima o možnosti
dostopa ali pokliče pomoč) za

12

20515
20516
20517
20518

20519

20520

20521

20522

20523

potrebe
funkcionalno
oviranih
oseb?
Ali je svetla širina glavnega vhoda od
850 do 900 mm?
Ali so poleg vhodov nameščeni
držaji?
Ali je barva vrat in okvira v kontrastu
s sosednjimi zidovi?
Ali je vhod jasno označen v taktilni
obliki?
Ali so steklena ali zastekljena vrata
označena z barvnimi trakovi ali
okvirom malo višje pod višino oči?
Ali so vrata lahka?
Ali je kljuka na vratih razločno vidna,
dosegljive in uporabna?
Če je kljuka, ali se z lahkoto
premika?

DA

Širina?

03

000011

NE

GO,
SL
ZSG

03

000019

O

NE

DA

SL

03

000012

O

DA

NE

SL

06

SL

03

NE

Š: 108 cm

Zelo se
bleščijo!

DA, š: 113 cm

NE

000012

O

/

/
/

GO, SL

01

008003

O

NE, zelo so težka
NE

/

GO

03

000012

OČ

NE

/
Če so uporabljena vrata, ki se sama
zapirajo, ali so opremljena z lahko
oprijemljivo navpično potezno
kljuko, ki je dolga vsaj 300 mm in
katere spodnji konec je približno
800 mm nad tlemi?
/
Če je potezna kljuka, ali je jasno
nakazano, ali se vrata povlečejo ali
potisnejo?
Ali je kljuka v kontrastni barvi z vrati, /
da je lažje razpoznavna za ljudi z
okvaro vida?

GO

03

000012

OČ

NE

GO

03

000012

KČ

/

SL

05?

P

NE
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20524

20525
20526
20527
20528

10213

Ali je kljuka na vratih v obliki črke D
ali L? Tako je kljuka lažje dosegljiva
za ljudi, ki stojijo in tiste na vozičkih.
Ali je vhod v objekt dostopen brez
stopnic?
Ali je prag vhodnih vrat nižji od 20
mm? (25 mm ISO/TR 9527)
Ali je uporabljen gumijast prag?
Ali so predpražniki in obloge za
preprečevanje vnosa umazanije
višinsko izravnani z ravnjo tal?
Ali je površina perforiranih rešetk za
odtok v isti ravnini kot površina
okolnih tal?
Ali so reže perforiranih rešetk za
odtok ožje od 15 mm?

/

GO

05?

NE

GO

01

/

GO

/
DA

/

Koliko?

/

Velikost ?

P

DA (L)

010003

O

01

010003

O

NE, z dvižnim dvigalom pa
DA
DA

GO
GO

03
01

000012
010005

PČ
O

NE
DA

GO

03

000019

O

/

/

GV1 = vhod s parkirišča namenjenega invalidom. Pomanjkljivost tega vhoda je, da za gibalno ovirane ni dostopen, saj je potrebno premostiti
štiri stopnice (v:g:š = 12‐15 cm : 39 cm : 220 cm, zob 3 cm). Potem nas pričakajo težka lesena vrata, ki so sicer v času uradnih ur ves čas odprta.
Nato pridemo (se skoraj zaletimo) v bleščeča avtomatska polkrožna vrata. Pred tem vhodom ni nikakršnih oznak in obvestil, ki bi nosile
informacijo o dodatnem vhodu v UE, ki je dostopen za gibalno ovirane s pomočjo dvižne ploščadi. Osnovne informacijske table o stavbi prav
tako niso primerne za slepe in slabovidne. Ko prestopimo avtomatska polkrožna vrata, se ponovno soočimo s nizom novih stopnic. Premostiti je
potrebno 6 stopnic (v:g:š = 16 cm: 36 cm : 840 cm, zob 2 cm). Obstaja ograja, ki sega čez stopnice 35 cm. Na vrhu stopnic pa je nameščena info
recepcija, višina pulta je 80 cm.
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3 Funkcionalnost in prilagojenost
notranjih prostorov

30302

30101
30102
30103

3.1 Sanitarni prostori

JIH
NI

Sanitarni prostor
za uslužbence
(moški) ni
dostopen in ga
nismo analizirali

Ali so sanitarije označene?

0

Ali je hodnik širok vsaj 1200 mm, da omogoča obrat 90° skozi
vrata 9M?
Da bi se lahko osebe na invalidskih vozičkih približale vratom, je
potreben maneverski prostor: GLEJ SLIKO 8 ‐ SIST ISO/TR 9527
str.11
Vrata 1
Ali so vrata lahka?
Širina vrat

0

0

Širina?

Zunanja kljuka

0

Višina?

Notranja kljuka

0

Višina?

Ali je prisotno vsaj eno invalidsko stranišče z ustrezno
označitvijo na samih vratih?
Ali je površina velika vsaj 3,50 m2, pri čemer je krajša stranica
prostora dolga vsaj 1,60 m?
Ali so v sanitarnem prostoru:
‐ sanitarna školjka, opremljena s konzolnim ali zidnim držalom
za roke,
‐ konzolni umivalnik na višini 800‐850 mm in
‐ konzolni umivalnik odmaknjen od stranskega zidu vsaj 200
mm,

0

Širina?

GO

03

000011

O

GO

01

019001

O

GO

01

019003

O

0

GO

01

019003

O

0
0

GO

01

019003

O

0

0

15

Dimenzije?

30104

‐ sanitarna školjka in umivalnik postavljena tako, da je med
njima vsaj 800 mm prostora,
‐ nagibno ogledalo,
‐ obešalnik za obleko, dosegljiv z invalidskega vozička, in
‐ klicna naprava za primer, če je potrebna pomoč, ki mora
omogočati nemoteno sporazumevanje tudi osebam z okvaro
sluha?
Vrata 2
Ali so vrata lahka?
Širina vrat

0

GO

01

019003

O

0
0
0

GO
GO
GL

01
01
01

019003
019003
019003

O
O
O

0

Širina?

Zunanja kljuka

0

Višina?

Notranja kljuka

0

Višina?

Ali imajo vrata ( na notranji strani) vodoravni ročaj približno
800 mm od tal, da se osebam na invalidskem vozičku olajša
zapiranje vrat?
Notranje horizontalne in vertikalne komunikacije

0

GO

03

000012

O

GO

01

013001

O

01

013001

O

Stopnice
Ali so stopnice? Izpolnjuj na dodatni list!
Klančina
Ali je klančina? Izpolnjuj na dodatni list!
Dvižna ploščad ali druga mehanska naprava
Ali je ustrezna dvižna ploščad oz. mehanska naprava? Izpolnjuj na

0

NE
NE
NE

dodatni list!

Dvigalo

DA

Ali je v stavbah, ki imajo več kot tri nadstropja, vgrajeno
najmanj eno osebno dvigalo?

/

Ali je dvigalo jasno označeno?

/

16

Ni za stranke, nismo
analizirali!
Koliko nad.?

Ali znaša svetla širina vhoda v kabino dvigala najmanj 800 mm?

/

Mere?

Ali je velikost kabine (ko je v stavbi le eno dvigalo) vsaj
1100x1400 mm?
Ali sta v stavbah, ki imajo pritličje in več kot osem nadstropij,
vgrajeni najmanj dve osebni dvigali, od tega eno s svetlimi
merami tlorisne površine kabine najmanj 1100 mm x 2100 mm
in širino vhoda najmanj 800 mm (takšno, da ga lahko uporablja
oseba na invalidskem vozičku s spremljevalcem)?
Ali ima dvigalo drsna vrata?

/

Mere?

GO

03

000021

O

/

Koliko nad.?
Mere?

GO

01

013001

OČ

/

GO

03

000022

O

Ali je čas odpiranja dovolj dolg za nemoten prehod oseb na
invalidskih vozičkih?
Ali so vrata dvigala v kontrastu s sosednjim zidom?

/

GO

03

000022

O

/

SL

03

000022

K

Ali je pred vrati dvigala dovolj velik manevrski prostor?
GLEJ SLIKO SIST ISO/TR 9527 str.28
Ali je višina tal izravnana z višino podesta dvigala?

/

GO

03

000022

O

/

GO

03

000022

O

Ali je na stenah kabine držaj na višini 900 mm?

/

ZSG

03

000022

K

Ali so tla kabine nedrseča?

/

GO

03

000022

K

Ali je dvigalo dovolj osvetljeno?

/

SL

01

013001

O

Ali je kabina dobro razsvetljena in nebleščeča?

/

SL

03

000022

K

Ali je za slepe ob vstopu v eno od dvigal stikalna plošča
opremljena z akustično razpoznavnimi zvoki?
Ali je nadzorna plošča oz. stikala pred in v dvigalu v pasu 900 do
1200 mm nad tlemi, da jih lahko dosežejo osebe na invalidskih
vozičkih, hkrati pa niso prenizka za osebe z okvaro vida?

/

SL

01

013001

O

GO,
SL, SK

03

/
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Višina?

O

30301

30302

30303

Ali so (zaradi oseb na invalidskih vozičkih) stikala postavljena
najmanj 400 mm od kotov prostora?

/

GO

03

000023

O

Ali so stikala pod kotom 45% (poševno) na zid, saj jih je lažje
brati in uporabljati?
Ali je (zaradi slabovidnih) barva stikal v kontrastu z ozadjem?

/

GO
SL
SL

03

000023

K

03

000023

O

Ali imajo stikala velike gumbe s premerom vsaj 25 mm in 10
mm razdaljo med njimi? Ali se vstopni gumb na otip in v barvi
razlikuje od drugih?
GLEJ SIST ISO/TR 9527 str.23, 2odstavek
Ali so številke in simboli gumbov v reliefu, da omogočajo branje
s tipom?
3.3 Hodniki, prehodi do pulta referentke
Ali so hodniki široki vsaj 1600 mm, da so prehodni za osebe na
invalidskih vozičkih? Le tako se lahko srečata dva uporabnika
vozička oz. je dovolj prostora za obrat.
Ali je hodnik širok vsaj 1200 mm, da omogoča obrat 90° skozi
vrata 9M?
Da bi se lahko osebe na invalidskih vozičkih približale vratom, je
potreben maneverski prostor: GLEJ SLIKO 8 ‐ SIST ISO/TR 9527
str.11
Ali so nevarni predmeti (drogovi, stenske izbokline, korita,
stebrički, smetnjaki, reklamni panoji...) poudarjeni z osvetlitvijo
in s kontrastnimi barvami in materiali (z reliefnimi tipnimi
oznakami)? GLEJ SLIKO 6 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.9
Površina tal

/

SL, SK,
ZMR

03

000023

K

/

SL

03

000023

M

GO

05

Ograja/držala

NE

Talna oznaka; ki te vodi do info za slepe

NE

Tepihi

NE

/

Priporočeno bi bilo, da so
osvetljena (TONI)!

DA

Širina?

DA

Širina?

GO

03

000011

O

DA,
NE

Kateri?

SL

03

000009

O

š: 180 cm

Nevarni predmeti
so stoli, reklame, ki
niso poudarjeni
nedrseča
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P

30401
30402

3.4 Čakalnice, avle
Ali je poskrbljeno za ozvočenje v javnih stavbah?
Ali se sliši razločno?
Ali je na postajah javnega transporta (železniške postaje,
letališča) poskrbljeno za vizualne informacije?

/

GL

03

??

/

GL

03

??

GO

03

000011

O

GO

03

000011

OČ

DA
/

SL

03

000012

O

Ali je kljuka na vratih razločno vidna, dosegljiva in uporabna?

DA

GO, SL

01

008003

O

Višina kljuke?
Če je kljuka, ali se z lahkoto premika?

DA

GO

03

000012

OČ

/

GO

03

000012

OČ

/

GO

03

000012

KČ

Površina tal
3.5 Oprema
Vrata
Ali je širina vrat za nemoten prehod invalidskega vozička min.
760 mm?
Če je potrebno obrniti med vrati, ali je najmanjša širina 850 do
900 mm?
Ali so vrata lahka?
Ali so steklena ali zastekljena vrata označena z barvnimi trakovi
ali okvirom malo višje pod višino oči?
Ali so dodatna vrata? Izpolnjuj na dodatni list!

nedrseča

DA

Mera?

DA

Mera?

Širina = 94 cm
Širina = 94 cm

Kljuke

Če so uporabljena vrata, ki se sama zapirajo, ali so opremljena z
lahko oprijemljivo navpično potezno kljuko, ki je dolga vsaj 300
mm in katere spodnji konec je približno 800 mm nad tlemi?
Če je potezna kljuka, ali je jasno nakazano, ali se vrata
povlečejo ali potisnejo?

Višina = 105 cm
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Ali je kljuka v kontrastni barvi z vrati, da je lažje razpoznavna za
ljudi z okvaro vida?
Ali je kljuka na vratih v obliki črke D ali L? Tako je kljuka lažje
dosegljiva za ljudi, ki stojijo in tiste na vozičkih.
Držaji
Ali so držaji nameščeni približno 900 mm nad tlemi?

DA

SL

05

P

GO

05

P

SL,
ZSG
SL,
ZSG
SL

03

O

03

O

03

O

SL,
ZSG

03

O

GO,
SL, SK

03

O

0

GO

03

000023

O

0

03

000023

K

03

000023

O

DA
0
0

Bela vrata/srebrna
kljuka
črke L

Ali ima držaj prerez s premerom približno 40 mm, da ga je
lahko prijeti?
Ali je barva držaja za lažje prepoznavanje v kontrastu s steno za
njim?
Ali so držaji varno pritrjeni in na konceh obrnjeni proti zidu?

0

Stikala
Ali je nadzorna plošča oz. stikala pred in v dvigalu v pasu 900 do
1200 mm nad tlemi, da jih lahko dosežejo osebe na invalidskih
vozičkih, hkrati pa niso prenizka za osebe z okvaro vida?
Ali so (zaradi oseb na invalidskih vozičkih) stikala postavljena
najmanj 400 mm od kotov prostora?
Ali so stikala pod kotom 45% (poševno) na zid, saj jih je lažje
brati in uporabljati?
Ali je (zaradi slabovidnih) barva stikal v kontrastu z ozadjem?

0
0

0

GO
SL
SL

Ali imajo stikala velike tipke z večjo pisavo?
GLEJ SIST ISO/TR 9527 str.23, 2odstavek
Ali so številke in simboli gumbov v reliefu, da omogočajo branje
s tipom?
Ali so informacije po možnosti v reliefu za branje s tipom?

0

SL

03

000023

K

0

SL

03

000023

M

Ali so stikala za električno odpiranje vrat na tečajih nameščena
tako, da ne ovirajo invalidskih vozičkov, palic, pripomočkov za
hojo itd?

0
0

0

M

0

O
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Gladke nedrseče talne površine na hodniku do referentke
Ali so talne površine nedrseče, tudi kadar so mokre ter dovolj
gladke, da omogočajo neoteženo vožnjo z vozičkom?
Ali so uporabljene različne grobe preproge, ki močno ovirajo
voznost vozička in povzročajo tresljaje, ki so škodljivi za ljudi na
vozičkih?
Razsvetljava
Ali je razsvetljava načrtovana tako, da ne povzroča bleščanja,
da je zasenčena in primerno postavljena glede na smer pogleda
in na predmet, ki ga je treba opaziti?
To je pomembno tudi za osebe z okvaro sluha, ki berejo z
ustnic.
Vhodi, dvigala, predelne stene itd. zahtevajo bolj intenzivno
razsvetljavo (barvne razlike). Ali imajo?
Ali so znaki svetleči ali razsvetljeni?

NE

05

NE

05

DA

SL, GL

03

O

NE

SL

03

O

NE

SL

03

L

Razsvetljava mora biti načrtovana tako, da je zrcalni odbojni DA
učinek čim manjši. Ne sme biti nenadnih prehodov iz svetlih v
temne prostore. Ali je ?
Izbor luči je pomemben tudi za ljudi z epilepsijo ali
psihiatričnimi težavami.
3.6 Oznake
NE
Ali je urejen sistem komunikacijskih oznak za orientacijo,
namenjen osebam z okvaro sluha in vida, vključno z oznakami
zasilnih izhodov in potmi evakuacije?

SL

03

Ali so znaki na stenah na višini 1400 do 1600 mm nad
tlemi?Nameščeni morajo biti v enaki legi na vratnih okvirih,
stenah itd. in ne na vratnih krilih.
Višina črk ne sme biti manjša od 15 mm, za uporabo izven stavb
pa ne manjša od 100 mm.
Za slabovidne so zaželjene črke, ki so visoke 15 do 40 mm in so

NE
NE
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K

05

01

V: 100 – 160 cm

03

Mere

03

Min: 0,5 cm
Max: 3 cm

SL

03

008003

O

O

za 1 mm izbočene.
Informacijski teksti in številke na shemah, gumbih itd. morajo
biti po možnosti reliefni. V nekaterih primerih je morda kot
dopolnilo zaželjena Braillova pisava.
Dostopi ter notranje poti do prostorov, namenjenih poslovanju
s strankami, pa morajo imeti tudi ustrezne talne oznake za
orientacijo slepih in slabovidnih.
Talna vodila morajo biti v kontrastni barvi s podlago in
drugačnega materiala, da jih lahko začutimo s čevlji. Stenska
vodila so prav tako v kontrastni barvi s podlago, omogočajo pa
lažje gibanje oseb z delno ali popolno izgubo vida.
Oznake v povečanem tisku in tipne oznake prostorov in
nadstropij
Vsi prostori – predavalnice, laboratoriji, knjižnice, itd. naj imajo
braillove napise. Običajne oznake prostorov (številko,
namembnost prostora, imena delavcev, uradne ure, itd.) je
priporočljivo zamenjati z nekoliko večjimi kontrastnimi napisi
(črni napisi na beli, rumeni ali drugi svetli podlagi). Pomembno
je tudi, da so oznake vseh prostorov vedno na enakem
položaju, da jih ljudje z okvaro vida lažje najdejo.

30701

30702

3.7 Dvorane
Ali je število prostorov za obiskovalce na invalidskih vozičkih v
kolikor so v dvorani nepremične vrste naslednje:
‐ v dvorani, ki ima od 100 do 300 sedežev, dva prostora;
‐ v dvorani, ki ima od 301 do 1000 sedežev, najmanj 2%
prostorov od števila sedežev;
‐ v dvorani, ki ima 2001 ali več sedežev, najmanj 1% prostorov
od števila sedežev?
Ali je velikost invalidskega prostora najmanj 900 x 1400 mm?

NE

SL

NE

01
05

NE

NE

0

0
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05

Koliko

GO

01

017001

O

GO

01

017001

O

30703

30801

30802

30803

30804

31201

Ali je gledališče, kinodvorana, dvorana za koncertne in druge
kulturne prireditve ter konferenčna dvorana opremljena z
ustreznimi napravami oziroma indukcijskimi zankami z
ojačevalcem, ki omogočajo dober sprejem zvoka tudi ljudem, ki
uporabljajo slušne aparate?
3.8 Oprema v prostorih namenjenih poslovanju s strankami
INFO PULT/RECEPCIJA
Ali so prostori namenjeni poslovanju s strankami opremljeni z
najmanj enim pultom, okencem in drugo opremo, ki omogoča
samostojno uporabo osebam na invalidskih vozičkih?
Ali je recepcija (informacijski pult) jasno označen in
prepoznaven?
Ali recepcija (informacijski pult) omogoča uporabo invalidskega
vozička?
Ali se v objektih vse storitve, povezane s sporazumevanjem s
strankami oziroma njihovim obveščanjem, opravljajo tako, da
lahko informacije sprejemajo tudi osebe z okvaro sluha in vida?
Ali je v primeru, ko je na enem mestu postavljenih 5 ali več
javnih telefonskih govorilnic, vsaj ena prilagojena in opremljena
tako, da jo lahko uporabljajo osebe na invalidskih vozičkih in da
tudi lahko nemoteno telefonirajo naglušne osebe?

0

GL

01

017002

O

GO

01

016001

O

GO

03

000021

O

NE

SL,
GU

01

011002

O

/

GO,
GL

01

008003

O

GL

08

012001

O

DA

Višina: 75 cm

DA
DA

Taktilna pot do info pulta
NE
3.12 Državni organi, organi lokalne samouprave, izvajalci
javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe
Gluha oseba ima pravico uporabljati znakovni jezik v postopkih DA
pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci
javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe. Ali imajo
omenjeni organi na razpolago tolmača za znakovni jezik?
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po predhodnem
naročilu
upravičenca, se
urejanje
dokumentov s
pomočjo tolmača
lahko uredi v
izbranem terminu

DODATNI LIST: STOPNICE VHOD GV1
OBJEKT: Upravna enota Maribor

20301

Stopnice
Ali so stopnice dovolj široke?

DA

Koliko stopnic?

01

013001

O

01

013001

O

03

000013

O

01

013001

O

01

013001

O

SL

03

000013

K

SL

03

000013

O

4
Širina?

220 cm
20302

Ali so stopnice opremljene z neprekinjeno ograjo ali z
oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost?

NE

20303

Ali držaji segajo vsaj 300 mm čez zgornjo in spodnjo stopnico?
GLEJ SLIKO 13 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.14

/

20304

Ali so prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami zavarovani /
z varnostno ograjo višine vsaj 1000 mm, pri čemer odprtine v
ograji niso širše kot 120 mm?
/
Ali so stopnišča s pet in več stopnicami, ki imajo nastopno
ploskev širine več kot 4 m, na razdalji manjši od 4 m opremljena
tudi z vmesnimi oprijemali za roke?
Ali ima stopnišče ravne stopniščne rame?
DA

Mere?

20307

Ali so nastopne ploskve približno 300 mm globoke, čela pa
največ 150 mm visoka?

Mere?

20308

Ali so stopnice brez previsnih nastopnih ploskev in brez čela, da
je nevarnost spotikanja čim manjša?
GLEJ SLIKO 12 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.13
Ali imajo stopnice po vsem stopnišču enako višino in globino?

DA

SL

03

000013

K

DA

SL

03

000013

O

Ali so barve podestov ter prve in zadnje stopnice stopniščne
rame kontrastni oz. so kontrastne barve sprednji robovi vsake

NE

SL

03

000013

O

20305

20306

20309

Koliko?

/

G: 39 cm, v: 12‐15
cm

24

SL

Kakšni?

20310

stopnice?
Ali so stopnice jasno označene?

DA

01

013001

O

20311

Ali so stopnice dovolj osvetljene?

DA

01

013001

O
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DODATNI LIST: STOPNICE VHOD‐NOTRANJOST GV1
OBJEKT: Upravna enota Maribor

20301

Stopnice
Ali so stopnice dovolj široke?

DA

Koliko stopnic?

01

013001

O

01

013001

O

03

000013

O

01

013001

O

01

013001

O

SL

03

000013

K

SL

03

000013

O

DA

SL

03

000013

K

DA

SL

03

000013

O

SL

03

000013

O

6
Širina?

20302

Ali so stopnice opremljene z neprekinjeno ograjo ali z
oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost?

DA

840 cm
Po sredini

20303

Ali držaji segajo vsaj 300 mm čez zgornjo in spodnjo stopnico?
GLEJ SLIKO 13 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.14

DA

Koliko?

20304

Ali so prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami zavarovani /
z varnostno ograjo višine vsaj 1000 mm, pri čemer odprtine v
ograji niso širše kot 120 mm?
NE
Ali so stopnišča s pet in več stopnicami, ki imajo nastopno
ploskev širine več kot 4 m, na razdalji manjši od 4 m opremljena
tudi z vmesnimi oprijemali za roke?
Ali ima stopnišče ravne stopniščne rame?
DA

Mere?

20305

20306
20307
20308

20309

Ali so nastopne ploskve približno 300 mm globoke, čela pa
največ 150 mm visoka?
Ali so stopnice brez previsnih nastopnih ploskev in brez čela, da
je nevarnost spotikanja čim manjša?
GLEJ SLIKO 12 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.13
Ali imajo stopnice po vsem stopnišču enako višino in globino?

Ali so barve podestov ter prve in zadnje stopnice stopniščne
rame kontrastni oz. so kontrastne barve sprednji robovi vsake
stopnice?

35 cm

Stopnice so od
stene do stene

Mere?

G: 36 cm, v: 16 cm

NE

26

SL

Kakšni?

20310

Ali so stopnice jasno označene?

DA

01

013001

O

20311

Ali so stopnice dovolj osvetljene?

DA

01

013001

O
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DODATNI LIST: STOPNICE VHOD‐NOTRANJOST GV2
OBJEKT: Upravna enota Maribor

20301

Stopnice
Ali so stopnice dovolj široke?

DA

Koliko stopnic?

01

013001

O

01

013001

O

03

000013

O

01

013001

O

01

013001

O

SL

03

000013

K

SL

03

000013

O

DA

SL

03

000013

K

DA

SL

03

000013

O

SL

03

000013

O

13
Širina?

270 cm
20302

Ali so stopnice opremljene z neprekinjeno ograjo ali z
oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost?

DA

20303

Ali držaji segajo vsaj 300 mm čez zgornjo in spodnjo stopnico?
GLEJ SLIKO 13 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.14

DA

Koliko?

20304

Ali so prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami zavarovani DA
z varnostno ograjo višine vsaj 1000 mm, pri čemer odprtine v
ograji niso širše kot 120 mm?
/
Ali so stopnišča s pet in več stopnicami, ki imajo nastopno
ploskev širine več kot 4 m, na razdalji manjši od 4 m opremljena
tudi z vmesnimi oprijemali za roke?
Ali ima stopnišče ravne stopniščne rame?
DA

Mere?

Ali so nastopne ploskve približno 300 mm globoke, čela pa
največ 150 mm visoka?
Ali so stopnice brez previsnih nastopnih ploskev in brez čela, da
je nevarnost spotikanja čim manjša?
GLEJ SLIKO 12 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.13
Ali imajo stopnice po vsem stopnišču enako višino in globino?

Mere?

20305

20306
20307
20308

20309

Ali so barve podestov ter prve in zadnje stopnice stopniščne
rame kontrastni oz. so kontrastne barve sprednji robovi vsake
stopnice?

40 cm

Ni odprtin

G: 32 cm, v: 16 cm

NE

28

SL

Kakšni?

20310

Ali so stopnice jasno označene?

DA

01

013001

O

20311

Ali so stopnice dovolj osvetljene?

DA

01

013001

O
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DOSTOPNOST JAVNIH OBJEKTOV / POPISNI LIST
KRAJ in DATUM:

TRBOVLJE, 4.11.2009

OBJEKT:

UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE

NASLOV:

MESTNI TRG 4, 1422 TRBOVLJE

KONTAKT:
TIP JAVNEGA OBJEKTA:

JAVNA UPRAVA

ANKETO IZVEDLI:
UI (ime+ure):

BIBA, MATEJ, NINA

MENTOR (ime+ure):

TEJA

DRUGI (ime+ure):

BARBARA (spremljevalka)

1

LEGENDE:
GO – gibalno ovirani na invalidskih vozičkih
SL – slepi in slabovidni
GL – gluhi in naglušni
SK – osebe s slabšo kordinacijo
ZSG – osebe z zmanjšano sposobnostjo gibanja (težko
hodijo)
ZMR – ljudje z zmanjšano močjo rok
ST – starejši

O ‐ OBVEZEN
OČ ‐ OBVEZNA ČE NE VELJA
DRUGA,
K ‐ KORISTEN,
M ‐ MOŽEN,
P ‐ PREDLAGAN....

DA ‐ odgovor da
NE ‐ odgovor ne
/ ‐ ni relevantno vprašanje za
objekt
0 ‐ ni podatka

VIRI:
01
02
03

04
05
08
09

Pravilnik o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi
ter več stanovanjskih stavb; Uradni list RS, št. 97/2003
Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir ULRS Št.92 (12.11.1999)
ne velja več
Slovenski nacionalni standard SIST ISO/TR 9527: Gradnja objektov ‐ Potrebe invalidov in
drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah – Smernice za projektiranje; Slovenski
inštitut za standardizacijo, marec 2002
Marija Vovk: Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim
ljudem, priročnik; Urbanistični inštitut RS 2000 (Urbani izziv – publikacije)
Društvo študentov invalidov Slovenije, Strokovna služba: Nacionalna analiza grajene in
komunikacijske dostopnosti in zagotavljanja prilagoditev pri študiju – vprašalnik, 2009
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ); Uradni list RS, št. 96/2002
Ugotovitve s terena, UIRS in DŠIS

2

Šifra
vprašanja

Vprašanja o dostopnosti?

1
10101
10102

10103
10104

10105

DA, NE,
/, 0.

Opombe:

Tip:

Vir:

Člen/ Odstavek

O/K/M/P*

Ne

Število?
26, od tega 1 za invalide

GO

01

012001

O

Da

A oviran dostop z
nepravilno parkiranimi
vozili

GO

01

012002

OČ1.1

GO

01

012003

GO

01

012002

OČ1.1
1.2
O

GO

01

012002

O

Širši dostop

Urejeni parkirni prostori za funkcionalno ovirane
osebe (garažni objekt, parkirišče)
Ali je parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe
vsaj 5% od števila vseh parkirnih mest?
V primeru, da je zagotovljeno le eno parkirno
mesto, ali je tik ob vhodu?
V primeru, da parkirišča ni, ali je urejen prostor za
kratkotrajno ustavitev vozila?
Ali je širina parkirnega mesta vsaj 3500 mm in
dolžina 5500 mm?
Ali so parkirna mesta čim bližje objektu (max.50m)

/
Mere? Širina/dolžina?

Da

4x4,8 m
Razdalja?

Da

35 m

10106

Ali so označena s talno oznaka (mednarodni znak)?

Da

GO

01

012002

O

10107

Ali so označena z vertikalnim znakom (mednarodni
znak)?

Ne

GO

UI

000050

K

10108

Ali je urejen dostop na pločnik – robnik poglobljen v
širini 900 mm in robnik ne višji od 150 mm?
Ali je parkirno mesto osvetljeno?

Da

GO

01

011003

O

Da

GO

03

000050

O

Ali je parkirni avtomat dostopen telesno
prizadetim?

/

GO

03

000050

O

10109

10110

3

10205

1.2 Dostopna pot do objekta
Ali so na prehodih za pešce pločniki poglobljeni na
nivo cestišča?
Ali je semaforizirano križišče, ki ima tudi prehod za
pešce, opremljeno z zvočno signalizacijo za slepe in
slabovidne?
Ali je položaj prehodov jasno označen s spremembo
v površini pločnika? GLEJ sliko 21 ‐ SIST ISO/TR 9527
str.18
Ali je omogočen varen in neoviran dostop do
objekta z vsake površine, ki pripada objektu,
vključno s parkirišča? (brez grajenih in
komunikacijskih ovir)
Ali je dostopna pot dovolj široka?

10206
10207

Ali je dostopna pot utrjena? (in ne sme drseti)
Ali je dostopna pot jasno orientirana in označena?

Da
Ne

10208

Ali imajo dostopi do objektov, namenjenih
poslovanju s strankami ustrezne talne oznake za
orientacijo slepih in slabovidnih?
Ali so za lažje prepoznavanje vrat, stopnic, klančin,
prehodov, talnih oblog uporabljene kontrastne
barve?
Ali so informacijske oznake posebej osvetljene?

Ne

SL

01

011001

O

Ne

SL

03

000009

O

Ne

Jih sploh ni

SL

03

000009

O

Ali so nevarni predmeti (drogovi, stenske izbokline,
korita, stebrički, smetnjaki, reklamni panoji...)
poudarjeni z osvetlitvijo in s kontrastnimi barvami in
materiali (z reliefnimi tipnimi oznakami)? GLEJ SLIKO
6 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.9
Ali so s spremembo površine nakazani prehodi,
spremembe smeri itd.? GLEJ SLIKO 5 ‐ SIST ISO/TR

Ne

Kateri?
Cvetlično korito

SL

03

000009

O

SL

03

000009

K

10201
10202

10203

10204

10209

10210
10211

10212

/

01

011003

O

Da

GO,
SL
SL

01

011003

O

Da

SL

03

000018

O

Da

GO

01

009002

O

Odprta ploščad, nedavno
urejena tako, da ni stopnic

GO

01

009002

O

S parkirišča vhod ni viden,
ni označb

GO
GO
SL

01
01

009002
009002

O
O

Da

Da

4

10213

9527 str.9
Ali je površina perforiranih rešetk za odtok v isti
ravnini kot površina okolnih tal?
Ali so reže perforiranih rešetk za odtok ožje od 15
mm?
Stopnice
Ali so stopnice? Izpolnjuj na dodatni list!
Klančina
Ali je klančina? Izpolnjuj na dodatni list!
Dvižna ploščad ali druga mehanska naprava
Ali je ustrezna dvižna ploščad oz. mehanska
naprava? Izpolnjuj na dodatni list!
Dvigalo
Ali je dvigalo? Izpolnjuj na dodatni list!

/

GO

/

Ne
Ne
Ne

Ne

5

03

000019

O

2
20101

Vhod v objekt

Klančina
Ali je klančina dovolj široka (svetla širina klančine mora biti
minimalno 900 mm)?

/

Širina?

GO
GO

01
01

013001
009002

O
O

20102

Ali je maksimalni naklon 1:20 (6,5%), pri zelo kratkih razdaljah
maksimalno 1:12 (7%)?

/

Točen naklon? Dolžina?

GO

03

000015

O

20103

Pri rekonstrukcijah obstoječih stavb, če tehnično ni možna
drugačna izvedba, je dopusten naklon do 1:12 (9,0 %). Ali je?

/

Točen naklon?

GO

01

013001

OČ

Dolžina?

/

Točen naklon? Dolžina?

GO

03

000015

OČ

/

Koliko?

GO

03

000015

O

01

013001

O

03

000015

O

20108

Če dolžina klančine presega 6000 mmm, mora biti prekinjena z
najmanj 1500 mm dolgimi podesti?
Ali imajo klančine na zunanji strani pribljižno 50 mm visoke
robnike, ki preprečujejo zdrs vozička s klančine?
Ali je klančina opremljena z neprekinjeno ograjo ali z oprijemali
za roke, ki zagotavljajo varnost? Ograjo na višini 900 mm?
Ali imajo za osebe, ki težko hodijo klančine na obeh straneh
držaje?
Ali so površine trdne, ravne in nedrseče?

000015

O

20109

Ali so barve klančin in podestov kontrastne?

/

03

000015

L

20110

Ali je klančina jasno označena?

/

01

013001

O

20111

Ali je klančina dovolj osvetljena?

/

01

013001

O

20104
20105
20106
20107

/
/
/

6

ZSG
Kakšne?

GO, ZSG

SL

20201

20202

Dvižna ploščad ali druga mehanska naprava
Ali je v primeru nivojskega terena poleg stopnic tudi ustrezna
dvižna ploščad oz. mehanska naprava (v kolikor klančina ni
možna)?
Ali je z invalidskega vozička je omogočen klic mehanske dvižne
naprave v primerih nadstropnih oziroma podkletenih objektov?

/

GO

01

009002

O

/

GO

01

008003

O

20203

Ali je dvižna ploščad jasno označena?

/

GO

01

013001

O

20204

Ali je dvižna ploščad dovolj široka?

/

GO

01

013001

O

20205

Ali je dvižna ploščad dovolj osvetljena?

/

GO

01

013001

O

20301

Stopnice
Ali so stopnice dovolj široke?

/

01

013001

O

01

013001

O

03

000013

O

01

013001

O

01

013001

O

03

000013

K

Koliko stopnic?
Širina?

20302

Ali so stopnice opremljene z neprekinjeno ograjo ali z
oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost?

/

20303

Ali držaji segajo vsaj 300 mm čez zgornjo in spodnjo stopnico?
GLEJ SLIKO 13 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.14

/

Koliko?

20304

Ali so prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami zavarovani /
z varnostno ograjo višine vsaj 1000 mm, pri čemer odprtine v
ograji niso širše kot 120 mm?
Ali so stopnišča s pet in več stopnicami, ki imajo nastopno
/
ploskev širine več kot 4 m, na razdalji manjši od 4 m opremljena
tudi z vmesnimi oprijemali za roke?
Ali ima stopnišče ravne stopniščne rame?
/

Mere?

20305

20306

7

SL

SL

20307

Mere?

SL

03

000013

O

/

SL

03

000013

K

/

SL

03

000013

O

SL

03

000013

O

20309

Ali so nastopne ploskve približno 300 mm globoke, čela pa
največ 150 mm visoka?
Ali so stopnice brez previsnih nastopnih ploskev in brez čela, da
je nevarnost spotikanja čim manjša?
GLEJ SLIKO 12 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.13
Ali imajo stopnice po vsem stopnišču enako višino in globino?

/

20310

Ali so barve podestov ter prve in zadnje stopnice stopniščne
rame kontrastni oz. so kontrastne barve sprednji robovi vsake
stopnice?
Ali so stopnice jasno označene?

/

01

013001

O

20311

Ali so stopnice dovolj osvetljene?

/

01

013001

O

Dvigalo
Ali je dvigalo? Izpolnjuj na dodatni list!

Ne

Da

01

010002

O

/

01

010002

OČ

GO

03

000020

O

GO

03

000019

O

SL

03

000019

L

20308

20401‐
204??
20501
20502

20503

20504

20505

Glavni vhod / Vetrolov / Vhodna vrata
Če je v objektu, ki mora biti brez ovir, več vhodov, je treba kot
vhod brez ovir predvideti glavni vhod. Ali je?
V primeru, da to zaradi konstrukcijskih razlogov ni mogoče, je
treba zagotoviti, da je brez ovir eden od ostalih vhodov v
takšen objekt (to potrebno označiti). Ali je?
Ali je pred vhodnimi vrati neovirano ravno območje, da imajo
osebe na invalidskih vozičkih dovolj prostora za dostop?
GLEJ SLIKO 23 SIST ISO/TR 9527 str.20
Ali je površina nedrseča?

Ali je vhod zavarovan tako, da je umaknjen v notranjost ali ima
nadstrešek? Takšen ukrep lahko hkrati olajša slabovidnim

/

Kakšni?

Da

Da

Da

8

Kakšna?
Tlakovano s beton.
ploščami za zunanje
ureditve

20506

prepoznavanje vhoda.
Ali ima vhod vetrolov?

Da

20507

Ali je prehod skozi vetrolov v isti osi?

Da

20508

Ali je širina vetrolova vsaj 1800 mm, dolžina pa glede na tip
vrat? GLEJ SLIKO 24 SIST ISO/TR 9527 str.20

Da

20509

Ali so predprostori v javnih stavbah dovolj prostorni za udobno
manevriranje invalidskega vozička? GLEJ SLIKO 26 SIST ISO/TR
9527 str.21
Ali ima objekt avtomatska drsna vrata (na senzor)?

(Če je uporabljen kakšen drug tip vrat)
V primeru, če ima vhod vrtljiva vrata; ali so predvidena dodatna
vhodna vrata?
(Če je uporabljen kakšen drug tip vrat)
Ali so vrata s stranskimi nasadili nasajena na tečaje v kotih
sobe? GLEJ SLIKO 8 SIST ISO/TR 9527:2002 str. 11
(Če je uporabljen kakšen drug tip vrat)
Če so uporabljena vrata, ki se sama zapirajo, ali je sila, ki je
potrebna za njihovo odpiranje, najmanjša možna?

20510

20511

20512

20513

20530
prestav
ljeno

20514

GO
SL
GO

01

01004

O

03

000020

O

Da

GO

03

000021

O

Ne

GO, SL,
SK, ZSG

03

000011

K

/

GO,
ZSG

03

000019

OČ

/

GO, SK,
ZSG

03

000011

OČ

GO, SK,
ZSG

03

000011

OČ

GO, SL,
ZSG

03

000016

O

GO

01

010006

O

Da,
po
goj
no
/

(Če je uporabljen kakšen drug tip vrat)
Če so uporabljena vrata s stikalom za električno odpiranje vrat
na tečajih, ali je stikalo nameščeno tako, da ne ovira
invalidskega vozička, palice, pripomočkov za hojo itd?
GLEJ SLIKO 17 SIST ISO/TR 9527:2002 str. 16
Ali je v primeru, če se pri rekonstrukciji objekta iz tehničnih /

9

Velikost vetrolova?
195 x 335 cm

Zunanja vrata: da,
notranja vrata so

težja

20515

razlogov ali zaradi predpisov o varstvu kulturne dediščine ne
morejo upoštevati pogoji, nameščen na primernem mestu ob
vhodu v objekt zvočni signal (domofon, kjer se lahko oseba s
posebnimi potrebami pozanima o možnosti dostopa ali pokliče
pomoč) za potrebe funkcionalno oviranih oseb?
Ali je svetla širina glavnega vhoda od 850 do 900 mm?
Da

20516

Ali so poleg vhodov nameščeni držaji?

20517

Širina?
Zunanja: 100 cm
Notranja: 80 cm x 2

03

000011

Ne

GO,
SL
ZSG

03

000019

O

Ali je barva vrat in okvira v kontrastu s sosednjimi zidovi?

Ne

SL

03

000012

O

20518

Ali je vhod jasno označen v taktilni obliki?

Ne

SL

09

20519

Ali so steklena ali zastekljena vrata označena z barvnimi trakovi
ali okvirom malo višje pod višino oči?
Ali so vrata lahka?

Ne

SL

03

000012

O

GO, SL

01

008003

O

GO

03

000012

OČ

Zunanja vrata: da,

Ali je kljuka na vratih razločno vidna, dosegljive in uporabna?

Da,
po
goj
no
da
Da

20520

Če je kljuka, ali se z lahkoto premika?

/

Potisna/povlečna vrata

20521

Če so uporabljena vrata, ki se sama zapirajo, ali so opremljena z
lahko oprijemljivo navpično potezno kljuko, ki je dolga vsaj 300
mm in katere spodnji konec je približno 800 mm nad tlemi?
Če je potezna kljuka, ali je jasno nakazano, ali se vrata
povlečejo ali potisnejo?
Ali je kljuka v kontrastni barvi z vrati, da je lažje razpoznavna za
ljudi z okvaro vida?
Ali je kljuka na vratih v obliki črke D ali L? Tako je kljuka lažje

Da,
da

GO

03

000012

OČ

Da,
da
Ne

GO

03

000012

KČ

SL

05?

P

Ne

GO

05?

P

20522
20523
20524

10

notranja vrata so

težja

20525
20526
20527
20528
10213

dosegljiva za ljudi, ki stojijo in tiste na vozičkih.
Ali je vhod v objekt dostopen brez stopnic?

Da

GO

01

010003

O

Ali je prag vhodnih vrat nižji od 20 mm? (25 mm ISO/TR 9527)
Ali je uporabljen gumijast prag?
Ali so predpražniki in obloge za preprečevanje vnosa umazanije
višinsko izravnani z ravnjo tal?
Ali je površina perforiranih rešetk za odtok v isti ravnini kot
površina okolnih tal?

/
Ne
Da

Ni praga

GO
GO
GO

01
03
01

010003
000012
010005

O
PČ
O

/

Koliko?

GO

03

000019

O

Ali so reže perforiranih rešetk za odtok ožje od 15 mm?

/

Velikost ?

11

3 Funkcionalnost in prilagojenost
notranjih prostorov
30302

3.1 Sanitarni prostori
Ali so sanitarije označene?
Ali je hodnik širok vsaj 1200 mm, da omogoča obrat 90° skozi
vrata 9M?
Da bi se lahko osebe na invalidskih vozičkih približale vratom, je
potreben maneverski prostor: GLEJ SLIKO 8 ‐ SIST ISO/TR 9527
str.11
Vrata 1
Ali so vrata lahka?
Širina vrat

Ne
Da

Notranja kljuka
Ali je prisotno vsaj eno invalidsko stranišče z ustrezno
označitvijo na samih vratih?

30102

Ali je površina velika vsaj 3,50 m2, pri čemer je krajša stranica
prostora dolga vsaj 1,60 m?
Ali so v sanitarnem prostoru:
‐ sanitarna školjka, opremljena s konzolnim ali zidnim držalom
za roke,
‐ konzolni umivalnik na višini 800‐850 mm in
‐ konzolni umivalnik odmaknjen od stranskega zidu vsaj 200
mm,
‐ sanitarna školjka in umivalnik postavljena tako, da je med
njima vsaj 800 mm prostora,
‐ nagibno ogledalo,
‐ obešalnik za obleko, dosegljiv z invalidskega vozička, in

30103

Širina?
Hodnik ima dve
prevladujoči širini:
160 cm
290 cm

GO

03

000011

O

GO

01

019001

O

Dimenzije?
179 x 210 cm

GO

01

019003

O

Držala za roke ni;
Školjka je pisuarnega tipa
– za ženske je manj
ugodna

GO

01

019003

O

GO

01

019003

O

Da

Zunanja kljuka

30101

Iz avle pot ni označena

po
goj
no
Da
Ne

Širina?
95 cm
Višina?
106 cm
Višina?
106 cm
Oznaka je majhna, visoko
na vratih

Da
Da

27 cm

Ne

52 cm

GO

01

019003

O

Ne
Ne

Ni obešalnika

GO
GO

01
01

019003
019003

O
O

12

30104

‐ klicna naprava za primer, če je potrebna pomoč, ki mora
omogočati nemoteno sporazumevanje tudi osebam z okvaro
sluha?
Vrata 2
Ali so vrata lahka?

Da

Klicna naprava je, kako
deluje, nismo preverjali

/

Širina vrat

/

Zunanja kljuka

/

Notranja kljuka

/

Iz hodnika se neposredno
vstopi v sanitarni prostor
– glej podatke za
predprostor
Iz hodnika se neposredno
vstopi v sanitarni prostor
– glej podatke za
predprostor
Iz hodnika se neposredno
vstopi v sanitarni prostor
– glej podatke za
predprostor
Iz hodnika se neposredno
vstopi v sanitarni prostor
– glej podatke za
predprostor

Ali imajo vrata ( na notranji strani) vodoravni ročaj približno
800 mm od tal, da se osebam na invalidskem vozičku olajša
zapiranje vrat?
Notranje horizontalne in vertikalne komunikacije

Ne

Stopnice
Ali so stopnice? Izpolnjuj na dodatni list!
Klančina
Ali je klančina? Izpolnjuj na dodatni list!

Dvižna ploščad ali druga mehanska naprava
Ali je ustrezna dvižna ploščad oz. mehanska naprava? Izpolnjuj na

GL

01

019003

O

GO

03

000012

O

GO

01

013001

O

Da
Ne

Opomba: na dostopu do
sprejemne pisarne je
provizorična klančina; ima
manjši zob; dolžina = cca
35 cm, širina = cca 155 cm

Ne

dodatni list!

Dvigalo
Ali je v stavbah, ki imajo več kot tri nadstropja, vgrajeno
najmanj eno osebno dvigalo?

Ne

Koliko nad.? = 2
Opomba: dvigalo so

13

vgrajevali v času našega
obiska, uporabno naj bi
bilo v roku 1 meseca

Ali je dvigalo jasno označeno?

/

Opomba: dvigalo bo stalo
v osi glavnega vhoda, na
vidnem mestu

Ali znaša svetla širina vhoda v kabino dvigala najmanj 800 mm?

/

Mere?
Opomba: Še ni znano

Ali je velikost kabine (ko je v stavbi le eno dvigalo) vsaj
1100x1400 mm?
Ali sta v stavbah, ki imajo pritličje in več kot osem nadstropij,
vgrajeni najmanj dve osebni dvigali, od tega eno s svetlimi
merami tlorisne površine kabine najmanj 1100 mm x 2100 mm
in širino vhoda najmanj 800 mm (takšno, da ga lahko uporablja
oseba na invalidskem vozičku s spremljevalcem)?
Ali ima dvigalo drsna vrata?

/

Mere?
Opomba: Še ni znano

/

01

013001

O

GO

03

000021

O

Koliko nad.?
Mere?

GO

01

013001

OČ

/

Opomba: Še ni znano

GO

03

000022

O

Ali je čas odpiranja dovolj dolg za nemoten prehod oseb na
invalidskih vozičkih?
Ali so vrata dvigala v kontrastu s sosednjim zidom?

/

Opomba: Še ni znano

GO

03

000022

O

/

Opomba: Še ni znano

SL

03

000022

K

Ali je pred vrati dvigala dovolj velik manevrski prostor?
GLEJ SLIKO SIST ISO/TR 9527 str.28

Da

Opomba: je pa v
neposredni bližini info
pult (zelo blizu vrat
dvigala)

GO

03

000022

O

Ali je višina tal izravnana z višino podesta dvigala?

/

Opomba: Še ni znano

GO

03

000022

O

Ali je na stenah kabine držaj na višini 900 mm?

/

Opomba: Še ni znano

ZSG

03

000022

K
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Ali so tla kabine nedrseča?

/

Opomba: Še ni znano

GO

03

000022

K

Ali je dvigalo dovolj osvetljeno?

/

Opomba: Še ni znano

SL

01

013001

O

Ali je kabina dobro razsvetljena in nebleščeča?

/

Opomba: Še ni znano

SL

03

000022

K

Ali je za slepe ob vstopu v eno od dvigal stikalna plošča
opremljena z akustično razpoznavnimi zvoki?
Ali je nadzorna plošča oz. stikala pred in v dvigalu v pasu 900 do
1200 mm nad tlemi, da jih lahko dosežejo osebe na invalidskih
vozičkih, hkrati pa niso prenizka za osebe z okvaro vida?
Ali so (zaradi oseb na invalidskih vozičkih) stikala postavljena
najmanj 400 mm od kotov prostora?

/

Opomba: Še ni znano

SL

01

013001

O

/

Opomba: Še ni znano

GO,
SL, SK

03

/

Opomba: Še ni znano

GO

03

000023

O

/

Opomba: Še ni znano

03

000023

K

/

Opomba: Še ni znano

GO
SL
SL

03

000023

O

/

Opomba: Še ni znano

SL, SK,
ZMR

03

000023

K

/

Opomba: Še ni znano

SL

03

000023

M

Da

Širina?

GO

05

Da

Širina?

GO

03

Ali so stikala pod kotom 45% (poševno) na zid, saj jih je lažje
brati in uporabljati?
Ali je (zaradi slabovidnih) barva stikal v kontrastu z ozadjem?

O

Priporočeno bi bilo, da so osvetljena (TONI)!

30301

30302

Ali imajo stikala velike gumbe s premerom vsaj 25 mm in 10
mm razdaljo med njimi? Ali se vstopni gumb na otip in v barvi
razlikuje od drugih?
GLEJ SIST ISO/TR 9527 str.23, 2odstavek
Ali so številke in simboli gumbov v reliefu, da omogočajo branje
s tipom?
3.3 Hodnik do sprejemne pisarne
Ali so hodniki široki vsaj 1600 mm, da so prehodni za osebe na
invalidskih vozičkih? Le tako se lahko srečata dva uporabnika
vozička oz. je dovolj prostora za obrat.
Ali je hodnik širok vsaj 1200 mm, da omogoča obrat 90° skozi
vrata 9M?
Da bi se lahko osebe na invalidskih vozičkih približale vratom, je

15

P

000011

O

30303

30401

30402

potreben maneverski prostor: GLEJ SLIKO 8 ‐ SIST ISO/TR 9527
str.11
Ali so nevarni predmeti (drogovi, stenske izbokline, korita,
stebrički, smetnjaki, reklamni panoji...) poudarjeni z osvetlitvijo
in s kontrastnimi barvami in materiali (z reliefnimi tipnimi
oznakami)? GLEJ SLIKO 6 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.9
Površina tal

/

SL

03

0

GL

03

/

GL

03

Ograja/držala

Je
ok
/

Talna oznaka; ki vodi do info za slepe

Ne

Tepihi

So
ok

3.4 Čakalnice, avle
Ali je poskrbljeno za ozvočenje v javnih stavbah?
Ali se sliši razločno?

Ali je na postajah javnega transporta (železniške postaje,
letališča) poskrbljeno za vizualne informacije?

Kateri?
Ni nevarnih predmetov

000009

O

Po hodnikih ni držal

Površina tal
3.5 Oprema
Vrata
Ali je širina vrat za nemoten prehod invalidskega vozička min.
760 mm?
Če je potrebno obrniti med vrati, ali je najmanjša širina 850 do
900 mm?
Ali so vrata lahka?
Ali so steklena ali zastekljena vrata označena z barvnimi trakovi

Da

Mera? 800 mm

GO

03

000011

O

Da

Mera?

GO

03

000011

OČ

SL

03

000012

O

Da
Ne

16

ali okvirom malo višje pod višino oči?
Ali so dodatna vrata? Izpolnjuj na dodatni list!

Da

Drsna vrata so pred
stopniščem v I. nadstropje

Kljuke
Ali je kljuka na vratih razločno vidna, dosegljiva in uporabna?

GO, SL

01

008003

O

Da

GO

03

000012

OČ

Če so uporabljena vrata, ki se sama zapirajo, ali so opremljena z
lahko oprijemljivo navpično potezno kljuko, ki je dolga vsaj 300
mm in katere spodnji konec je približno 800 mm nad tlemi?
Če je potezna kljuka, ali je jasno nakazano, ali se vrata
povlečejo ali potisnejo?
Ali je kljuka v kontrastni barvi z vrati, da je lažje razpoznavna za
ljudi z okvaro vida?
Ali je kljuka na vratih v obliki črke D ali L? Tako je kljuka lažje
dosegljiva za ljudi, ki stojijo in tiste na vozičkih.
Držaji
Ali so držaji nameščeni približno 900 mm nad tlemi?

/

GO

03

000012

OČ

/

GO

03

000012

KČ

Da

SL

05?

P

GO

05?

P

/

SL,
ZSG

03

O

Ali ima držaj prerez s premerom približno 40 mm, da ga je
lahko prijeti?
Ali je barva držaja za lažje prepoznavanje v kontrastu s steno za
njim?
Ali so držaji varno pritrjeni in na konceh obrnjeni proti zidu?

/

SL,
ZSG
SL

03

O

03

O

SL,
ZSG

03

O

Višina kljuke?
Če je kljuka, ali se z lahkoto premika?

Da
100 cm

L

/
/

Stikala

17

Ali je nadzorna plošča oz. stikala pred in v dvigalu v pasu 900 do
1200 mm nad tlemi, da jih lahko dosežejo osebe na invalidskih
vozičkih, hkrati pa niso prenizka za osebe z okvaro vida?
Ali so (zaradi oseb na invalidskih vozičkih) stikala postavljena
najmanj 400 mm od kotov prostora?
Ali so stikala pod kotom 45% (poševno) na zid, saj jih je lažje
brati in uporabljati?
Ali je (zaradi slabovidnih) barva stikal v kontrastu z ozadjem?

0

GO,
SL, SK

03

0

GO

03

000023

O

0

03

000023

K

0

GO
SL
SL

03

000023

O

Ali imajo stikala velike tipke z večjo pisavo?
GLEJ SIST ISO/TR 9527 str.23, 2odstavek
Ali so številke in simboli gumbov v reliefu, da omogočajo branje
s tipom?
Ali so informacije po možnosti v reliefu za branje s tipom?

0

SL

03

000023

K

0

SL

03

000023

M

Ali so stikala za električno odpiranje vrat na tečajih nameščena
tako, da ne ovirajo invalidskih vozičkov, palic, pripomočkov za
hojo itd?
Gladke nedrseče talne površine
Ali so talne površine nedrseče, tudi kadar so mokre ter dovolj
gladke, da omogočajo neoteženo vožnjo z vozičkom?
Ali so uporabljene različne grobe preproge, ki močno ovirajo
voznost vozička in povzročajo tresljaje, ki so škodljivi za ljudi na
vozičkih?
Razsvetljava
Ali je razsvetljava načrtovana tako, da ne povzroča bleščanja,
da je zasenčena in primerno postavljena glede na smer pogleda
in na predmet, ki ga je treba opaziti?
To je pomembno tudi za osebe z okvaro sluha, ki berejo z
ustnic.
Vhodi, dvigala, predelne stene itd. zahtevajo bolj intenzivno
razsvetljavo (barvne razlike). Ali imajo?

O

0

M

0

O

Da
Da

05
V avli, so dobro pritrjene
na talno površino

Da

Ne
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Vhod v sprejemno pisarno
je bil zelo temen –

05

SL, GL

03

O

SL

03

O

zaposlena je bila na
bolniškem staležu –
morda to razlog?

Ali so znaki svetleči ali razsvetljeni?

Ne

SL

03

Razsvetljava mora biti načrtovana tako, da je zrcalni odbojni Da
učinek čim manjši. Ne sme biti nenadnih prehodov iz svetlih v
temne prostore. Ali je ?
3.6 Oznake
Da
Ali je urejen sistem komunikacijskih oznak za orientacijo,
namenjen osebam z okvaro sluha in vida, vključno z oznakami
zasilnih izhodov in potmi evakuacije?

SL

03

Ali so znaki na stenah na višini 1400 do 1600 mm nad
tlemi?Nameščeni morajo biti v enaki legi na vratnih okvirih,
stenah itd. in ne na vratnih krilih.
Višina črk ne sme biti manjša od 15 mm, za uporabo izven stavb
pa ne manjša od 100 mm.
Za slabovidne so zaželjene črke, ki so visoke 15 do 40 mm in so
za 1 mm izbočene.
Informacijski teksti in številke na shemah, gumbih itd. morajo
biti po možnosti reliefni. V nekaterih primerih je morda kot
dopolnilo zaželjena Braillova pisava.
Dostopi ter notranje poti do prostorov, namenjenih poslovanju
s strankami, pa morajo imeti tudi ustrezne talne oznake za
orientacijo slepih in slabovidnih.
Talna vodila morajo biti v kontrastni barvi s podlago in
drugačnega materiala, da jih lahko začutimo s čevlji. Stenska
vodila so prav tako v kontrastni barvi s podlago, omogočajo pa
lažje gibanje oseb z delno ali popolno izgubo vida.
Oznake v povečanem tisku in tipne oznake prostorov in
nadstropij
Vsi prostori – predavalnice, laboratoriji, knjižnice, itd. naj imajo
braillove napise. Običajne oznake prostorov (številko,

Pod stropom so oznake
zasilnih izhodov

01

Da

152 – 170 cm
Max črke = 8 cm
Min črke = 6 cm

03

0

Mere

03

Ne

SL

03

SL

01
05

Ne
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30702

30703

30801

30802

30803

namembnost prostora, imena delavcev, uradne ure, itd.) je
priporočljivo zamenjati z nekoliko večjimi kontrastnimi napisi
(črni napisi na beli, rumeni ali drugi svetli podlagi). Pomembno
je tudi, da so oznake vseh prostorov vedno na enakem
položaju, da jih ljudje z okvaro vida lažje najdejo.
3.7 Dvorane
0
Ali je število prostorov za obiskovalce na invalidskih vozičkih v
kolikor so v dvorani nepremične vrste naslednje:
‐ v dvorani, ki ima od 100 do 300 sedežev, dva prostora;
‐ v dvorani, ki ima od 301 do 1000 sedežev, najmanj 2%
prostorov od števila sedežev;
‐ v dvorani, ki ima 2001 ali več sedežev, najmanj 1% prostorov
od števila sedežev?
Ali je velikost invalidskega prostora najmanj 900 x 1400 mm?
0

Ali je gledališče, kinodvorana, dvorana za koncertne in druge
kulturne prireditve ter konferenčna dvorana opremljena z
ustreznimi napravami oziroma indukcijskimi zankami z
ojačevalcem, ki omogočajo dober sprejem zvoka tudi ljudem, ki
uporabljajo slušne aparate?
3.8 Oprema v prostorih namenjenih poslovanju s strankami
INFO PULT/RECEPCIJA
Ali so prostori namenjeni poslovanju s strankami opremljeni z
najmanj enim pultom, okencem in drugo opremo, ki omogoča
samostojno uporabo osebam na invalidskih vozičkih?
Ali je recepcija (informacijski pult) jasno označen in
prepoznaven?
Ali recepcija (informacijski pult) omogoča uporabo invalidskega
vozička?
Ali se v objektih vse storitve, povezane s sporazumevanjem s
strankami oziroma njihovim obveščanjem, opravljajo tako, da
lahko informacije sprejemajo tudi osebe z okvaro sluha in vida?
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Ali je v primeru, ko je na enem mestu postavljenih 5 ali več
javnih telefonskih govorilnic, vsaj ena prilagojena in opremljena
tako, da jo lahko uporabljajo osebe na invalidskih vozičkih in da
tudi lahko nemoteno telefonirajo naglušne osebe?

Taktilna pot do info pulta
Ne
3.12 Državni organi, organi lokalne samouprave, izvajalci
javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe
Gluha oseba ima pravico uporabljati znakovni jezik v postopkih 0
pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci
javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe. Ali imajo
omenjeni organi na razpolago tolmača za znakovni jezik?

DODATNI POPISNI LIST
STOPNICE

Načeloma po
vnaprejšnem dogovoru

GO,
GL

01

008003

O

GL

08

012001

O

1

OBJEKT: UE Trbovlje
SE NAHAJA:
DOSTOPNA POT

20301

/

VHOD

Ali so stopnice dovolj široke?

NOTRANJOST

Da

(obkroži)

Koliko stopnic? 10+12 z
vmesnim podestom

01

013001

O

01

013001

O

03

000013

O

Širina? 146 cm

20302

Ali so stopnice opremljene z neprekinjeno ograjo ali z
oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost?

Da

Opomba: ograja je, ni pa
neprekinjena

20303

Ali držaji segajo vsaj 300 mm čez zgornjo in spodnjo stopnico?

Ne

Koliko?

21

SL

GLEJ SLIKO 13 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.14
Ali so prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami zavarovani Da
z varnostno ograjo višine vsaj 1000 mm, pri čemer odprtine v
ograji niso širše kot 120 mm?
Ali so stopnišča s pet in več stopnicami, ki imajo nastopno
/
ploskev širine več kot 4 m, na razdalji manjši od 4 m opremljena
tudi z vmesnimi oprijemali za roke?
Ali ima stopnišče ravne stopniščne rame?
Da

Mere?
Višina 100 cm
Odprtina 12,5 cm

20307

Ali so nastopne ploskve približno 300 mm globoke, čela pa
največ 150 mm visoka?

Da

Mere? Globina 35 cm,
čelo 15 cm

20308

20309

Ali so stopnice brez previsnih nastopnih ploskev in brez čela, da
je nevarnost spotikanja čim manjša?
GLEJ SLIKO 12 ‐ SIST ISO/TR 9527 str.13
Ali imajo stopnice po vsem stopnišču enako višino in globino?

Da

20310

Ali so barve podestov ter prve in zadnje stopnice stopniščne
rame kontrastni oz. so kontrastne barve sprednji robovi vsake
stopnice?
Ali so stopnice jasno označene?

20311

Ali so stopnice dovolj osvetljene?
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Kakšni? Rahel kontrast,
lahko bi bilo še bolje

