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DOSTOP UČENCEV S FUNKCIONALNO OVIRANOSTJO DO
ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN V OSNOVNIH ŠOLAH
OSREDNJESLOVENSKE REGIJE
IZVLEČEK
V današnjem šolskem sistemu je vedno več poudarka na inkluziji oziroma vključevanju otrok s
posebnimi potrebami v redni program šolanja. Inkluzija v celoti je mogoča samo takrat, ko so
upoštevane posebne potrebe otroka. Med njimi sta tudi potrebi po prilagojenosti šolskih
prostorov in fizični aktivnosti. Zato sem se odločila raziskati, kakšne možnosti vključevanja
imajo učenci z gibalno oviranostjo k pouku športne vzgoje z vidika prilagojenosti, dostopnosti in
možnosti samostojne uporabe šolskih prostorov v sklopu telovadnice.
Raziskava je potekala na območju osrednje Slovenije, v vzorec pa je bilo zajetih 16 osnovnih in 5
srednjih šol. Opazovala sem prilagojenost in dostopnost v šolo za gibalno ovirane učence,
ustreznost poti do telovadnice, prilagojenost garderob in sanitarij v sklopu športnih prostorov
(tudi za mlajše otroke), možnost dostopa do športne opreme in pripomočkov in vnosa teh v
telovadnico ter dostopnost zunanjih športnih površin.
Rezultati so pokazali slabo dostopnost pri večini opazovanih spremenljivk (manj kot 50 %), zlasti
na področju prilagojenosti sanitarij za mlajše otroke. Te so bile ustrezne v 9,5 %. Nasprotno temu
pa so bile najbolj dostopne garderobe v sklopu športnih prostorov s 57 % pokritostjo. Sanitarije v
sklopu športnih prostorov so bile ustrezne v isti meri kot pot do telovadnice, in sicer v 47,6 %.
Podobno sta bila ocenjeni spremenljivki dostop v šolo in dostop do športnih orodij, obe sta
gibalno oviranemu učencu prilagojeni le v 33,3 %. Športna orodja in pripomočke je možno vnesti
v telovadnico na 28,6 % šol, delež šol z neoviranim dostopom do zunanjih športnih površin pa
znaša 38,1 %.
Ključne besede: arhitektonske ovire, dostopnost, prilagojenost, grajeno okolje, invalidi,
oviranost, gibalno ovirani.
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PHSICALLY DISABLED STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS
OF THE CENTRAL SLOVENIA REGION
ABSTRACT
In today's school system there is more and more emphasis on the inclusion and integration of
children with special needs in the regular school program. Inclusion in its full concept is possible
only when the specific needs of children are taken into consideration. Among them are the need
for adaptation of school premises and the need for physical activity. Therefore I decided to
explore what possibilities of inclusion into sports education do physically impaired pupils have in
terms of adaptability, accessibility and ability to use school premises within the gym.
The survey was conducted in central Slovenia; the sample consisted of 16 primary and 5
secondary schools. I observed adaptability and accessibility for physically impaired pupils into
school, the adequacy of the way to the gym, adaptation of changing rooms and toilets (also for
younger children) in the context of sports facilities, access to sports equipment and gadgets, their
input into the gym and accessibility of outdoor sports surfaces.
The survey showed inadequate accessibility of most of the variables (less than 50 %), especially
in the area of toilet adaptation for younger children. The adequacy of this variable was 9.5 %. On
the contrary, the most accessible were dressing rooms within the sports facilities with 57 %
coverage. Sanitary facilities within the sports facilities were adequate in the same extent as the
way to the gym, both in 47.6 %. Likewise, were estimated the variables of access to school and to
sports equipment, both are physically disabled pupil adjusted in only 33.3 %. Sports equipment
and gadgets can be put into the gym at 28.6 % of schools and the proportion of schools with
unimpeded access to outdoor sports surfaces amounts to 38.1 %.

Keywords: architectural barriers, accessibility, adaptability, the built environment, disabled,
disability, physically disabled.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
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CRP – Ciljni raziskovalni program
SRS – Strategija razvoja Slovenije
MKOPOv – Mednarodna klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti
PŠD – prilagojena športna dejavnost
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1 UVOD

Večino ljudi ima samostojno in neodvisno življenje za nekaj samoumevnega, medtem ko se
marsikdo niti ne zaveda v kolikšni meri je to onemogočeno osebam s posebnimi potrebami. Med
drugim tudi zato, ker jih zelo redko srečujemo, saj so po večini »izgnani« iz našega vsakdanjika –
za okencem v banki ne vidimo osebe na invalidskem vozičku, ne striže nas gluh frizer ali nas
poučuje slepa profesorica (Vovk, 2000).
Eden izmed mnogih razlogov za to je zagotovo tudi problematika grajenega okolja, ki osebam s
posebnimi potrebami predstavlja težavo pri vključevanju v okolje, kljub temu, da eno izmed
temeljnih načel Zakona o izenačevanju invalidov zagotavlja enake možnosti za invalide in
njihovo nediskriminacijo.
S tem se strinja tudi Vovk (2000), ki pravi, da je vključevanje v vsakdanje življenje in družbo za
funkcionalno ovirane ljudi oziroma ljudi z raznimi prizadetostmi oteženo ali sploh nemogoče
prav zaradi nedostopnosti in neuporabnosti grajenega okolja.
Vovk (2000) zato meni, da bi kot uvod k soočanju s trdoživimi predsodki in stereotipi (ki so
zakoreninjeni v marsikom od nas), morali začeti pri odstranjevanju ovir v grajenem prostoru, kar
pa kliče k nadgrajevanju upravno-urbanistično-arhitekturnih posegov.
Sama sem mnenja, da je šport eno izmed področij, ki na nek način podira ovire funkcionalno
oviranim ljudem, saj poleg lažjega vključevanja v družbo nudi tudi elemente rehabilitacije, ki
pripomorejo k razvoju preostalega potenciala organizma do take mere, ki zagotavlja
najoptimalnejšo vključitev poškodovanega ali bolnega v delovno okolje.
Poseben poudarek na tem področju temelji na integraciji funkcionalno prizadetih otrok in
mladostnikov k športni vzgoji med procesom vzgoje in izobraževanja. Kljub zakonskim
opredelitvam, ki spodbujajo tovrstno integracijo, pa še vedno ostajajo določene ovire v grajenem
okolju, ki funkcionalno oviranim osebam onemogočajo neoviran dostop do športnih objektov in
površin.
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S tem razlogom sem se namenila preveriti v kolikšni meri je dejansko stanje na nekaterih
osnovnih in srednjih šolah v Osrednji Sloveniji primerljivo z opredelitvijo Zakona o izenačevanju
možnosti invalidov (2010), ki pravi, da imajo invalidi »pravico do ustreznih prilagoditev pri
vključevanju v vzgojni, šolski ali študijski proces in pravico do primernih prilagoditev šolskega
oziroma študijskega procesa individualnim potrebam invalida«.
V teoretičnem delu diplomske naloge se bom posvetila širšemu področju, in sicer funkcionalno
oviranim (FO) osebam v grajenem okolju in zakonskim ter pravnim predpisom, ki se nanašajo na
to temo. Raziskovalni del pa bo temeljil na ožjem vidiku – na gibalno oviranih (v nadaljevanju
GO) učencih v šolskih športnih prostorih.
V moji raziskovalni nalogi se bom torej osredotočila na poseben vidik športa za gibalno ovirane
osebe, in sicer na vključevanje GO otrok in mladostnikov k športni vzgoji med procesom vzgoje
in izobraževanja. Zanima me namreč, v kolikšni meri so šolski športni prostori in površine v
Osrednji Sloveniji dostopne osebam (učencem) z gibalno oviranostjo. Podobno raziskavo so že
opravljale tudi kolegice na področjih Gorenjske (Vardić, 2012), Savinjske, Zasavske in
Spodnjeposavske (Podpečan, 2012) ter Podravske regije (Verhovnik, 2012).
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2 FUNKCIONALNA OVIRANOST

2.1 Definicije nekaterih pojmov v medicinskem smislu
»Funkcionalna oviranost« je besedna zveza, ki združuje več pojmov oziroma iz njih izhaja, zato
je za njeno razumevanje potrebno poznavanje teh.

2.1.1 Funkcionalnost
Pojem »funkcionalnost« je lastnost, izpeljana iz pojma »funkcija«, ki ima več pomenov. Eden
izmed njih, ki se nanaša na obravnavano temo, pravi, da je funkcija »opravljanje, izpolnjevanje
značilne naloge, zlasti pri kakem organu, delovanje« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, str.
226).

2.1.2 Oviranost
»V kontekstu oviranja zdravja je oviranost prikrajšanost osebe, nastala kot posledica okvare ali
prizadetosti, ki omejuje ali preprečuje izpolnjevanje za to osebo normalne vloge (glede na starost,
spol ter družbene in kulturne dejavnike)« (MKOPOv, 1997, str. 168).
Definicije »oviranosti« se razlikujejo glede na različne avtorje, sama pa sem izbrala tisto, ki se
najpogosteje uporablja in je navedena v priročniku za klasifikacijo posledic bolezni Mednarodna
klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti (MKOPOv). Ker pojem »oviranost« v medicinskem
kontekstu združuje pojma »okvara« in »prizadetost« (večkrat se tudi prepletata med seboj), je
logično, da ga razčlenimo in natančneje opredelimo najprej ta dva pojma.
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2.1.3 Okvara
»V kontekstu doživljanja zdravja je okvara vsaka izguba ali nenormalnost psihične, fiziološke ali
anatomske zgradbe ali njihove funkcije« (MKOPOv, 1997, str. 57).

2.1.4 Prizadetost
»V kontekstu doživljanja zdravja je prizadetost vsaka (iz okvare izhajajoča) omejitev ali
zmanjšanje za izvajanje posamezne dejavnosti na način ali v obsegu, ki je ocenjen kot normalen
za človeka« (MKOPOv, 1997, str. 129).
Zgoraj navedene definicije »funkcionalnosti« in »oviranosti« mi torej nudijo podlago za
medicinsko opredelitev pojma »funkcionalna oviranost«, ki bi jo na kratko lahko opisala takole:
funkcionalna oviranost pomeni oviranje pravilnega opravljanja funkcije določenega telesnega
organa ali več telesnih organov kot posledica okvare oziroma prizadetosti tega/teh.

2.1.5 Invalidi
Ob pregledovanju uradnih dokumentov, listin in zakonov sem opazila, da se pogosto pojavlja
izraz »invalidi«, zato bom kot dodatek na hitro pojasnila še ta pojem, kot ga navaja Zakon o
izenačevanju možnosti invalidov iz leta 2010: »Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi,
duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami
lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi« (1. člen, 2.
odstavek).

2.2 Funkcionalna oviranost kot produkt socialnega okolja
MKOPOv (str. 169) navaja, da oviranosti v kontekstu zdravja ni mogoče strniti na seznam
prikrajšanosti oziroma jo natančno klasificirati, saj z njo pravzaprav opredeljujemo in razvrščamo
»okoliščine, v katerih se ljudje z zmanjšanimi možnostmi lahko znajdejo, okoliščine, ki s stališča
družbenih norm postavijo take osebe v prikrajšan položaj v primerjavi z njihovimi vrstniki.«
-4-
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Tak pogled na odnos med okoljem in hendikepiranimi osebami sta preučevala Kobal in Sendi
(2010, str. 10) in ugotavljala, kaj je zares tisto, kar naredi funkcionalno ovirane osebe ovirane. Na
podlagi te raziskave sta razjasnila modernejšo teorijo definiranja funkcionalne oviranosti oziroma
invalidnosti, in sicer »socialni model invalidnosti«, kjer se zagovarja teza, da je »invalidnost
zgolj produkt ovirajočih socio-ekonomskih procesov in manj neposredna posledica zdravstvenih
ali telesnih stanj«.
V nasprotju z medicinskim modelom invalidnosti, ki vidi problem odstopanja (od normativov
postavljenih s strani družbe) v posamezniku in izhaja iz tega, da je potrebno »popravljanje« oz.
izboljšanje pacienta, predpostavlja socialni model invalidnosti, da osnovni problem invalidnosti
ni v posamezniku, pač pa v okolju. Na invalidnost torej gleda kot konflikt med zmožnostmi
posameznika in ovirami, ki mu jih predstavlja okolje (Kavčič, 2010).

2.3 Klasifikacija skupine funkcionalno oviranih ljudi
Obseg skupine FO ljudi je zelo širok in raznolik ter predstavlja eno izmed značilnih skupin
prebivalstva. Klasifikacijo FO oseb opredeljuje Vovk v svojem priročniku Načrtovanje in
prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem (2000, str. 21):
-

ljudje s prizadetostjo vida, popolno ali delno;

-

ljudje, ki uporabljajo invalidski voziček;

-

ljudje, ki se težko gibljejo;

-

ljudje s prizadetostjo sluha, popolno ali delno;

-

ljudje s prizadeto funkcijo rok;

-

ljudje nenavadnih telesnih mer;

-

začasno ovirani ljudje.
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2.4 Osebe z gibalno oviranostjo
Ker se raziskovalni del te naloge nanaša predvsem na GO učence, je smiselno, da pojasnim,
katere osebe s posebnimi potrebami spadajo v tako skupino in na kratko opišem njihove
značilnosti. Pri tej opredelitvi sem se nanašala na klasifikacijo oseb z GO po Zupanu (2010). Sem
spadajo osebe z okvaro hrbtenjače, z živčno-mišičnimi obolenji, z multiplo sklerozo, s cerebralno
paralizo, osebe po poškodbi glave ali po preboleli možganski kapi, osebe z vnetnim in
degenerativnim revmatizmom ter osebe s prirojenimi in pridobljenimi okvarami gibal.

2.4.1 Osebe z okvaro hrbtenjače
To so osebe, pri katerih je posledica poškodbe ali bolezni okvara hrbtenjače, ki vodi do delne ali
popolne izgube vseh motoričnih in senzoričnih funkcij pod nivojem okvare. Ključna omejitev te
skupine je gibanje z invalidskim vozičkom.
Paraplegiki – osebe s poškodbo hrbtenjače nižje od nivoja vratu, imajo neprizadete zgornje ude in
za gibanje uporabljajo voziček na ročni pogon.
Tetraplegiki – osebe s poškodbo vratne hrbtenjače, imajo hrome zgornje in spodnje ude oziroma
zmorejo z zgornjimi udi nekaj aktivne gibljivosti le proksimalno, v ramenu in komolcu. Z
vozičkom na ročni pogon se zato le s težavo gibajo, tako da jih mora voziti druga oseba ali pa
uporabljajo električni voziček (Zupan, 2010).

2.4.2 Osebe z živčno-mišičnimi obolenji
Gre za osebe pri katerih je zaradi bolezni prišlo do izgube mišične moči vseh telesnih mišic in
posledično zaradi sekundarnih posledic mišične oslabelosti do omejene gibljivosti v sklepih
(kontraktur) in do deformacij hrbtenice (skolioze – stranske ukrivljenosti). Senzorika je
neprizadeta. Ključna omejitev te skupine je gibanje z električnim invalidskim vozičkom, saj je
praviloma relativno dobro ohranjena fina motorika. Zmorejo minimalne aktivnosti z roko, pod
pogojem, da so predmeti na dosegu, tako da potrebujejo prilagoditve ali pomoč tudi pri npr.
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bančnih avtomatih, poštnih okencih, trgovskih pultih, ki so po navadi za njihov omejen obseg rok
previsoko (Zupan, 2010).

2.4.3 Osebe z multiplo sklerozo
Osebe, pri katerih zaradi bolezni (demielinizacijski proces v osrednjem živčevju) pride do okvare
motorike, ki se kaže kot oslabelost mišic, zvišanje mišičnega tonusa (spastičnost), motnje
koordinacije gibanja, prizadeta pa je tudi senzorika. Ključna omejitev te skupine je gibanje z
invalidskim vozičkom (na ročni pogon ali električnim), ki pa je zaradi narave prizadetosti
nekoliko okornejše kot pri ostalih skupinah. Zmorejo minimalne aktivnosti z zgornjimi udi, fina
motorika prstov rok je po navadi slaba Zupan, 2010).

2.4.4 Osebe po poškodbi glave ali po preboleli možganski kapi
Gre za osebe pri katerih je zaradi poškodbe glave in možganov oziroma možganske kapi prišlo do
prizadetosti gibanja (po navadi gre za spastično ohromelost polovice telesa), lahko pa so prisotne
še dodatne okvare senzorike (npr. vida in sluha) pa tudi okvare višjih živčnih dejavnosti, ki
prizadetost take osebe zelo povečajo. Ključne omejitve so gibanje z berglami ali s hoduljo
oziroma z invalidskim vozičkom (Zupan, 2010).

2.4.5 Osebe s cerebralno paralizo
To so osebe pri katerih je prišlo do okvare osrednjega živčevja (možganov – največkrat gre za
krvavitev v možgane) pred, ob ali v zgodnjem obdobju po porodu. Prizadeto je gibanje (gre za
spastično ohromelost vseh štirih udov, lahko samo spodnjih ali polovice telesa), lahko pa so
prisotne še dodatne okvare senzorike (npr. vida in sluha) pa tudi okvare višjih živčnih dejavnosti,
ki prizadetost take osebe zelo povečajo. Ključne omejitve so gibanje z berglami ali s hoduljo
oziroma z invalidskim vozičkom. Težje prizadete osebe s cerebralno paralizo ne morejo
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samostojno upravljati vozička na ročni pogon ali električnega vozička, zato ob sebi potrebujejo
spremljevalca (Zupan, 2010).

2.4.6 Osebe z vnetnim in degenerativnim revmatizmom ter osebe s
prirojenimi okvarami gibal
Pri osebah z revmatizmom zaradi vnetnega dogajanja v sklepih pride do bolečin in omejene
gibljivosti sklepov. Ključne omejitve so oteženo gibanje ter možnost izvedbe aktivnosti z zelo
omejenimi gibi. Osebe z nekaterimi prirojenimi okvarami so lahko tudi pritlikave. V okviru
pridobljenih okvar gibal pa gre lahko za različne poškodbe, veliko je amputacij, predvsem
spodnjih udov zaradi sladkorne bolezni. Osebe se gibajo s pomočjo proteze, tiste z nadkolensko
protezo po navadi pri hoji uporabljajo tudi bergle, za daljše razdalje pa tudi invalidski voziček
(Zupan, 2010).
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3 GRAJENO OKOLJE IN ARHITEKTONSKE OVIRE

»Izraz »grajeno okolje« se nanaša na človekovo izdelano okolico, ki zagotavlja okolje za
človeške dejavnosti, in sicer v obsegu od osebnega stanovanja in zgradb do soseske in mesta, ki
vključujejo svojo podporno infrastrukturo, kot so oskrba z vodo in energijo. Grajeno okolje je
materialen, prostorski in kulturni produkt človeškega dela, ki združuje fizične elemente in
energije v oblikah, potrebnih za življenje, delo in igranje« (Built environment, Wikipedia).
Prav grajeno okolje pa velikokrat predstavlja FO osebam oviro pri vključevanju v širše socialno
okolje.
Vovk (2000) je opredelila ovire v grajenem okolju, ki funkcionalno oviranim predstavljajo
težave:
-

ovire pri oblikovanju zunanjega prostora;

-

ovire pri oblikovanju notranjega prostora ali arhitektonske ovire (tej temi se bom
natančneje posvetila, saj se nanaša na moje diplomsko delo).

3.1 Grajene ovire pri oblikovanju zunanjega prostora
Te ovire onemogočajo invalidom neovirano gibanje na prostem v urbanem ali neurbanem okolju.
Med ovire k zunanjemu prostoru spadajo ovire na cestah, trgih in drugih javnih površinah ter v
javnem prometu: stopnice, cestni robniki, cestni otoki, podhodi in nadhodi, parkirni prostori,
vstop/izstop iz raznih vozil, dostopi do izven nivojskih postajališč ali postaj, zapletenost okolja
(nezadostna opremljenost z orientacijskimi elementi – znaki, napisi …) ipd.
Sendi in Kobal (2010) sta izvedla anketo med invalidi in invalidskimi organizacijami o
najpogosteje identificiranih ovirah v grajenem okolju, ob kateri sta prišla do spoznanja, da so
najbolj problematične grajene ovire za invalide na različnih področjih življenja stopnice. Avtorja
sta mnenja, da bi bilo te potrebno nadomestiti z dvigali in s primernimi klančinami ter jih
opremiti z držali in ograjami. Poleg tega so omenjene kot najpogosteje zaznane ovire še: vhodi in
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izhodi iz objektov, prostorov in prevoznih sredstev, neprilagojene sanitarije ter težave v zvezi s
parkirišči, pločniki in robniki ob različnih objektih.

3.2 Grajene ovire pri oblikovanju notranjega prostora oziroma arhitektonske
ovire
Tovrstne ovire preprečujejo ali otežujejo FO osebi dostop v objekt in se tičejo predvsem
dostopnosti, prostornosti in uporabnosti. Sem spadajo: vrata (preozka, vrtljiva, pretežka,
odpiranje v napačno stran …), stopnice, drseča tla, ozki hodniki, premajhni in nesmotrno urejeni
stanovanjski prostori, neprimerno oblikovana stanovanjska oprema in še marsikaj drugega.
Ljudje, ki spadajo v skupino gibalno oviranih, so bili poleg ljudi s prizadetostjo vida identificirani
kot tisti z največ težavami pri dostopanju do nestanovanjskih stavb, vstopanju vanje, izstopanju
ter njihovo uporabo.
Vovk (2000) meni, da glavni problem tiči že v sami izgradnji okolja in da bi bilo potrebno tiste,
ki so odgovorni za gradnjo, seznaniti o problematiki ljudi s telesnimi prizadetostmi. Navaja
najpogostejše težave, ki se pojavijo ob sami izgradnji okolja: slaba dostopnost, nezadostna
prostornost, zapletenost okolja ter navzkrižnost rešitev.

3.2.1 Slaba dostopnost
Dostopnost do stavb ali naprav je lahko otežena iz razlogov, ki tičijo v zunanjem okolju (preozka,
spolzka dostopna pot, s stopnicami, brez klančine ali prestrmo klančino) ali v notranjem (preozka
vrata in prehodi, višinske razlike brez dvigala, itd.) (Vovk, 2000).

3.2.2 Nezadostna prostornost
Prostornost je velikega pomena zlasti za osebe s funkcionalno oviranostjo, saj te lahko
uporabljajo razne invalidske vozičke, ortopedske pripomočke ali pa zaradi slabovidnosti,
- 10 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Monika Stojko, diplomsko delo

omejenega gibanja in drugih oviranosti preprosto potrebujejo večji prostor za lažje manevriranje
skozenj. Nezadostna prostornost pomeni: nezadostnost mer stanovanjskih prostorov, hodnikov,
dvigal, ipd., slaba nameščenost/načrtovanje vgrajenega pohištva ter preozka vrata in prehodi
(Vovk, 2000).

3.2.3 Zapletenost okolja
Zapletenost okolja se nanaša na dejstvo, da kdo (npr. otroci, stari ljudje, oseba z duševno
prizadetostjo …) ne najde svoje poti oziroma se ne more orientirati v okolju predvsem zaradi
prepogosto izpolnjenega in zapletenega okolja, navzočnosti premikajoče se množice ljudi,
težavnega prometnega mesta ali okolja, ki ni opremljeno z jasnimi, nedvoumnimi in čitljivimi
znaki (Vovk, 2000).

3.2.4 Navzkrižnost rešitev
Navzkrižnost rešitev se pojavi, kadar želijo oblikovalci grajenega okolja odstraniti arhitekturne
ovire, vendar ob tem niso pozorni na sekundarne posledice zaradi morebitnega neznanja o
različnih zahtevah različnih skupin oseb s posebnimi potrebami (Vovk, 2000). Tako je npr.
Verhovnik (2012) pri raziskovanju arhitektonskih ovir na šolskih športnih površinah Podravske
regije ugotovila, da so protipožarna vrata potrebna za varnost učencev in zaposlenih na šoli,
vendar zaradi svoje teže predstavljajo oviro učencem na invalidskem vozičku.

3.3 Smernice k oblikovanju notranjih in zunanjih športnih površin
Pot od pločnika ali parkirišča skozi glavni vhod, recepcijo ali avlo, skozi hodnike do športnih
površin bi morala biti zgrajena tako, da bi bila čim bolj preprosta za uporabo in dostopna vsem
ljudem.
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Pri nas so smernice za projektiranje grajenega okolja podane v Slovenskem standardu SIST
ISOTR 9527 (Gradnja objektov – Potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v
stavbah), še bolj natančno pa jih opredeljujejo Vovk (2000), Towers (2010) in drugi avtorji
priročnika Buildings for Everyone (1998).

3.3.1 Dostop do stavbe
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni
rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS št. 97/2003) pravi, da mora biti dostop do objekta
»brez ovir, varen in brez grajenih in komunikacijskih ovir ter označen tako, da omogoča
enostavno orientacijo v prostoru.«
Vovk (2000) pravi, da naj bo pot do stavbe vodoravna in utrjena. Če to ni možno, naj bo naklon
vsaj rahel (največ 1 : 20 ali 5 %). Ob večjem naklonu, ki ga smatramo že kot klančino, je
priporočljivo nadkritje. Ob objektih zdravstvenega in socialnega varstva, kulturnih ustanovah in
prometnih postajah je zaželen neposreden dovoz do vhoda ali invalidsko parkirno mesto, ki je
oddaljeno največ 50 m.
V priročniku Buildings For Everyone (1998) je navedenih še nekaj zanimivih smernic, ki
določajo neoviran dostop do stavb: robniki niso zaželeni; optimalna širina poti naj bo od 120-180
cm; površina bi morala biti gladka in nedrseča; pot naj bo prosta nevarnosti, kot so stebrički, koši
za smeti, previsi, trnaste rastline ter navzven odpirajoča se vrata in okna; zadostna osvetljava;
oznake za smer ali nevarnost pa naj bodo prepoznavne preko vizualne, slušne in tipne poti.

3.3.2 Glavni vhod
Pri odpiranju vrat ni pomembna samo teža vratnega krila ali kam se vrata odpirajo (navznoter,
navzven), temveč tudi ali se odpirajo v levo ali desno, oblika in višina kljuke ter njihova širina,
kar je zlasti velikega pomena pri osebah na vozičkih. Towers (2010) meni, da naj bo stavba
oblikovana tako, da je glavni vhod razviden in nadkrit ter dodaja potrebo po zvoncu ali interkomu
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za morebitno pomoč osebja. Če so prisotne stopnice, mora biti za GO uporabnike postavljena
klančina, za katero je prav tako zaželeno, da je nadkrita.
Vovk (2000) navaja mero za širino dvokrilnih vrat, ki naj bo minimalno 180 cm, vsi zgoraj
navedeni avtorji pa se strinjajo, da vrtljiva vrata nikakor ne pridejo v poštev za FO osebe,
priporočljiva niso tudi tista s samozapiralnim mehanizmom. Najbolj primerna so zato drsna vrata
z avtomatičnim odpiranjem – čas za prehod od 4-6 sekund. Vrata, ki so v celoti steklena, morajo
biti primerno označena, pravi Towers (2010), z barvnim trakom, okvirom ali varnostnim znakom
v višini 140-160 cm, da jih slabovidne osebe lahko zaznajo.
Površina pred vhodom
Oseba na invalidskem vozičku mora imeti pred vhodom in za njim zadostno površino, da se
obrne, pravi Vovk (2000) in hkrati navaja natančne smernice. Dimenzije površine določimo z
razmerjem med prostorom pred vrati (dolžina A) in svetlo širino vrat (dolžina B), vsota teh dolžin
ne sme biti manjša kot 200 cm. Svetla širina vhodnih vrat ne sme biti manjša od 90 cm, zato da je
možen lagoden prehod z invalidskim vozičkom. Prosta površina je potrebna na tisti strani, kamor
se odpirajo vrata, in sicer ob kljuki vsaj 60 cm širine (C). Kjer to ni možno, naj se podaljša prosta
površina pred vrati.

Slika 1: Površina pred vrati za manevriranje z invalidskim vozičkom (vir: M. Vovk, 2000, str. 91)
Slika 2: Prosta površina na tisti strani, kamor se odpirajo vrata (vir: M. Vovk, 2000, str. 91)
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Zidna odprtina vhodnih vrat mora biti odmaknjena od kota ali kakšne druge ovire vsaj 50 cm,
priporočljivo je 70. Prostor pred in za vrati naj bo vodoraven, razen, če je prostor na zunanji
strani vrat nenadkrit. V tem primeru je dopusten naklon 2 % oz. 1 : 50 za odtok vode. Nivojske
razlike pred in za vrati niso zaželene, predpražniki in mreže za čiščenje čevljev pa ne smejo
predstavljati ovire. Tudi pragovi niso zaželeni, če so že potrebni, naj imajo zaokrožene ali
posnete robove in naj ne bodo višji od 2 cm.
Vrata znotraj stavbe
V priročniku Buildings for Everyone (1998) je navedeno, naj se vrata odpirajo v prostor proti
najbližji steni, ki je postavljena pravokotno na vrata.
Po Vovk (200) morajo biti vrata znotraj javnih stavb široka minimalno 80 cm, za prehod
invalidskih vozičkov minimalno 90 cm in za bolniške postelje minimalno 110 cm.
»Kljuke in ključavnice se morajo z lahkoto premikati. Vrata morajo imeti vodoravni ročaj
približno 80 cm od tal, da se osebam na invalidskih vozičkih olajša zapiranje vrat (na primer na
stranišču).« (Slovenski standard SIST ISO/TR 9527-gradnja objektov, str. 11). Kljuke in ročaji
morajo biti oblikovani tako, da omogočajo čvrst prijem roke. Pri odpiranju vrat z avtomatičnim
zapiranjem pa so najbolj primerni navpično pritrjeni držaji z okroglim profilom (2r = 4 cm),
dolžine 30 cm in tako pritrjen, da je spodnji rob 80 cm od tal.
V priročniku Buildings for Everyone (1998) lahko preberemo še, naj bo vrat znotraj stavbe čim
manj, če ta niso potrebna iz funkcionalnih ali varnostnih razlogov ali pa naj vsaj ostanejo odprta
na stežaj.

3.3.3 Dostop do telovadnic
Vovk (2000) meni, da je minimalna širina hodnika, potrebna za srečanje dveh oseb na invalidskih
vozičkih 160 cm, optimalno 180 cm, hkrati pa dovoljuje enoročni obrat za 180°. Towers (2010)
pa idejo razširi in trdi, da so optimalne mere v primeru uporabnikov na športnih invalidskih
vozičkih (ki so širši) celo od 200 – 250 cm. Morebitni predmeti na hodniku (radiatorji, gasilni
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aparati, navzven odpirajoča vrata …) ne bi smeli segati v prehodni del, saj lahko predstavljajo
oviro ali nevarnost FO osebam, zato svetuje vgrajenost takih predmetov v steno (če se le da).
Stopnice in alternativne rešitve za FO osebe
Stopnice predstavljajo veliko oviro funkcionalno in gibalno oviranim ljudem, predvsem tistim na
invalidskih vozičkih. Ker pa so znotraj stavb nepogrešljive, je tem potrebno poiskati alternativo.
Stopnice predstavljajo oviro zlasti takrat, ko niso pravilno oblikovane. Splošne smernice poda
Vovk (2000) in opozarja na ostre robove stopnic ter previsne nastopne plošče, saj se lahko vanj
zatakne konica obuvala. Prav tako ne priporoča poševne oblikovanosti stopnic, ker lahko noga
zdrsne preko nje. Vse stopnice morajo biti enake, maksimalno število stopnic na stopniščno rame
je 12 z optimalnimi merami V = 17 cm, G = 29 cm. Če jih je več, mora biti vmes postavljeno
počivališče (z dolžino 150 cm, kontrastne barve).
KLANČINA je ena izmed rešitev k stopnicam. Ta naj ne bi presegala naklona z razmerjem 1 : 12
(optimalno razmerje je 1 : 20), če pa je potreben strmejši (maksimalno 1 : 6), pa oseba na
invalidskem vozičku potrebuje pomoč spremljevalca. Dolžina klančine (ob naklonu 1 : 12) naj ne
bi presegla 6 m. Če so daljše, morajo biti prekinjene s počivališčem (vodoravna tla na začetku in
koncu z dolžino od 150-180 cm), oziroma, po Towersu (2010), morajo biti počivališča
postavljena tam, kjer se naklon zviša za 50 cm. Tako klančine kot stopnice pa morajo biti na obeh
straneh opremljene z ograjo oziroma držaji. Ti naj bodo okrogli, premera 2r = 4 cm, pritrjeni v
višini 90 cm (za osebe na invalidskih vozičkih pa 70 cm) ter ob začetku in koncu stopnic/klančine
vertikalno preusmerjeni v tla za lažjo orientacijo slepim in slabovidnim.
Obstajajo pa tudi druge alternativne rešitve, ki jih Vovk (2000) opredeli kot poševne in vertikalne
dvižne naprave.
POŠEVNE DVIŽNE NAPRAVE se deli na stopniščne dvižne stole (za pomoč starejšim ali
bolnim ljudem v stanovanjskih hišah), stopniščne dvižne ploščadi (za osebe na invalidskih
vozičkih znotraj ali zunaj stavbe) in na stopniščne vzpenjalce (za premagovanje strmih stopnic po
več nadstropij, za osebe na invalidskih vozičkih ob notranji ali zunanji rabi).
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Slika 3: Stopniščni dvižni stol (vir: http://www.rupini-co.si/Invalidske_dvizni_stol.html)
Slika 4: Stopniščna dvižna ploščad (vir: http://www.jr-product.si/LesninaSlo.html)
Slika 5: Stopniščni vzpenjalec (vir: http://www.jr-product.si/stopniscni-vzpenjalci-24.html)

Med VERTIKALNE DVIŽNE NAPRAVE spadajo dvigala in vertikalne dvižne ploščadi. Te
omogočajo dvig do višine 180 cm, v zasebni uporabi pa lahko tudi več.
Dvigala so poleg klančin najbolj primerna in pogosta alternativa stopnicam, saj omogočajo
preprosto prehajanje iz enega nadstropja v drugo. Vovk (2000) navaja minimalne mere za kabino
110 cm (širina) x 140 cm (dolžina), minimalna širina vrat pa 80 cm. V kabini mora biti prav tako
nameščen držaj. Gumbi tipkala naj bodo v višini od 90-120 cm, primerno razmaknjeni drug od
drugega in smiselno razporejeni po barvi ali obliki (zlasti alarmni gumb mora izstopati z rdečo
barvo). Minimalna površina pred dvigalom zadošča meram 150 x 150 cm, tla pa naj bodo
drugače obdelana. Najprimernejša so drsna vrata z avtomatičnim odpiranjem. V priročniku
Buildings for Everyone (1998) je dodano še, da morajo biti kabine opremljene z ogledalom na
zadnji steni, da se oseba na invalidskem vozičku lahko zapelje vzvratno, brez ogrožanja drugih.
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Slika 6: Vertikalna dvižna ploščad (vir: http://www.jr-product.si/liftboy-68.html)

3.3.4 Garderobe v sklopu telovadnic
Po Towersu (2010) bi morale vse športne ustanove vsebovati vsaj en dostopen prostor za
preoblačenje, vključno s straniščem in prho, ki ga lahko uporabljajo FO osebe. V ta namen je
predlagal nekaj natančnih meril za oblikovanje tovrstnih prostorov. Že sam vstop v garderobo
mora biti primerno označen z znakom, ki identificira prostor za preoblačenje, vrata pa naj bodo
široka od 87,5-102,6 cm, za lažji prehod invalidskih vozičkov in športne opreme. Garderoba naj
vsebuje predprostor s prehodom, širokim vsaj 100 cm, glavni prostor pa mora meriti vsaj 150 x
150 cm, kar omogoča osebi na invalidskem vozičku obračanje. Minimalna višina klopi za
preoblačenje z gladko površino in zaobljenimi robovi je 48 cm z globino 45 cm (optimalno 50
cm) in dolžino 200 cm. Obešalniki za oblačila naj bodo nameščeni med 105-140 cm visoko (tudi
v prostoru za tuširanje), kar omogoča uporabo tudi mlajšim otrokom, prehod iz garderobe v
prostor za tuširanje pa naj bo na isti ravni brez pragov.
Primerna velikost zložljivega sedeža pod tušem, ki se lahko dvigne ob navpično steno, je 50 x 50
cm, ob njem pa naj bosta nameščena horizontalni in vertikalni držaj za lažje premeščanje z
invalidskega vozička. V dokumentu Suplementary planning document (2006) razberemo, da je v
prostor poleg sedeža za tuširanje potrebno dodati še sedež za uporabnike, ko se sušijo. Prav
zaradi lažjega premeščanja je pomembno, da je prostor za tuširanje dovolj velik. Priročnik
Buildings for Everyone (1998) daje smernice za optimalno velikost tega prostora, ki naj meri 200
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x 200 cm, prav tako pa svetuje nedrsečo talno obdelavo – nedrseče ploščice ali sintetično peno.
Za lažji in učinkovit odtok vode morajo imeti tla pod tušem rahel naklon (2-3 %) proti
odtočnemu kanalu. Towers (2010) ponudi še dodatno rešitev k mokri površini tal, in sicer
predlaga primerno ogrevanje prostora oziroma kar ogrevanje tal.

3.3.5 Sanitarije v sklopu telovadnic
Avtorji priročnika Buildings for Everyone (1998) delijo sanitarije za invalide na štiri tipe:
1. Konvencionalna postavitev, rahlo prilagojena in uporabna za vse ljudi.
2. Stranišče za hodeče, vendar nestabilne ljudi, ki imajo težave z ravnotežjem.
3. Stranišče, dostopno za uporabnike na invalidskih vozičkih.
4. Stranišče za invalide, ki potrebujejo pomoč spremljevalca.
Najbolj primeren in značilen je tip stranišča, ki je dostopen uporabnikom na invalidskih vozičkih,
saj ga lahko poleg njih uporablja tudi širši krog funkcionalno oviranih ljudi.
Towers (2010) poudarja, da mora biti vsaj eno takšno stranišče oddaljeno največ 40 m od
športnih prostorov, v sklopu ali bližini garderobnih prostorov ter označeno s primernim znakom
stranišča za invalide (oznake za smer stranišča morajo biti nameščene tudi po hodnikih). Sam
prostor mora meriti vsaj 150 cm v širino in 220 cm v dolžino, tako da ima oseba na invalidskem
vozičku dovolj prostora ob straniščni školjki za premeščanje oziroma za manevriranje ob
umivalniku. Vovk (2000) predlaga, naj bo višina školjke od 46-50 cm. Ob straniščni školjki (po
možnosti na vsaki strani za različne smeri presedanja, če je dovolj prostora) naj bo dvižni ročaj,
ki omogoča lažje premeščanje, na drugi strani straniščne školjke pa po en fiksni vertikalni in
horizontalni držaj. Umivalnik, polica, milo, držalo za papirnate brisačke, sušilec rok in drugi
pripomočki morajo biti v višini od 74-80 cm. Umivalno korito je lahko na isti strani kot
straniščna školjka, in, če je možno z nje tudi dosegljivo. Koš za smeti, radiatorji in podobno naj
bodo postavljeni tako, da ne ovirajo prostora za manevriranje ali premeščanje. Priporočljivo je,
da je ogledalo rahlo nagnjeno naprej, visoko 150 cm, vendar od tal dvignjeno vsaj 60 cm, prav
tako so priročni obešalniki za obleke na višini od 105-140 cm.
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Ko govorimo o sanitarijah v sklopu šolskih športnih prostorov, pomislimo tudi na prilagojenost
tega prostora za mlajše otroke in ljudi manjše (pritlikave) rasti. Zato je potrebno poskrbeti, da
stranišča ne vsebujejo samo nižje in manjše straniščne školjke, ampak tudi nižje postavljena
korita, ogledala in druge higienske pripomočke.

3.3.6 Telovadnice
Zaprti športni prostori, kjer so stene iz trših materialov povzročajo veliko akustike, zato bi moral
biti del prostora obložen iz mehkega materiala, ki absorbira zvok, najbolj učinkovito je, če je to
strop.
Towers (2010) poudarja pomembnost kontrastnih barv, razsvetljenosti in različnih tekstur tal za
osebe z vizualno okvaro: stene morajo biti drugačne barve kot strop, tla in vrata; površina sten in
tal naj bo mat ali vsaj minimalno bleščeča, saj bleščeč odsev ne otežuje športne dejavnosti samo
tistim z vizualno okvaro, ampak vsem udeležencem v športu; različna tekstura tal lahko služi
označevanju nevarnosti ali sporočanju lokacije in usmerjanja, zlasti za slepe in slabovidne osebe.
Tla morajo biti čvrsto nameščena in brez nevarnosti za spotikanje ob prehodu iz ene
teksture/materiala na drugo. Talna obdelava naj bo taka, da se sledi, ki jih puščajo osebe na
invalidskih vozičkih, lahko odstranijo, naj bo varna pred zdrsom in ne preveč polirana.
Če so prisotne tribune, naj bodo lahko dostopne FO osebam, na tribuni mora biti zagotovljenih
vsaj 1 % (od števila sedežev) mest za invalidske vozičke.
Potrebno je zagotoviti dovolj velik, varen in priročen prostor, kamor se lahko pospravi invalidske
vozičke, da ne ogrožajo udeležencev med vadbo, saj se GO pogosto udeležujejo športov, kjer ne
sedijo vedno na vozičkih (npr. sedeča odbojka).
Potrebno je upoštevati širino vrat za uporabnike na širših športnih invalidskih vozičkih, to je
minimalno 87,5 cm.
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3.3.7 Športna orodja in pripomočki
Towers (2010) opozarja, naj bodo športni pripomočki in orodja varno pospravljeni v za to
primeren prostor, ki naj bo v sklopu telovadnice in naj ne bodo postavljeni na športni površini, saj
s tem predstavljajo nevarnost vadečim. Skladišča morajo biti dostopna tudi osebam na invalidskih
vozičkih, kar pomeni, da morajo biti vrata dovolj široka, skladišče dovolj veliko, da se oseba na
vozičku lahko obrne (vsaj 150x150 cm) in športna oprema na policah pospravljena na
maksimalni višini 145 cm. Prav tako mora biti omogočen dovolj velik prehod za vnos večje
športne opreme iz skladišča direktno v telovadnico (npr. blazine, fitnes naprave …).

3.3.8 Dostop do zunanjih športnih površin
Tako notranje kot zunanje športne površine, »vključno s tekaško stezo in igrišči, morajo biti
oblikovane in nameščene tako, da zadostujejo potrebam invalidnih športnikov, zlasti tistim, ki
uporabljajo invalidske vozičke« (Towers, 2010, str. 75). Zato mora biti urejena čim krajša pot iz
garderob oziroma telovadnice do zunanjih igrišč. Izhod iz stavbe mora biti čim bolj vodoraven,
če so prisotne stopnice pa naj bo tem nameščena alternativna rešitev (glej poglavje Stopnice in
alternativne rešitve za FO osebe, str. 19). Zunanja pot naj bo utrjena in iz čvrstega materiala, ki se
ne zmehča ali drsi, ko je moker, najbolj priporočljiva je asfaltirana talna obdelava. Neravne
površine (z izboklinami), površine iz peska, travnate ali prodnate površine niso primerne, saj
otežujejo gibanje vsem FO osebam. Prav tako se je potrebno izogibati robnikom, tudi tistim ob
tekaških stezah, ali pa naj se uredi odstranljive robnike, kjer je potrebno, da se omogoči dostop
invalidom. Če je potrebna ograditev igrišč, morajo biti nameščeni ustrezni prehodi, ki omogočajo
neoviran dostop osebam na vozičkih. Potrebno je tudi poskrbeti za počivališča, kjer se težko
hodeči lahko spočijejo (nadkrite klopi). Towers (2010) pa k temu dodaja še zahtevo po dostopnih
straniščih, ki morajo biti čim bližje zunanjim igriščem in jasnih (tudi taktilnih) oznakah.
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3.4 Najnovejši pristopi k odpravljanju ovir, povezanih z dostopnostjo
grajenega okolja
V zadnjih letih je zavest o problematiki dostopnosti grajenega okolja za funkcionalno ovirane
osebe precej narasla. V tem smislu se pogosto odpirajo mnoge različne podteme, med njimi tudi
take, ki so osredotočene predvsem na probleme, povezane z načrtovanjem objektov in
oblikovanjem grajenega okolja. Ob tem obstaja skupna točka, da je pri načrtovanju grajenega
okolja nujno potrebno upoštevati vse predpise in gradbene standarde, ki so namenjeni
zagotavljanju neoviranega dostopa invalidom.
V tem poglavju bom natančneje opisala pristope, ki temeljijo predvsem na grajenem okolju - gre
za tako imenovano »univerzalno oblikovanje« (ang. universal design) oziroma »oblikovanje za
vse« (ang. design for all) in »doživljenjski dom« (ang. »life-time homes«).
Pri tem bom samo še omenila, da poleg teh obstajajo tudi nekateri drugi koncepti, temelječi
predvsem na informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Ta omogoča invalidom »boljši dostop
brez ovir in večjo socialno vključenost ter tudi manjšo odvisnost od tuje pomoči in čim
samostojnejše življenje v svojem domačem okolju« (Kobal in Sendi, 2010, str. 66). Taki pristopi
so na primer, »podporne tehnologije« (ang. assistive technologies) in »ambientalne inteligence«
(ang. ambient intelligence).

3.4.1 Univerzalno oblikovanje oziroma oblikovanje za vse
Konvencija o pravicah invalidov (2006) v zadnjem odstavku 2. člena opredeljuje univerzalno
oblikovanje kot »oblikovanje proizvodov, okolja, programov in storitev, ki je čim bolj uporabno
za vse ljudi, ne da bi ga bilo treba prilagajati ali posebej načrtovati in ne izključuje podpornih
pripomočkov in tehnologij za posamezne skupine invalidov, kadar je to potrebno.«
Pojem univerzalnega oblikovanja je zasnoval arhitekt Ronald L. Mace, z namenom opisati
koncept oblikovanja vseh izdelkov in grajenega okolja tako, da bi bilo estetsko in uporabno v
največji možni meri in jih lahko uporablja vsakdo, ne glede na njihovo starost, sposobnost ali
status v življenju. Vendar pa je bil Goldsmith, avtor dela Oblikovanje za invalide (1967), pravi
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začetnik koncepta prostega dostopa za invalide. Njegov najpomembnejši dosežek je bila
ustanovitev »padlega robnika« (ang. »dropped curb«), ki je danes standardna značilnost
grajenega okolja.
Koncept univerzalnega oblikovanja oziroma »oblikovanje za vse« cilja na uporabo izdelkov,
storitev in sistemov za čim večji krog ljudi brez potrebe po prilagajanju. Tako oblikovanje bi
torej pomenilo oblikovanje za vse, »saj je vsak vsaj enkrat v življenju funkcionalno oviran, hkrati
pa takrat, ko ni oviran takšno oblikovanje (če je pravilno zasnovano in izvedeno) nikogar ne ovira
– torej »ni vidno« (Kobal in Sendi, 2010, str. 53), ob tem pa proizvajalce in ponudnike storitev
spodbuja k iskanju, razvijanju in proizvajanju nove tehnologije, primerne za vsakogar.

Z namenom oblikovanja splošnih načel za oblikovanje za vse so se v delovni skupini sestali
arhitekti, inženirji, oblikovalci grajenega okolja, proizvodov in podobno. Ti so sestavili 7 glavnih
načel oblikovanja za vse:
1. Nepristranska uporaba – oblikovanje je uporabno in tržno za ljudi z različnimi
sposobnostmi.
2. Prilagodljivosti pri uporabi – oblikovanje upošteva širok razpon posameznih preferenc in
sposobnosti.
3. Preprosta in intuitivna uporaba – uporabo je lahko razumeti ne glede na uporabnikove
izkušnje, znanja, jezikovno znanje in spretnosti ali raven koncentracije.
4. Zaznavnost informacij – sporočilnost načrtovanega mora biti učinkovita ne glede na
pogoje v prostoru ali uporabnikove senzorične sposobnosti.
5. Toleranca napak – oblikovanje zmanjša nevarnosti in škodljive posledice nenamernega
dejanja.
6. Majhen fizični napor – načrtovano se lahko uporablja učinkovito in okolju prijazno,
udobno in z minimalnim trudom.
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7. Velikost in prostor za uporabo – pri oblikovanju morajo biti predvideni primerna velikost,
prostor in način uporabe glede na višino, držo ali mobilnost uporabnika (povzeto po
Kobal in Sendi, 2010).

Vprašanje oblikovanja za vse je postalo prevladujoči trend predvsem zaradi sodobne medicine, ki
povečuje pričakovano življenjsko dobo ljudi – zato je vedno več ostarelega prebivalstva in
preživelih po poškodbah, boleznih in okvarah, ki za normalno in kvalitetno življenje potrebujejo
dostopno okolje.
Vključitev oblikovanja za vse v zgodnji proces načrtovanja je tudi stroškovno bolj učinkovito kot
pa spremembe po tem, ko so rešitve že na trgu. To se najlažje doseže z vključevanjem
uporabnikov v procese odločanja, ki vodijo k oblikovanju zasnove ter z izobraževanjem tistih, ki
sprejemajo odločitve v javnem in zasebnem sektorju, o koristih, ki jih prinaša dosledna uporaba
oblikovanja za vse v različnih socialno-ekonomskih razmerah.

3.4.2 Koncept oblikovanja Doživljenjski dom
Ta koncept oblikovanja je zasnovala skupina stanovanjskih strokovnjakov v zgodnjih 90-ih v
Veliki Britaniji zaradi zaskrbljenosti, kako nedostopni in nepraktični so številni domovi večjega
dela prebivalstva. Načela oblikovanja »Doživljenjskega doma« spodbujajo tako rast
povpraševanja po izbiri, fleksibilnosti in neodvisnosti invalidov vseh starosti kot tudi višjo
kakovost in premišljeno hišno oblikovanje za splošno populacijo.
Domovi za vse življenje imajo v načrtovanje in oblikovanje vključenih 16 načel (meril), ki se na
splošno lahko aplicirajo v nova stanovanja s čim nižjimi stroški:
1. Možnost za razširitev parkirnega mesta do širine 3,3 metra (če je parkirno mesto blizu
doma).
2. Oddaljenost parkirnega mesta od doma naj bi bila čim krajša, dostop do doma mora biti
raven ali rahlo nagnjen.
3. Dostop do vhodnih vrat mora biti raven ali rahlo nagnjen.
- 23 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Monika Stojko, diplomsko delo

4. Vsi vhodi morajo biti osvetljeni in imeti raven dostopa nad pragom.
5. Domovi, ki so dosegljivi z dvigalom, morajo biti dostopni za invalidske vozičke.
6. Predpisana je večja širina vratne odprtine in hodnikov.
7. Dovolj prostora mora biti zagotovljeno za prehod in obračanje invalidskih vozičkov v
vseh prostorih.
8. Dnevni prostori naj bi bili na ravni vhoda.
9. V hišah v dveh ali več etažah je treba zagotoviti prostor v pritličju, ki bi se lahko uporabil
kot prostor s posteljo.
10. V pritličjih bi moralo biti stranišče z možnostjo razširitve v kopalnico s tušem.
11. Stene v kopalnicah in straniščih bi morale biti opremljene z držali za roke.
12. Zasnova mora vključevati tudi možnosti vgradnje dvigala za premagovanje stopnic.
13. Konstrukcija stropov mora biti močna zaradi morebitnega načrtovanja in vgradnje
priročnih dvigal.
14. Dostop do kopalnice mora biti preprost.
15. Okna v dnevni sobi morajo biti največ 80 cm nad tlemi, biti morajo preprosta za odpiranje
in zapiranje.
16. Stikala, vtičnice in podobno morajo biti na primerni in uporabniku dosegljivi višini (to je
med 60-120 cm od tal).
(povzeto po Kobal in Sendi, 2010, str. 54).
Vsako od teh meril poskrbi, da je dom udoben in praktičen ter podpira raznolike potrebe
posameznikov in družin v različnih življenjskih obdobjih. Kot zanimivost naj omenim, da si je
Velika Britanija leta 2008 zadala cilj, da bodo vsa nova stanovanja, zgrajena do leta 2013,
ustrezala predpisanim standardom »doživljenjskega doma«.
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4 FUNKCIONALNO OVIRANE OSEBE IN ŠPORTNA VZGOJA

4.1 Razvoj športa za invalide pri nas
Prvi začetki športa za ljudi s posebnimi potrebami pri nas segajo v leto 1949, za kar so dali
pobudo vojni veterani 2. svetovne vojne, le dve leti kasneje pa je bil organiziran prvi večji športni
dogodek, in sicer smučarski seminar v Kranjski Gori, namenjen predvsem osebam z
amputacijami. S tem se je rodila prva organizacija za šport invalidov Slovenije, Zveza vojaških
invalidov. Pokrivala je republiška športna tekmovanja v smučanju, kegljanju, namiznem tenisu,
šahu, streljanju in balinanju. Skozi leta se je ta organizacija spreminjala in rasla, dokler v 90. letih
ni bila dana pobuda s strani 10 nacionalnih invalidskih organizacij za novo organizacijo, ki bi
pokrivala delovanje vrhunskih invalidnih športnikov za evropska in svetovna prvenstva, svetovne
igre in paraolimpijske igre. Tako je nastala Zveza za šport invalidov Slovenije, v katero je danes
včlanjenih okoli 6000 aktivnih športnikov (po spletni strani ZŠIS-POK in Vute, 1999).

4.2 Šport kot rehabilitacija za FO osebe
Že v uvodu sem na kratko omenila pomen športa za FO osebe in ga v tem smislu povezala z
njegovimi učinki kot rehabilitacijskimi elementi. Podobne misli je povzel tudi Vute (1999,
str.15), ko je menil, da je »šport v svojih razsežnostih tista dejavnost, ki spodbuja duha,
samozavest, odločnost, prijateljstvo, tudi tekmovalnega duha« in da »rehabilitacija z dobro
izbranimi in prilagojenimi športnimi dejavnostmi prinaša tudi vrsto drugih prednosti: boljšo
telesno pripravljenost, večjo zavzetost za lastno usposabljanje, boljše sodelovanje z drugimi,
zmanjšanje nezaželenih psihičnih reakcij, izboljšanje usklajenosti gibov, večjo samoiniciativnost
in nenazadnje večjo samostojnost«.
Tako kot z rehabilitacijo, je šport za FO povezan tudi z medicino, fizioterapijo, korektivno in
kurativno zdravstveno dejavnostjo, predvsem pa s področjem, ki se imenuje prilagojena športna
dejavnost.
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4.2.1 Prilagojena športna dejavnost
»Prilagojena športna dejavnost (PŠD) je interdisciplinarni organ znanja, usmerjen k identifikaciji
in reševanju psihomotoričnih problemov skozi celotno življenjsko obdobje in k zagovorništvu
enakopravnega dostopa do zdravega, aktivnega načina življenja in prostega časa, visoko
kakovostnega izobraževanja za poučevanje fizične vzgoje ter sodelovanja v športu, plesu, vodnih
športih in izvajanja storitev v šolski skupnosti, ki podpirajo integracijo in vključevanje«
(Steadward, Watkinson in Wheeler, 2003, str. 19). De Potter (v Vute, 1999, str. 14) pa v svoji
definiciji dodaja še pomembno komponento, ki se nanaša na uporabnike prilagojene športne
dejavnosti, in sicer »da bi vključevali ne samo prizadete, temveč vse, ki potrebujejo različne
pedagoške, terapevtske ali tehnične prilagoditve«.

4.2.2 Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v prilagojeno športno
dejavnost
Raznolikost lastnosti oseb s posebnimi potrebami ne kliče samo po sposobnosti vaditeljev k
prilagajanju športne dejavnosti, temveč tudi po raznolikem načinu vključevanja k tovrstnim
aktivnostim. Winnick (2005) je v ta namen predstavil model vključevanja oseb s posebnimi
potrebami v športno dejavnost, ki obsega 5 stopenj:
1. stopnja: redna športna dejavnost
Osebe s posebnimi potrebami se popolnoma vključujejo v redno športno dejavnost.
2. stopnja: redna športna dejavnost s prilagoditvami
Ta stopnja pomaga vsem udeležencem doseči zastavljeni cilj preko določene prožnosti
glede upoštevanja igralnih pravil.
3. stopnja: vzporedna športna dejavnost
Osebe s posebnimi potrebami so vključeni v isto vrsto športne aktivnosti kot neprizadeti
vrstniki, vendar jo izvajajo na prilagojen način.
4. stopnja: prilagojena športna dejavnost z vključevanjem neprizadetih vrstnikov
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Športna dejavnost je prilagojena osebam s posebnimi potrebami, vanjo se vključujejo
»zdravi« vrstniki.
5. stopnja: prilagojena športna dejavnost samo za ljudi s posebnimi potrebami
Ljudje s posebnimi potrebami se vključujejo v športne dejavnosti, prilagojene posebej za
njih v za to specializiranih ustanovah.
Za vključevanje otrok, mladostnikov in odraslih v tovrstne aktivnosti pa Vute (1999) poudarja, da
je potrebno upoštevati nekaj dejavnikov, ki omogočajo uspešno vključevanje:
-

volja, delo, vztrajnost vadečega;

-

znanje, domiselnost in pogum vodje dejavnosti;

-

usklajenost potreb in zmožnosti vadečih z zahtevami programa športne vadbe;

-

sprejemanje s strani neprizadetih vrstnikov;

-

prijetno ozračje, varno okolje;

-

znanje vaditelja o psihomotoričnem učenju ter povezanosti in učinkih prizadetosti na
osnovno gibalno in športno izvedbo.

4.3 Vodenje športne vzgoje
Podoben pomen kot prilagojena športna dejavnost pa ima športna vzgoja, ki se izvaja v vzgojnoizobraževalnih zavodih. Winnick (2005) jo opredeljuje kot individualiziran program, ki vključuje
fizične in motorične sposobnosti, temeljna motorična znanja in vzorce, spretnosti v vodnih
športih in plesu ter posamezne in skupinske družabne igre in šport, ki so namenjeni izpolnjevanju
posebnih potreb posameznikov. Tu pa je izpostavljen pereč problem, saj so otroci s posebnimi
potrebami pogosto opravičeni od pouka športne vzgoje in so v tem času usmerjeni v dodatno
strokovno pomoč.
Tovrstna opažanja so zagotovo tudi posledica pomanjkljive usposobljenosti in izkušenj tistih, ki
to dejavnost vodijo – vzgojiteljev, učiteljev ter športnih pedagogov. Winnick (2005) zato
poudarja, da naj bi prilagojeno športno dejavnost zagotavljali ne samo posamezniki, specializirani
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na tem področju (kot so razni terapevti), temveč tudi redni učitelji športne vzgoje, ki morajo
prevzeti odgovornost za razvoj vseh učencev, ki jih poučujejo. Uspeh učencev pri športni vzgoji
pa zahteva takega učitelja, ki ima primerno strokovno znanje, spretnosti in vrednote kot tudi
skrben in podpirajoč odnos, prav tako naj bi podpiral razvoj pozitivne samopodobe, sprejemanja,
empatije, prijateljstva, topline ter zagotavljal varno in kontrolirano učno okolje. Dober učitelj
mora tudi uporabljati učne pristope in stile v korist učencem, zagotavljati individualizirana
navodila in priložnosti ter ustvarjati pozitivno okolje, v katerem učenec lahko uspe in kjer se
počuti sprejetega in podpiranega. Vse to učiteljem predstavlja kar precejšen izziv, saj je ob tem
pomembno tudi upoštevanje raznolikosti motoričnih in intelektualnih sposobnosti ter splošno
poznavanje vadečih (Vute, 1999).
Isti avtor zato navaja nekaj pomembnih usmeritev oziroma tem, s katerimi bi moral biti seznanjen
vsak učitelj, vzgojitelj, terapevt in vsi drugi, ki vodijo športno dejavnost oseb s posebnimi
potrebami (str. 23):
-

poznavanje različnih kategorij prizadetosti z medicinskega, pedagoškega, psihološkega in
socialnega stališča;

-

posebnosti posameznih vrst in oblik prizadetosti in njihov vpliv na gibanje in športno
dejavnost;

-

teoretične in praktične vidike športnih možnosti, primernih za ljudi s posebnimi
potrebami;

-

znanstveno raziskovalno delo na področju športa in ljudi s posebnimi potrebami ter načine
in posebnosti komuniciranja pri vodenju prilagojenih športnih dejavnosti.

Kot zaključek k temu poglavju pa bi rada dodala še eno pomembno lastnost učiteljev, in sicer
sposobnost improvizacije, da bi kljub morebitnim arhitektonskim in drugim oviram lahko kar
najbolj optimalno vključili vse otroke k pouku športne vzgoje.
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INVALIDNOSTI V EVROPSKI UNIJI IN SLOVENIJI

5.1 Kratka zgodovina uveljavljanja človekovih pravic za invalide v okviru
Združenih narodov in Slovenije
Invalidnost je bila do 70. let 20. stoletja razumljena kot posameznikov problem in je bila
obravnavana predvsem z medicinskega vidika, zato se je na invalide gledalo kot na objekte
namesto subjekte delovanja. V 70. letih so invalidske organizacije stopile naprej s poudarkom na
razumevanju invalidnosti »celovito v okviru vprašanja uveljavljanja/uresničevanja človekovih
pravic« (Bac, 2011, str. 1). Tako se je v zadnjih desetletjih odnos družbe do razumevanja
invalidnosti globalno precej spremenil, tudi z vidika pravne podlage. »Na univerzalni ravni je
Organizacija združenih narodov (OZN) sprejela vrsto deklaracij, resolucij in priporočil o
pravicah invalidov« (Vodnik po pravicah invalidov v slovenski zakonodaji, 2007, str. 14). Prvi
dokument, ki se posebej nanaša na skupino invalidnih oseb je bila Deklaracija o pravicah
invalidov iz leta 1975. V sodelovanju z Združenimi narodi je bila tudi Slovenija precej aktivna na
področju razvijanja in oblikovanja pravne podlage invalidskega varstva in pravic in je doživela
nekaj prelomnic, ob katerih zlasti izstopajo sledeče.
Kot prvo prelomnico lahko razumemo leto 1991, čas osamosvojitve in nastanka Republike
Slovenije, ki je takrat sprejela Koncepcijo razvojne strategije invalidskega varstva, ki je služila
kot podlaga za nadaljnje oblikovanje invalidske politike. Koncepcija je pomembna zlasti s štirih
vidikov:
-

v njej je prvič navedena sodobna definicija invalidnosti, ki temelji na filozofiji človekovih
pravic in ne opredeljuje invalidnosti le v okviru medicinskega modela;

-

celostno je oblikovala način reševanja vprašanj, povezanih z invalidnostjo. Tako so v tem
dokumentu predstavljene usmeritve po področjih zdravstvenega varstva, vzgoje,
usposabljanja in izobraževanja, zaposlovanja, rehabilitacije, denarnih prejemkov in
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olajšav, pravnega varstva, delovanja državne uprave, statusa, financiranja in delovanja
invalidskih organizacij in podobno;
-

v dokumentu je izrecno poudarjeno, da imajo invalidi pravico do neodvisnega življenja;

-

pri nastajanju dokumenta so sodelovali invalidi, predstavniki države in strokovnjaki
(povzeto po Akcijskem programu za invalide 2007-2013).

Na tem mestu bi bilo potrebno omeniti tudi leto 1993, ki je tako kot v Sloveniji, pomembno tudi
na svetovnem nivoju, saj je OZN sprejela Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov.
Ta dokument, nastal na podlagi izkušenj, pridobljenih med Desetletjem invalidov Združenih
narodov (1983-1992), predstavlja »močno moralno in politično obvezo za države, da te vendarle
sprejemajo ustrezne ukrepe oziroma delujejo v smeri izenačevanja možnosti za invalide«
(Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, 1993). Pravila nudijo podlago za
tehnično in ekonomsko sodelovanje med državami, Združenimi narodi in drugimi mednarodnimi
organizacijami ter pokrivajo področja, ki so odločilnega pomena za kakovost življenja in dosego
popolne vključitve v družbeno življenje in enakopravnost.
Za uveljavljanje človekovih pravic in enakosti se šteje za posebej pomembno tudi leto 2004, ko je
prišlo do dopolnitve v 14. členu Ustave Republike Slovenije in je bila kot osebna okoliščina
dodana tudi invalidnost: »V Sloveniji so 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 katerokoli drugo
osebno okoliščino« (Ustavni zakon o spremembi 14. člena Ustave Republike Slovenije (UZ14) in
Ustava Republike Slovenije). »S tem Ustava Republike Slovenije izrecno poudarja pravico do
enakosti invalidov pred zakonom oziroma, da ne sme biti nihče zapostavljen zaradi invalidnosti«
(Akcijski program za invalide 2007-2013, str. 3)
Kot ključni mejnik pa je bilo zagotovo leto 2006, ko so ZN sprejeli Konvencijo o pravicah
invalidov, Slovenija pa jo je ratificirala 2 leti kasneje. To je bil prvi dokument OZN, ki zavezuje
države članice, da »izvajajo ukrepe, ki omogočajo invalidom možnost uresničevanja pravic,
predvsem pri uveljavljanju načela enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanja
diskriminacije na vseh področjih ter s tem zagotavljajo njihovo polno in učinkovito sodelovanje
in vključenost v družbo« (Bac, 2011, str. 1).
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5.2 Pregled politične ureditve in ukrepov na področju grajenega okolja na
ravni Evropske unije
Kresal (v Vodnik po pravicah invalidov v slovenski zakonodaji, 2007, str. 13) pravi, da v
novejšem času pravico invalidov do dostopnosti pa tudi do enakih možnosti in obravnavanja do
enakopravnega vključevanja v življenje skupnosti, pravice do izbire itd. določajo številni
pomembni mednarodni dokumenti in ustave. Ti zakoni, določila in predpisi tako tudi določajo
zahtevo »po odpravi vsakršne diskriminacije, nujnost odprave različnih ovir in omejitev v okolju
ter nujnost podpore, ki bo dejansko zagotavljala neodvisno življenje invalidov in možnosti za
njihovo enakopravno vključevanje v družbo.«

5.2.1 Kratek pregled političnih ureditev
Kobal in Sendi (2010, str. 16) pa opozarjata, da priporočila politik v okviru EU, ki se ukvarjajo s
problematiko dostopnosti do grajenega okolja in zagotavljanja primernih stanovanjskih razmer,
»niso predmet posebnih dokumentov, ampak so večino vključena v dokumente, ki vsebujejo
splošna priporočila«. V okviru tega sta omenila nekaj pomembnejših dokumentov:
Cilj:

1999: Amsterdamska pogodba – 13. člen
uveljavljanje pravice invalidov do koriščenja posebnih ukrepov, ki jim omogočajo

neodvisno življenje, integracijo in vključevanje v življenje skupnosti s poudarkom na
vzpostavitvi takšnega grajenega okolja, ki invalidnim osebam omogoča, da imajo enake možnosti
izbire ter odločanja o svojem življenju kot ga imajo neinvalidne osebe.
-

2000: Za Evropo brez ovir za invalide

Cilj: uveljavljanje načrtovanja/oblikovanja za vse ter pomen varovanja pravic in interesov
potrošnikov.
-

2001: Resolucija »Za polno državljanstvo invalidov s pomočjo novih tehnologij«

Cilj: potrebe in zahteve invalidov je treba upoštevati pri oblikovanju in izvedbi vseh proizvodov
in storitev.
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2002: prvi evropski kongres o invalidnosti v Madridu, kjer je bila sprejeta Madridska
deklaracija

Cilj: postaviti konceptualen okvir za Evropsko leto invalidov 2003.
-

2003: Državljani, ne pacienti: razvoj inovativnih pristopov za zadovoljevanje potreb
invalidov

Cilj: spodbujanje odstranjevanja ovir v grajenem okolju.
-

2003: Zaščita pred invalidnostjo, povezana s kroničnimi boleznimi

Cilj: poudarjanje pomena dostopnosti grajenega okolja in uporaba načela načrtovanja/oblikovanja
za vse, da bi se zagotovila primerna stanovanja za invalide.
-

2003: Akcijski načrt za invalide 2006-2015

Cilj: predstavitev najpomembnejših naporov na področju sodelovanja in iskanja rešitev za
probleme invalidov.
Cilj:

2005: Položaj invalidnih oseb v razširjeni Evropski uniji
(med

drugimi

tudi)

podpiranje

neodvisnega

življenja

z

uvajanjem

načela

načrtovanja/oblikovanja za vse.
-

2005: Poročilo o Evropskem akcijskem načrtu za invalide (2006-2007) – druga faza
akcijskega načrta

Cilj: Podpiranje neodvisnega življenja invalidov.
Sem seveda spadata (med mnogimi drugimi) tudi Standardna pravila za izenačevanje pravic
invalidov ter Konvencija ZN o pravicah invalidov, ki sem ju omenila že v prejšnjem poglavju.

5.3 Pregled politične ureditve in ukrepov na področju grajenega okolja v
Republiki Sloveniji
S prizadevanjem invalidskih organizacij k spremembam v zakonodaji je bilo vedno več poudarka
tudi na področju ovir v grajenem okolju. Želja po spremembah na tem področju je vodila k
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Pravilniku o projektiranju objektov brez arhitekturnih ovir, ki je bil objavljen v Uradnem listu
SRS decembra 1987. Žal pa sta na nastajanje tega pravilnika močno vplivala čas nastanka in
Komite za gradbeništvo in industrijo. V njem namreč ni bilo določil za oblikovanje ulic in javnih
površin, ker naj bi to urejali takratni jugoslovanski standardi, kar pa se ni nikoli zgodilo, prav
tako pa so bili potrebni mnogi kompromisi med uporabniki in člani Komiteja, čigar mnoga
stališča so bila v nasprotju z željami uporabnikov. Ko je pravilnik le postal obvezujoč za
projektante gradbenega okolja, pa se je pokazalo, da je bilo uveljavljanje pravilnika v prvih letih
zelo nedosledno. Kljub temu pa je bil narejen napredek, saj se je »z aktivnim sodelovanjem
invalidskih organizacij v naši družbi le začela oblikovati zavest, da je humano grajeno okolje
odraz civilizirane družbe« (Humaniziranje grajenega okolja, spletna stran Zveze paraplegikov
Slovenija).
Leta 1999 je bil sprejet nov, strožji pravilnik, in sicer Pravilnik o zahtevah za projektiranje
objektov brez grajenih ovir, ki določa zahteve za »projektiranje stanovanjskih objektov,
poslovnih objektov in objektov družbenega standarda, ki morajo biti izpolnjene, da se
funkcionalno oviranim osebam omogočijo samostojen in varen dostop do objekta, vstop v objekt
ter dostop in uporaba vseh tistih prostorov v objektu, ki so namenjeni javni rabi« (1. odstavek 1.
člena). 2. odstavek 3. člena istega zakona prav tako določa, da je pri projektiranju objektov treba
upoštevati zahteve oziroma smernice za projektiranje brez ovir, ki se nahajajo v slovenskem
nacionalnem standardu SIST ISO/TR 9527 – Gradnja poslopij, Potrebe funkcionalno oviranih
ljudi v grajenem prostoru – Vodila za projektiranje. Oblikovala ga je Mednarodna organizacija za
standardizacijo 1994, v slovenski jezik pa je bil preveden in prvič izdan leta 2002. Ta standard je
izrednega pomena, saj med prvimi natančno opredeljuje in postavlja kriterije, kako mora biti
grajeno okolje projektirano, da se vanj lahko vključujejo tudi FO osebe.
Poleg Zakona o urejanju prostora (2002), ki vključuje zahtevo o urejanju takšnega prostora, da
»zagotavlja funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihovo uporabo v
skladu z zakonom«, je bil istega leta sprejet tudi Zakon o graditvi objektov. Ta se še bolj
natančno opredeljuje glede projektiranja novih objektov brez ovir in invalidom prijaznega
renoviranja že zgrajenih objektov. 233. člen (obveznost izdaje podzakonskih predpisov) navaja
izvršilni predpis za izdajo novega Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa,
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vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, ob katerem je prenehal veljati
Pravilnik za projektiranje objektov brez grajenih ovir. Nov pravilnik je bil sprejet leto kasneje
(2003), v njem pa je minister za prostorske in gradbene zadeve natančneje opredelil pogoje oz.
zahteve »za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe, ki morajo biti upoštevane pri
projektiranju, gradnji in vzdrževanju vseh vrst objektov v javni rabi in pri večstanovanjskih
stavbah«.

5.3.1 Ukrepi v Sloveniji
Vlada Republike Slovenije je leta 2005 sprejela dokument Nacionalne usmeritve za izboljšanje
dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide, ki je bolj znan kot strategija
Dostopna Slovenija. Njen namen je odpraviti grajene in komunikacijske ovire, urediti dostopnosti
do dela, znanja, informacij, ustvarjati enake življenjske možnosti za invalide in za vse
funkcionalno ovirane ljudi ter nuditi tehnično podporo tistim, ki jo potrebujejo za uspešno
vključitev v življenje in delo. Strategija je zastavila 7 temeljnih ciljev na področjih urejanja
prostora, gradnje objektov, dostopnosti stanovanj, delovnega okolja in opreme, letalskega in
cestnega prometa, elektronskih komunikacij, itd. Cilji imajo pravno podlago v številnih zakonih,
ki jih je RS že sprejela, ob vsakem od njih pa so navedeni ukrepi, potrebni za izpolnitev teh ciljev
(skupaj jih je 40). Ker strategija izhaja iz načela, da je dostopnost do storitev javnega in
zasebnega sektorja ter do fizičnega okolja ena izmed pravic invalidov in vseh drugih
funkcionalno oviranih ljudi, je tudi glavni cilj strategije ustvariti okolje, ki bo prijazno in prijetno
za življenje in delo vseh ljudi ter vsem skupinam ljudi omogočiti izenačene pogoje bivanja in
sodelovanja v družbenih procesih (povzeto po Nacionalnih usmeritvah za izboljšanje dostopnosti
grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide, 2005).

Leto kasneje (2006) je Slovenija izdala Akcijski program za invalide 2007-2013, katerega namen
je »spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic
za invalide in spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva« (Urbanistični inštitut RS, 2008, str.
37). Sestavljen je iz 12 temeljnih ciljev in 124 ukrepov, ki celostno urejajo vsa področja življenja
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invalidov. V njem je dostopnost opredeljena kot temeljni pogoj za uresničevanje pravic in
socialno vključenost invalidov in velja za eno splošnih načel in obveznosti programa.
Neposredno na sodelovanje invalidov pri športnih in rekreativnih dejavnostih se nanaša 9. cilj,
katerega namen je zagotoviti take ukrepe, ki bodo pripomogli k izenačevanju možnosti pri
udejstvovanju invalidov v športu. Ukrepi, ki bi ta cilj pomagali uresničiti, so sledeči:
1. uvajanje izobraževanja o posebnostih športa invalidov v izobraževalne programe
strokovnih športnih kadrov;
2. spodbujanje izvajanja nacionalnih panožnih športnih tekmovanj za vse invalide (v okviru
šolskega sistema);
3. zagotavljanje kakovostne športne vzgoje za invalide z vključitvijo znanja v študijske
programe in programe nadaljnjega izobraževanja ter usposabljanjem strokovnih delavcev
v izobraževanju;
4. nadziranje (novo)gradenj in prenove starejših športnih objektov, da bi jih lahko
uporabljali invalidi, ki se ukvarjajo s športom in invalidi, ki športne prireditve obiskujejo
kot gledalci (dostopnost, sanitarije, oznake, informacije in komunikacije);
5. statusno/pravno izenačevanje športnikov in športnikov invalidov (kategorizacija, bonitete
…);
6. učenje športnih elementov naj postane sestavni del izobraževanja in rehabilitacije vseh
invalidov;
7. spodbujanje rekreativnih dejavnosti v okviru invalidskih organizacij in drugih društev,
primernih vrsti oziroma stopnji invalidnosti in starosti invalida.«
(Akcijski program za invalide 2007-2013, str. 16.)
Ukrep, ki se teme diplomske naloge najbolj nazorno dotika, je zagotovo četrti. V nadaljevanju
bom preverila, v kolikšni meri je izveden na osnovnih in srednjih šolah v Osrednjeslovenski
regiji.
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6 CILJI RAZISKAVE
Empirični del je temeljil na preverjanju v kolikšni meri so šolski športni prostori v Osrednji
Sloveniji prilagojeni GO učencem. V ta namen sem si zastavila 8 ciljev:
1. Ugotoviti dostopnost v šolo za GO učence na izbranem vzorcu šol v Osrednji Sloveniji.
2. Ugotoviti dostopnost do telovadnice za GO učence na izbranem vzorcu šol v Osrednji
Sloveniji.
3. Na izbranem vzorcu šol v Osrednji Sloveniji ugotoviti, če so garderobe športnih prostorov
primerno prilagojene gibalno oviranim osebam.
4. Na izbranem vzorcu šol v Osrednji Sloveniji ugotoviti, ali so sanitarije v sklopu športnih
prostorov prilagojene za osebe na invalidskih vozičkih.
5. Na izbranem vzorcu šol v Osrednji Sloveniji ugotoviti, ali so sanitarije v sklopu športnih
prostorov prilagojene za mlajše otroke.
6. Ugotoviti dostopnost do skladišča s športnimi pripomočki za GO učenca na izbranem
vzorcu šol v Osrednji Sloveniji.
7. Ugotoviti, ali obstaja ustrezen prehod za vnos večjih športnih pripomočkov v telovadnico
na izbranem vzorcu šol v Osrednji Sloveniji.
8. Na izbranem vzorcu šol v Osrednji Sloveniji ugotoviti, ali so zunanje športne površine
dostopne gibalno oviranim učencem.
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7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE
Hipoteze, izhajajoče iz ciljev so sledeče:
H1: Dostop v šolo je na vsaj polovici vzorca primeren za gibalno ovirane osebe.
H2: Več kot 50 % opazovanih šol je brez arhitektonskih ovir na poti do telovadnice.
H3: Garderobe v sklopu telovadnic so na več kot 50% opazovanih šol primerno prilagojene
osebam z gibalno oviranostjo.
H4: Sanitarije v sklopu telovadnic so na več kot 50 % opazovanih šol prilagojene osebam na
invalidskih vozičkih.
H5: Sanitarije v sklopu športnih prostorov so prilagojene za mlajše otroke.
H6: Do skladišča s športnimi orodji in pripomočki ni prisotnih arhitektonskih ovir.
H7: Na več kot polovici opazovanih šol obstaja neoviran prehod za vnos večjih športnih
pripomočkov v telovadnico.
H8: Več kot 50 % šol ima zunanje športne površine dostopne gibalno oviranim učencem.
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8 METODE DELA
Raziskovalni del diplomske naloge je potekal v okviru študije Analiza šolskih športnih prostorov
s smernicami za nadaljnje investicije, katere nosilec je dr. Jurak s Fakultete za šport na Univerzi v
Ljubljani. Ta študija poteka v okviru širšega Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost
Slovenije 2006-2010. Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno metodo.

8.1 Opis vzorca
Za vzorec sem si izbrala 16 osnovnih šol in 5 srednjih šol na področju Osrednje Slovenije. Enote
vzorca sem izbrala tako, da so bile čim bolj raznolike glede na tip kraja (vas, mesto).
Pri opredeljevanju hipotez sem se opirala na dejstvo, da je leta 1999 izšel Pravilnik o zahtevah za
projektiranje objektov brez grajenih ovir, ki narekuje neoviran dostop do vseh prostorov javnega
objekta in prilagojenost teh za FO osebe, prav tako pa ob projektiranju objektov spodbuja k
upoštevanju zahtev slovenskega nacionalnega standarda SIST ISO/TR 9527 – Gradnja poslopij,
Potrebe funkcionalno oviranih ljudi v grajenem prostoru – Vodila za projektiranje. Zato sem šole
razdelila na tiste, ki so bile zgrajene pred letom 1999 in na tiste, zgrajene/prenovljene po letu
1999. Po teh podatkih sem lahko natančneje sklepala na prilagojenost in dostopnost šol za GO
učence oziroma doslednost upoštevanja pravilnika ob novi gradnji/prenovi šol.
Tabela 1: Podatki o številu šol, zgrajenih pred oz. po letu 1999
LETO IZGRADNJE ŠOLE (PRED/PO LETU

ŠTEVILO PROCENTUALNA

1999)

ŠOL

VREDNOST

Število šol, zgrajenih pred letom 1999

7

33,3 %

Število šol, zgrajenih/prenovljenih po letu 1999

11

52,3 %

Število šol brez podatka o letnici izgradnje/prenove

3

14,2 %

SKUPNO ŠTEVILO ŠOL

21

100 %
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8.2 Merski instrument
Kot merski instrument sem uporabila vprašalnik z 8 vprašanji odprtega tipa na osnovi 3stopenjske lestvice. Ocena 1 je pomenila, da spremenljivka nima ustrezne rešitve za GO učenca,
2 je predstavljala oceno, kjer ima spremenljivka delno rešitev za GO učenca, 3 pa pomeni, da
spremenljivka ima primerno rešitev za GO učenca. Poleg tega so bila v vprašalniku še 4
vprašanja odprtega tipa, namenjena zbiranju osnovnih podatkov o ocenjevanem objektu. Ta pa so
vsebovala ime objekta, letnico izgradnje športnih prostorov, ki jih uporabljajo učenci za športno
vzgojo in rekreacijo, letnica morebitne zadnje posodobitve ter število GO učencev, ki trenutno
obiskujejo šolo.

8.3 Postopki zbiranja podatkov
Obiske v šolah sem izvajala v mesecu novembru 2011 ob predhodnim dogovorom z
ravnateljem/ravnateljico. Vsega skupaj sem obiskala 21 šol, razpršenih po Osrednji Sloveniji.
Podatke sem zbirala s kvantitativno tehniko, saj sem za merski instrument uporabila vprašalnik
na osnovi 3-stopenjske lestvice. Meritve sem izvajala sama na izbranih enotah vzorca z
ocenjevanjem spremenljivk, in sicer v kolikšni meri so prilagojene za GO učence (dostop v šolo,
dostop do telovadnice, prilagojenost garderob v sklopu telovadnic, prilagojenost sanitarij v
sklopu telovadnic, prilagojenost sanitarij v sklopu telovadnic za mlajše otroke, dostop do športnih
orodij in pripomočkov, možnost vnosa večjih športnih orodij in pripomočkov v telovadnico in
dostop do zunanjih športnih površin). Podatke sem sproti vnašala v vprašalnik. Odgovore na
vprašanja odprtega tipa sem zbirala z intervjuvanjem ravnateljev/ravnateljic ali spremljevalca na
šoli, ki so mi ga dodelili.

8.4 Spremenljivke
Z vprašalnikom sem ocenjevala 8 spremenljivk in ugotavljala, v kolikšni meri so ustrezne za GO
učence. Z njimi sem preverjala ustreznost dostopa v šolo, dostopa do telovadnice, prilagojenost
sanitarij in garderob v sklopu telovadnice, prilagojenost sanitarij v sklopu telovadnice za mlajše
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otroke, ustreznost dostopa do športnih orodij in pripomočkov, možnost vnosa večjih športnih
orodij v telovadnico ter ustrezen dostop do zunanjih igrišč.

8.5 Postopki obdelave
Podatke sem obdelala kvantitativno z uporabo frekvenčnih distribucij (absolutna frekvenca – f,
relativna frekvenca - %) in srednjih vrednosti (aritmetična sredina M, standardni odklon SO, ter
mediana Me). Kot pripomoček pri obdelavi podatkov sem uporabila program Microsoft Excel
Starter 2002, prikazala pa sem jih s tabelami, grafi, fotografijami ter opisno. H kvantitativni
obdelavi podatkov sem dodala še kvalitativno analizo dobljenih rezultatov.
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9 REZULTATI
9.1 Prikaz in predstavitev vseh spremenljivk skupaj
Tabela 2: Osnovni statistični podatki spremenljivk izbranega vzorca šol v Osrednji Sloveniji
Spremenljivka

N
21
21
21
21

Min
1
1
1
1

Max
3
3
3
3

Vsota
44
41
47
44

M
2,09
1,95
2,24
2,09

SO
0,77
1,02
0,94
0,94

Me
2
1
3
2

1
2
3
4

Dostop v šolo
Dostop do telovadnice
Prilagojenost garderob za GO
Prilagojenost sanitarij za GO

5

Prilagojenost sanitarij za mlajše
otroke

21

1

3

27

1,29

0,64

1

6

Dostop do športnih orodij in
pripomočkov

21

1

3

40

1,90

0,89

2

7

Vnos športnih orodij v
telovadnico

21

1

3

43

2,05

0,74

2

8

Dostop do zunanjih igrišč

21

1

3

43

2,05

0,86

2

3
2,5
2

Aritmetična 1,5
sredina
spremenljivk 1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

Spremenljivka

Graf 1: Prikaz aritmetičnih sredin ocen spremenljivk
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Iz tabele 2 in grafa 1 lahko razberemo, da se ocene med spremenljivkami ne razlikujejo bistveno,
izstopata pa oceni prilagojenosti garderob za GO učence (z najvišjo aritmetično sredino 2,24) in
sanitarij za mlajše otroke (z najnižjo aritmetično sredino 1,29). Kot vzrok slednjemu navajam
dejstvo, da mlajši otroci uporabljajo samo sanitarije v sklopu razredov (vrtca), medtem ko
srednjih šol mlajši otroci ne obiskujejo, zato je bila spremenljivka v petih primerih ocenjena z 1.

9.2 Dostop v šolo
H1: Dostop v šolo je na vsaj polovici vzorca primeren za gibalno ovirane osebe.
To spremenljivko sem ocenjevala preko 3-stopenjske lestvice, kjer je ocena 1 pomenila, da
vhodna vrata nimajo ustrezne rešitve za GO učenca (npr. preozka vrata – manj kot 120 cm,
samozapiralni mehanizem vrat …), 2 je pomenila, da pri vhodu obstajajo nekatere ovire (npr.
visok prag, vrata se odpirajo na napačno stran, previsoko nameščena kljuka …), ocena 3 pa je
namigovala na dober dostop v šolo (dovolj široka vrata, avtomatsko odpiranje, brez pragov …).

Tabela 3: Vhodna vrata – vstop v objekt
Ocena

Frekvenca

Odstotek

1

5

23,8

2

9

42,9

3

7

33,3

Skupaj

21

100
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Graf 2: Frekvenca ocen dostopnosti v objekt

Kot je razvidno iz tabele 3 in grafa 2, so na večini šol (skupaj 66,7 %) prisotne arhitektonske
ovire že pri samem vstopu v šolo. Od tega ima 5 šol (23,8 %) popolnoma neustrezen vhod, pri 9
(42,9 %) pa se pojavljajo nekatere ovire ob katerih bi imel učenec z GO težave med vstopanjem.
Največkrat prisotna ovira so bile stopnice, pojavljala so se tudi preozka ali težka vrata s
samozapiralnim mehanizmom, dvojna vrata, nihajna vrata ali taka, ki se odpirajo v napačno smer,
prag višji od 2 cm, razne vbokline in izbokline pred vhodom, klančine brez ograje, ipd. Pogosto
so bile te ovire kombinirane. Opazila sem tudi, da je kar nekaj šol takih, ki imajo neprepoznaven
glavni vhod brez primernih oznak za usmerjanje, zato imajo lahko osebe z motnjami v duševnem
razvoju ali osebe, ki so prvič tam, težave z iskanjem vhoda. Kljub temu pa je bila tretjina šol
(33,3 %) ocenjenih z oceno 3, ki pomeni, da je vstop v šolo ustrezen za GO učenca. Od teh imata
2 šoli popolnoma vzoren vhod brez arhitektonskih ovir in z avtomatskim odpiranjem vrat.
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Slika 7, 8: Primer neustreznega vhoda v šolo (vir: arhiv M. Stojko, 2011)

Slika 9, 10: Primera ustreznega vhoda v šolo (vir: arhiv M. Stojko, 2011)

Do podobnih ugotovitev je prišla tudi Verhovnik (2012) na področju Podravske regije, kjer je
odstotek dostopnosti v šolo znašal le 4,3 %. Nekoliko višji odstotki so bili na področju Gorenjske
(13,6 %) in Savske, Zasavske ter Spodnjeposavske regije (38,1 %). Raziskave torej kažejo, da je
dostopnost v šole v večjem delu Slovenije slaba in ne zadostuje potrebam gibalno oviranih
učencev. Kot razlog k temu zgoraj navedene avtorice najpogosteje navajajo: stopnice brez
alternativnih rešitev, samozapiralni mehanizem vrat ali preozka vrata.
Slovenska zakonodaja tovrstne težave razrešuje v različnih dokumentih. Pravilnik o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih
stavb (2003) natančneje opredeljuje zahteve v zvezi z dostopi in vhodi v 9. in 10. členu. Zakon o
izenačevanju možnosti invalidov (2010) prepoveduje diskriminacijo zaradi invalidnosti pri
dostopnosti do uporabe objektov v javni rabi in narekuje zahteve po prilagoditvi objektov med
samo gradnjo oziroma prenovo. Zakon o graditvi objektov (2002) natančneje določa pravila za
zagotavljanje neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb in ob tem prav tako govori o
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prenovi objektov. Že leta 1999 je izšel Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez
grajenih ovir, zato me dobljeni rezultat preseneča, saj je bilo večino opazovanih šol v Osrednji
Sloveniji zgrajenih/prenovljenih po letu 1999. Pravilnik namreč narekuje, da morajo biti objekti
projektirani tako, da »omogočajo dostop in uporabo vsem ljudem ne glede na stopnjo njihove
individualne telesne zmogljivosti« (3. člen), ter da je ob projektiranju treba biti pozoren na
upoštevanje zahtev slovenskega nacionalnega standarda SIST ISO/TR 9527. Tudi slednji
konkretno opisuje kriterije primernega dostopa in vstopa v stavbo. Vzrok za slabo dostopnost šol
morda tiči v tem, da je bila večina od teh šol po letu 1999 samo deloma prenovljena, brez obnove
glavnega vhoda ali pa imajo šole prilagojen samo stranski vhod, ki je pomenil cenejšo in bolj
praktično rešitev. Stranski vhod kot edini vhod za invalide je »neustrezna rešitev, saj bi bila
tovrstna diskriminacija nesprejemljiva v zvezi s katerokoli skupino ljudi« (Buildings for
Everyone, 1998, str. 63).
Hipotezo 1 zavračam.

9.3 Dostop do telovadnic
H2: Več kot 50 % opazovanih šol je brez arhitektonskih ovir na poti do telovadnice.
Dostop do telovadnic sem prav tako ocenjevala s pomočjo 3-stopenjske lestvice, kjer je 1
pomenila, da so na poti do telovadnice prisotne arhitektonske ovire, ki nimajo ustrezne rešitve za
GO učenca (npr. stopnice, preozka vrata – manj kot 87,5 cm, preozek hodnik – manj kot 150 cm,
samozapiralni mehanizem vrat …). Z oceno 2 sem ocenila pot do telovadnice, ki je dostopna za
učenca na invalidskem vozičku, vendar obstajajo nekatere ovire (npr. visok prag, vrata se
odpirajo na napačno stran, kljuka vrat je nameščena previsoko, ovire na hodniku, slaba
razsvetljava …), nasprotno pa sem z oceno 3 ocenila tiste poti do telovadnice, ki so dobro
dostopne GO osebam (brez stopnic, klančina, dvigalo, dovolj široka vrata z avtomatskim
odpiranjem).
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Tabela 4: Dostop do telovadnic
Ocena

Frekvenca

Odstotek

1

11

52,4

2

0

0

3

10

47,6

Skupaj

21

100

20
15

Število
10
šol
5
0
1

2

3

Ocena

Graf 3: Frekvence ocen dostopnosti do telovadnice

Iz tabele 4 in grafa 3 ugotavljam nedostopnost do telovadnice v 52,4-odstotnem deležu
opazovanih šol. Od teh niti ena ni vsaj deloma dostopna za GO učenca. V nasprotju s tem, je 47,6
% takšnih šol, na katerih GO učenec ne bi imel nikakršnih težav z dostopom do telovadnic. Na
večini šol ocenjenih z oceno 1 se telovadnica ne nahaja v pritličju, ampak do nje vodijo stopnice
(kletni prostori, višje nadstropje), brez primerne alternativne rešitve za GO osebe. Prav tako sem
zaznala preozke hodnike z nepotrebnimi vrati na poti, vrata so večkrat ali nihajna ali pa s
samozapiralnim mehanizmom, izstopajo pa tudi pogoste ovire na hodnikih (omare, lončnice,
ipd.). 2 od 11 šol nimata telovadnice v sklopu šole, ampak morajo učenci do nje hoditi od 50-100
m. Tudi te poti niso ustrezne za učence z gibalno oviranostjo, saj je v enem primeru že sam
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stranski izhod iz šole proti športni dvorani neustrezen (preozka vrata, stopnica), pot vodi preko
parkirišča, kjer avtomobili predstavljajo ovire na poti, poleg tega pa se dvorana nahaja v kletnem
nivoju do katerega vodijo samo stopnice brez dvigala. Neustrezna pot do športne dvorane je tudi
v drugem primeru, kjer se poleg makadamske poti pojavljajo tudi razne izbokline in vbokline na
poti. Na 4 šolah so se ovire pojavile na poti od garderobe do telovadnice. Nekatere od slednjih šol
imajo ločen, prilagojen vhod v telovadnico iz zunanjosti (npr. s parkirišča), kar pomeni, da bi se
moral učenec najprej v garderobi preobleči, nato pa se na invalidskem vozičku odpeljati skozi
glavni vhod, okrog šole in vstopiti skozi ločen vhod v telovadnico. To je zelo nepraktično in
predstavlja problem zlasti v hladnejših in deževnih obdobjih.

Slika 11, 12, 13: Primeri neustreznega dostopa do telovadnic (vir: arhiv M. Stojko, 2011)

Vardić (2012), ki je raziskovala tudi dostopnost do telovadnic na šolah Gorenjske regije, je
ugotovila enakovreden delež med ustreznim (47,6 %) in neustreznim (47,6 %) dostopom. Vzrok
vidi v tem, da šole sicer sledijo zakonodaji, vendar se spremembe odvijajo zelo počasi. Medtem
ko je Verhovnik (2012) na področju Podravske regije ugotovila slabo dostopnost do šolskih
telovadnic (26,1 %), je Podpečan (2012) večini šol Savske, Zasavske ter Spodnjeposavske regije
dodelila oceno dobre dostopnosti do telovadnic (52,4 %). Preozki hodniki, stopnice, nepotrebna
vrata na hodnikih, slaba razsvetljava in še marsikatera druga arhitektonska ovira kot posledica
zastarelosti šol so razlogi, da je rezultat te spremenljivke v Sloveniji razmeroma nizek.
Zahteve v zvezi s horizontalnimi in vertikalnimi komunikacijami, kamor spada tudi pot do
telovadnice, določa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) v 13. členu. Pravilnik o zahtevah za
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projektiranje objektov brez grajenih ovir, ki je izšel že leta 1999, v 8. in 11. členu navaja nekaj
temeljnih usmeritev k oblikovanju hodnikov za samostojno gibanje funkcionalno ovirane osebe.
Čeprav je bilo večino opazovanih šol zgrajenih/prenovljenih po letu 1999, sem iz pridobljenih
podatkov ugotovila, da so poti do telovadnice večinoma neustrezne za gibalno oviranega učenca.
S to ugotovitvijo zavračam Hipotezo 2.

9.4 Prilagojenost garderob v sklopu telovadnic za gibalno ovirane učence

H3: Garderobe v sklopu telovadnic so na več kot 50 % opazovanih šol primerno prilagojene
osebam z gibalno oviranostjo.
Prilagojenost garderob sem ocenjevala tako, da sem z oceno 1 ocenila tiste garderobe, ki niso nič
prilagojene gibalno oviranim učencem (npr. preozka vrata – manj kot 87,5 cm, samozapiralni
mehanizem vrat, ni prostora za obračanje invalidskega vozička, neprilagojen prostor za prhanje
…), z oceno 2 sem ocenila garderobe, ki imajo prilagoditve za vstop z invalidskim vozičkom,
vendar obstajajo manjše ovire (premalo prostora za obračanje invalidskega vozička,
neprilagojeno mesto za odlaganje oblačil …), oceno 3 pa sem dodelila tistim garderobam, ki so
dobro dostopne in omogočajo učencu na invalidskem vozičku dovolj prostora za pripravo na
pouk športne vzgoje.
Tabela 5: Garderobe v sklopu telovadnic
Ocena

Frekvenca

Odstotek

1

7

33,3

2

2

9,5

3

12

57,2

Skupaj

21

100
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Graf 4: Frekvenca ocen prilagojenosti garderob v sklopu telovadnic

Spremenljivka »Prilagojenost garderob v sklopu telovadnic za gibalno ovirane učence« je bila od
vseh najvišje ocenjena. 12 šol (57,2 %) je bilo ocenjenih z oceno 3, kar pomeni, da se učenec na
invalidskem vozičku lahko brez težav pripravi na pouk športne vzgoje. Prostori so bili dovolj
prostorni, dostop skozi vrata zadosti širok, ponekod tudi do 100 cm, težave so se edino pojavile
pri dostopu do garderob, kar sem omenila že v prejšnjem poglavju. Pomanjkljivost nekaterih
garderob je bila sicer tudi neprilagojenost obešalnikov (po smernicah iz poglavja Smernice k
oblikovanju notranjih in zunanjih športnih površin), vendar GO učenec zaradi tega ne bi imel
težav s preoblačenjem, ker je bila urejena alternativna rešitev – nizke garderobne omarice ali vsaj
en prilagojen obešalnik, zato sem jih kljub temu označila z oceno 3. Z oceno 2 sta bili ocenjeni
samo 2 šoli (9,5 %) zaradi neprilagojenih prostorov za tuširanje, praga in ozkega prehoda med
garderobo in prostorom za tuširanje ter nezadostnega prostora za manevriranje invalidskega
vozička (slednje je bilo najpogostejši vzrok oviranosti). Nekoliko večje pa je bilo število šol
ocenjenih z 1 (33,3 %) – popolnoma neprilagojenih za GO učence. Poleg že prej omenjenih ovir
so izstopala še preozka vrata, samozapiralni mehanizem vrat, stopnica od predprostora garderobe
do prostora za preoblačenje ter nezadostna širina klopi.
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Slika 14, 15, 16: Primeri ustreznih garderob (vir: arhiv M. Stojko, 2011)

Slika 17, 18, 19: Primeri neustreznih prostorov za tuširanje (vir: arhiv M. Stojko, 2011)

Raziskave, ki so potekale na drugih področjih Slovenije, so pokazale zanimivo sliko, in sicer
ravno obratno od prejšnjih spremenljivk. V tem primeru je bila dostopnost in prilagojenost
garderob za GO učence deležna znatno večjega odstotka kot dostopnost do šole in telovadnice.
To velja predvsem za Gorenjsko (68,2 %) in Podravsko regijo (69,6 %), medtem ko se Savska,
Zasavska ter Spodnjeposavska regija tokrat poslužujejo najnižjega odstotka (19 %). Podpečan
(2012) opaža, da so ovire na nekaterih šolah večplastne, »saj se morajo gibalno ovirani učenci
spopasti s preozkimi vrati, garderobo, v kateri ni dovolj prostora za manevriranje z invalidskim
vozičkom in še s previsokim mestom za odlaganje oblačil« (str. 39). K tovrstnim oviram, ki se
najpogosteje pojavljajo tudi v drugih opazovanih regijah, je Verhovnik (2012) dodala še
stopničko oziroma prag med garderobo in prostorom za umivanje.
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Smernice za projektiranje garderob sem opredelila v poglavju Smernice k oblikovanju notranjih
in zunanjih športnih površin. Te natančneje navaja Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov
brez grajenih ovir (1999) v 17. členu: »Javna kopališča, igrišča in drugi prostori za šport in
rekreacijo morajo imeti za preoblačenje vsaj eno kabino, ki mora biti 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 kabina tako
velika, da jo lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku; je obešalnik za obleko dosegljiv z
invalidskega vozička. Če so v objektih tudi prhe, mora biti najmanj ena prilagojena in opremljena
tako, da jo lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku.« Več kot 50 % garderob na
opazovanih šolah v Osrednji Sloveniji ustreza opredeljenim smernicam.
Hipotezo 3 sem potrdila.

9.5 Prilagojenost sanitarij v sklopu telovadnic za gibalno ovirane učence

H4: Sanitarije v sklopu telovadnic so na več kot 50 % opazovanih šol prilagojene osebam
na invalidskih vozičkih.
To spremenljivko sem prav tako ocenjevala na podlagi 3-stopenjske lestvice, kjer sem z oceno 1
ocenila popolnoma neprilagojene sanitarije (npr. stopnice, preozka vrata, preozko stranišče …),
oceno 2 sem dodelila deloma prilagojenim sanitarijam, ki imajo prilagojen vstop za invalidski
voziček, vendar obstajajo nekatere ovire (npr. visok prag, malo prostora za obračanje z
invalidskim vozičkom, kljuka vrat je nameščena previsoko, ni prisotnih ročajev za premeščanje z
invalidskega vozička na straniščno školjko …), z oceno 3 pa sem ocenila popolnoma dostopne in
ustrezne sanitarije za GO učenca (stranišče prilagojeno posebej za uporabnike na invalidskih
vozičkih).
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Tabela 6: Prilagojenost sanitarij v sklopu telovadnic
Ocena

Frekvenca

Odstotek

1

8

38,1

2

3

14,3

3

10

47,6

Skupaj

21

100

20
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šol
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3

Ocena

Graf 5: Frekvence ocen prilagojenosti sanitarij v sklopu telovadnic

Kot je razvidno iz tabele 6 in grafa 5, je 10 šol od 21 (47,6 %) dobro dostopnih in prilagojenih
gibalno oviranim učencem. Na osmih šolah (38,1 %) so sanitarije v sklopu telovadnic popolnoma
neustrezne. Zelo majhen pa je delež šol, ki ima sanitarije vsaj delno prilagojene, in sicer 14,3 %,
kar je sedmina celotnega vzorca. Kvalitativna analiza pokaže, da se pri sanitarijah, označenih kot
neustrezne, za glavno oviro vedno navaja preozka vrata (ponekod le 60 cm) in preozek prostor za
manevriranje vozička. Eno od stranišč je celo služilo za shranjevanje pripomočkov za čiščenje,
kar bi lahko pomenilo nevarno oviro celo učencem brez posebnih potreb. Nekatera stranišča, ki
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so delno prilagojena, imajo sicer zadostno širino vrat in nameščena držala za presedanje, vendar
so kljub temu težko dostopna, v samem stranišču pa ni dovolj prostora za obračanje vozička.
Pogosto se je zgodilo, da je šola sicer imela urejene sanitarije za invalide, vendar na drugem
koncu stavbe, v ocenjevanje pa sem zajela samo tiste sanitarije, ki so v sklopu telovadnic. Če bi v
oceno zajela tudi tista stranišča, ki niso v sklopu telovadnic, bi bil rezultat izrazito bolj pozitiven,
saj je od 21 šol kar 14 takih, ki imajo sanitarije namenjene posebej za invalide.

Slika 20, 21, 22: Primeri prilagojenih sanitarij za GO učenca (vir: arhiv M. Stojko, 2011)

Slika 23, 24, 25: Primeri popolnoma neustreznih sanitarij za GO učence (vir: arhiv M. Stojko,
2011)
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Od področij v Sloveniji, ki so bila vključena v raziskave, je prav v Osrednjeslovenski regiji
najvišji odstotek dobro dostopnih in prilagojenih sanitarij za gibalno ovirane učence. Kljub temu
pa lahko trdim, da se rezultati sovpadejo z ugotovitvami Podpečan (2012), Vardić (2012) in
Verhovnik (2012), ki ugotavljajo nizko prilagojenost sanitarij na slovenskih šolah. Sanitarije v
Osrednji Sloveniji so sicer v 47,6 % ustrezno prilagojene gibalno oviranim učencem, vendar s
tem še ne zadoščajo njihovim potrebam na večini od opazovanih šol. Najslabše so dostopni in
prilagojeni sanitarni prostori na Gorenjskem, kjer je samo ena taka šola, ki ji je Vardić (2012)
dodelila oceno 3. Preozka vrata, preozek straniščni prostor, pomanjkanje držal za premeščanje in
neustrezna namembnost prostora (za čistila) so bile najpogosteje zaznane arhitektonske ovire v
opravljenih raziskavah za to spremenljivko. Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Kobal in
Sendi (2010) v svoji raziskavi, kjer navajata neprilagojenost sanitarij kot eno izmed
najpogostejših ovir v izobraževalnem okolju in dejavnostih preživljanja prostega časa (šport,
rekreacija, turizem).
Nekateri slovenski zakonodajni dokumenti v svojih določilih upoštevajo tudi pravico
funkcionalno oviranih oseb do ustreznih sanitarnih prostorov. Zahteve nacionalnega slovenskega
standarda (SIST ISO/TR 9527) se med drugim nanašajo tudi na dostop do sanitarne opreme in pri
tem posebno pozornost namenjajo udobnemu dostopu invalidskih vozičkov. Pravilnik o zahtevah
za projektiranje objektov brez grajenih ovir (1999) pravi, da mora biti v sklopu javnih oziroma
skupinskih sanitarnih prostorov tudi enota, prilagojena in opremljena za potrebe funkcionalno
oviranih oseb. Ob sklicevanju na 3. odstavek 18. člena, ki navaja natančne smernice k
oblikovanju prilagojenih sanitarnih prostorov za invalide, sem ugotovila, da se večina šol na tem
področju dosledno drži zakonskih zahtev, vendar ne v zvezi z notranjimi športnimi površinami.
Hipoteza 4 je ovržena.
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9.6 Prilagojenost sanitarij v sklopu telovadnic za mlajše otroke
H5: Sanitarije v sklopu športnih prostorov so prilagojene za mlajše otroke.
Prilagojenost sanitarij za mlajše otroke sem ocenjevala z ocenami od 1 do 3, pri katerih je 1
pomenila popolno neprilagojenost sanitarnih prostorov (npr. previsoki umivalniki, previsoka
stranišča, previsoko nameščene kljuke vrat …), 2 sem dodelila šolam, ki imajo delno prilagojene
sanitarije mlajšim otrokom oziroma alternativne rešitve (npr. umivalniki, ki se spustijo, bideji), 3
pa sem pripisala sanitarijam, popolnoma ustreznim za mlajše otroke (nižje in manjše straniščne
školjke, nižje postavljeni umivalniki in kljuke …).

Tabela 7: Prilagojenost sanitarij v sklopu telovadnic za mlajše otroke
Ocena

Frekvenca

Odstotek

1

17

81

2

2

9,5

3

2

9,5

Skupaj

21

100

- 55 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Monika Stojko, diplomsko delo

20
15

Število
šol 10
5
0
1

2

3

Ocena

Graf 6: Frekvenca ocen prilagojenosti sanitarij v sklopu telovadnic za mlajše otroke

Iz tabele 7 in grafa 6 ugotavljam, da je področju prilagojenosti sanitarij za mlajše otroke
posvečene dokaj malo pozornosti, saj ima kar 12 od 16 osnovnih šol take sanitarije, kjer imajo
mlajši otroci ali ljudje pritlikave rasti težave z dostopnostjo in uporabo. Vzrok najbrž tiči v
dejstvu, da ima večina osnovnih šol prilagojene sanitarije mlajšim otrokom samo v sklopu
razrednega pouka, ne pa tudi telovadnice. Ker je bilo v vzorec vključenih tudi 5 srednjih šol, ki
jih mlajši otroci ne obiskujejo, sem jim avtomatsko dodelila oceno 1, zato je rezultat toliko nižji.
Samo v dveh primerih sem zasledila popolno prilagojenost sanitarij mlajšim otrokom, ki so v
sklopu garderob športnih prostorov, namenjenih razrednemu pouku. Delno prilagojena sanitarna
prostora sta bila prav tako samo 2, in sicer v enem primeru nižja umivalna korita in v drugem
alternativna rešitev – bideji (slika 26), ki jih mlajši otroci uporabljajo za umivanje. Prilagojenih
stranišč nisem zasledila na nobeni od teh dveh šol.

Slika 26: Alternativna rešitev umivanja za mlajše otroke (vir: arhiv M. Stojko, 2011)
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Vardić (2012) in Verhovnik (2012) sta ob raziskovanju tega področja na Grenjskem in
Podravskem ugotovili podobno oziroma slabše stanje. V Gorenjski regiji ni niti ene šole s
prilagojenimi sanitarijami za mlajše otroke, v Podravski regiji pa je taka šola samo ena. Spoznala
sem, da smo s kolegicama prišle do skupne ugotovitve, zakaj je temu tako. Mlajši otroci imajo
namreč prilagojene sanitarije v sklopu učilnic, kamor jih učiteljice/vzgojiteljice usmerjajo pred
odhodom v športne prostore. Nasprotno pa je stanje v Savski, Zasavski ter Spodnjeposavski
regiji, kjer je temu področju očitno posvečene več pozornosti, saj ima kar 61,9 % šol ustrezne
sanitarije za mlajše otroke.
Čeprav mlajši otroci ne spadajo v kategorijo oseb s posebnimi potrebami, jih lahko po mnenju
Vovk (2000) v takih primerih uvrščamo med funkcionalno ovirane, kjer jim neprilagojeno
grajeno okolje predstavlja vzrok oviranosti. Oddaljenost stranišč, previsoki umivalniki in
straniščne školjke lahko predstavljajo oviro tudi eni izmed skupin funkcionalno oviranih ljudi, in
sicer ljudem nižje (pritlikave) rasti. To jim krati pravico do enake, polne in učinkovite
vključenosti v rekreacijo in družbo, kar ni v skladu z Zakonom o izenačevanju invalidov (2010).
Poleg tega, sem predpostavljala, da osnovne šole obiskujejo tudi mlajši otroci in bi torej morale
biti sanitarije prilagojene tudi njim. Z le 9,5 % deležem prilagojenih sanitarij mlajšim otrokom so
rezultati krepko proti mojim pričakovanjem.
Hipotezo 5 zavračam.

9.7 Dostop do športnih orodij in pripomočkov za GO učence
H6: Do skladišča s športnimi orodji in pripomočki ni prisotnih arhitektonskih ovir.
Dostopnost in prilagojenost skladišča s športnimi orodji in pripomočki za GO učence sem
ocenjevala tako, da sem: z oceno 1 označila šole, kjer se na poti do tega pojavljajo arhitektonske
ovire, ki nimajo ustrezne rešitve za GO učence (npr. stopnice, preozka vrata …); z oceno 2 sem
ocenjevala šole, kjer ima učenec na invalidskem vozičku dostop do športnih orodij in rekvizitov,
vendar obstajajo nekatere ovire (npr. visok prag, zelo ozek prostor za manevriranje z invalidskim
vozičkom, nedosegljivi pripomočki …); oceno 3 pa sem dodelila šolam, kjer ima GO učenec
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dober dostop do skladišča s športnimi orodji in pripomočki (npr. široka vrata, brez stopnic, dovolj
prostora za obračanje vozička …).

Tabela 8: Dostop do športnih orodij in pripomočkov
Ocena

Frekvenca

Odstotek

1

9

42,9

2
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Graf 7: Frekvenca ocen dostopnosti do športnih orodij in pripomočkov

Kot je razvidno iz zgoraj prikazanih podatkov (tabela 8, graf 7) ima urejen dostop do športnih
orodij in rekvizitov samo tretjina vseh obiskanih šol. Skladišče s športnimi orodji in pripomočki
se nahaja v sklopu telovadnice z direktnim prehodom brez pragov ali stopnic, orodja in
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pripomočki pa so urejeni in pospravljeni, zato so gibalno oviranemu učencu na dosegu z
možnostjo manevriranja invalidskega vozička. Na 14 šolah pa bi imel učenec z GO težave pri
dostopu in uporabi prostora s športnimi orodji in pripomočki, od tega je 9 enot (42,9 %) takih, ki
GO učencu niti ne omogočajo dostopa do tega prostora. Kot vzrok temu največkrat izstopajo
stopnice na poti do skladišča brez alternativne rešitve, preozka vrata ter visok prag s kombinacijo
premajhnih prostorov za obračanje invalidskega vozička. Preostalih 5 šol ima sicer ustrezen
dostop do skladišča za GO učenca, vendar je v njem premalo prostora za manevriranje z
invalidskim vozičkom, (predvsem zaradi neurejenosti in nasičenosti prostora s športnimi orodji in
pripomočki) ali pa so mu pripomočki izven dosega rok – postavljeni previsoko na polici, založeni
za ostalim orodjem …

Slika 27: Nedostopnost do športnih orodij in pripomočkov (vir: arhiv M. Stojko, 2011)

Po podatkih iz raziskav na širšem območju Slovenije ugotavljam, da se dostopnost in
prilagojenost šol giblje okoli 30 %. Vardić (2012) in Verhovnik (2012) sta prišli do precej
podobne porazdelitve ocen na tem področju: največ je takih skladišč s športnimi orodji in
pripomočki, ki so deloma dostopni in prilagojeni gibalno oviranemu učencu (ocena 2), temu
sledijo dobro dostopna skladišča (ocena 3), najmanj pa je takih skladišč, ki so dobila oceno 1.
Vardić (2012) ob tem izpostavlja primer pozitivne prakse, kjer so športna orodja in pripomočki
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ustrezno pospravljeni v omarah ob straneh telovadnice. Takšna razporeditev omogoča vsem
učencem nezahteven in varen dostop do športne opreme. Od teh rezultatov pa zopet izstopajo
podatki v Savski, Zasavski ter Spodnjeposavski regiji, kjer so skoraj vse šole ocenjene z oceno 3
(95,2 %). Arhitektonske ovire, ki so jih avtorice najpogosteje zasledile, so bile stopnice, preozka
vrata, nezadosten prostor za manevriranje (predvsem zaradi nepospravljenega orodja in
pripomočkov).
Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (1999) jasno narekuje, da je
potrebno funkcionalno oviranim osebam omogočiti samostojen in varen dostop in uporabo vseh
prostorov v objektu, ki so namenjeni javni uporabi. Ob tem pravi, da je potrebno upoštevati
zahteve nacionalnega slovenskega standarda (SIST ISO/TR 9527), ki natančno opredeljuje
smernice za oblikovanje takih prostorov, kjer se lahko gibalno ovirana oseba samostojno giba.
Med take prostore štejemo tudi skladišča za shranjevanje športnih orodij in pripomočkov. Iz
kvalitativne analize podatkov pa ugotavljamo, da je realna situacija nasprotna od zahtevane, saj
imajo gibalno ovirani učenci na večini šol oviran dostop do skladišča s športnimi pripomočki. Ta
so po večini prenatrpana s športnimi pripomočki in orodji, tudi takimi, ki so že stara in
neuporabna, zato ostane bolj malo prostora za premikanje skozenj. Z minimalnim vložkom
denarja in časa bi te prostore lahko uredili do take ravni, da bi bili primerni za uporabo tudi
gibalno oviranim učencem. Bolj težavno področje predstavljajo stopnice in preozka vrata, kjer bi
za alternativno rešitev šola morala vložiti več denarja, s katerim pa je omejena s strani države.
Hipotezo 6 sem zavrnila.

9.8 Možnost vnosa večjih športnih orodij in pripomočkov v telovadnico

H7: Na več kot polovici opazovanih šol obstaja prehod za neoviran vnos večjih športnih
pripomočkov v telovadnico.
Spremenljivko sem ocenjevala z ocenami od 1-3, kjer sem z 1 ocenila telovadnice v katere ni
mogoč vnos večjih športnih orodij in pripomočkov z invalidskim vozičkom (na poti obstajajo
nepremostljive ovire – stopnice, pragovi, preozka vrata/prehod), oceno 2 sem pripisala šolam,
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kjer so na poti za vnos večjih orodij in pripomočkov v telovadnico manjše ovire (visok prag,
ovirana pot zaradi nasičenosti predmetov, ozki hodniki), z oceno 3 pa sem označila tiste šole, kjer
je vnos večjih športnih orodij in pripomočkov z invalidskim vozičkom neoviran. Vključitev te
spremenljivke v raziskavo se mi je zdela smiselna, ker GO učenci pogosto potrebujejo
prilagoditve pri športni vzgoji, ki vključuje večja in širša orodja ter pripomočke.

Tabela 9: Vnos večjih športnih orodij in pripomočkov v telovadnico
Ocena

Frekvenca

Odstotek

1

5

23,8

2

10

47,6

3

6

28,6

Skupaj

21

100

20
15

Število
šol 10
5
0
1

2

3

Ocena

Graf 8: Frekvenca ocen za vnos večjih športnih pripomočkov in orodij v telovadnico
Iz podatkov, prikazanih v tabeli 9 in grafu 8, lahko sklepamo, da vnos večjih športnih orodij in
pripomočkov v telovadnico z invalidskim vozičkom na večini šol (47,6 %) predstavlja težavo
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zaradi ovir, ki pa jih je možno s prilagoditvami premostiti. Po večini so bila to dvokrilna vrata
(odprto samo eno krilo, drugo pa založeno s pripomočki, zato ga ni bilo možno odpreti) ali prag
do 3 cm. Ponekod so do skladišča vodili ozki hodniki, kjer bi se učenec na invalidskem vozičku
sicer lahko gibal, vendar ne skupaj z večjimi športnimi orodji ali pa so na poti do skladišča
predstavljali oviro razni predmeti (mrežne košare z žogami, ob zid naslonjene blazine, ki
zmanjšajo prehodnost, ipd.). Na 5 šolah od 21 (23,8 %) ovire predstavljajo večje težave, zato
vnos opreme uporabnikom invalidskega vozička ni mogoč. V takih primerih se skladišče nahaja
na drugem nivoju do katerega vodijo stopnice ali večji prag, preozka vrata (60 cm) ali pa
kombinacija teh ovir z že prej naštetimi. Le za malenkost višji odstotek od prejšnjega (28,6 %),
pa si delijo šole, kjer GO učenec lahko samostojno in neovirano prenese športna orodja in
pripomočke iz skladišča v telovadnico.
Podatki (Vardić, Verhovnik, Podpečan, 2012) kažejo, da je ta spremenljivka med najvišje
ocenjenimi v podobnih raziskavah na območju Slovenije. Bolje je ocenjena le še dostopnost in
prilagojenost garderob v sklopu telovadnic. Vendarle pa Verhovnik (2012) k temu dodaja: »Kljub
temu da se je razvilo veliko konceptov gradnje in prilagajanja grajenega okolja, ki težijo k
nemotenemu, popolnemu in samostojnemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami v javno
okolje, vidimo, da še vedno najdemo veliko napak tudi pri prilagojenosti in prehodnosti za
samostojen vnos telovadne opreme za učence z gibalno oviranostjo.« Kot najpogostejše
arhitektonske ovire so zgoraj omenjene avtorice navedle preozka vrata in hodnike, stopnice,
daljša pot in prepreke na njej (neustrezno postavljeno športno orodje).
V nasprotju z raziskavami, ki so potekale na drugih območjih Slovenije, je v Osrednji Sloveniji
možnost vnosa športnih orodij in pripomočkov v telovadnico precej nizka. Le 6 šol od 21
predstavlja možnost neoviranega vnosa športnih orodij in pripomočkov gibalno oviranemu
učencu v telovadnico. To je 28,6 % in ne 50 %, kot sem predpostavljala.
Hipotezo 7 sem ovrgla.
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9.9 Dostop do zunanjih športnih površin za gibalno ovirane učence
H8: Več kot 50 % šol ima zunanje športne površine dostopne gibalno oviranim učencem.
Tudi tokrat sem spremenljivko ocenjevala preko 3-stopenjske lestvice z ocenami od 1-3. Oceno 1
sem dodelila šolam, kjer dostop do zunanjih športnih površin gibalno oviranemu učencu ni
mogoč (npr. zaradi stopnic, vrtljivih ali preozkih vrat, neustrezna obdelava talnih površin …), z 2
sem ocenila šole, kjer je dostop z invalidskim vozičkom možen, vendar obstajajo določene ovire
(npr. visok prag, ni direktnega dostopa na igrišče skozi notranje športne prostore …), oceno 3 pa
sem pripisala tistim šolam, kjer učenec na invalidskem vozičku lahko samostojno in neovirano
dostopa do zunanjih športnih površin.

Tabela 10: Dostop do zunanjih športnih površin
Ocena

Frekvenca

Odstotek

1

7

33,3

2

6

28,6

3

8

38,1

Skupaj

21

100
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Graf 9: Frekvenca ocen dostopnosti do zunanjih športnih površin

Tabela 10 nakazuje, da večina šol nima zadosti urejenega dostopa do zunanjih športnih površin za
GO učenca, saj je bilo od 21 šol le 8 takih, kjer lahko uporabnik invalidskega vozička samostojno
in neovirano dostopa do igrišč. Na 6 šolah je dostop sicer možen, vendar z nekaterimi ovirami, na
preostalih šolah (7) pa učenec z invalidskim vozičkom ne bi mogel priti do zunanjih igrišč.
Natančnejša kvalitativna analiza pokaže, da se med arhitektonskimi ovirami, ki otežujejo ali
onemogočajo dostop do zunanjih športnih površin, zopet najpogosteje pojavijo stopnice in visoki
pragovi ob izhodu ali na poti do dvorišča, vrata s samozapiralnim mehanizmom so težka, v
nekaterih primerih se celo odpirajo na napačno stran, pot do zunanjih površin pa je obdelana z
neustreznimi in neutrjenimi materiali. To so večinoma prašne pešpoti z mnogimi vboklinami in
izboklinami, nekatere pa so tlakovane s starimi, polomljenimi in manjkajočimi tlakovci. V
primerih, kjer zunanja igrišča niso v sklopu šole (2), je pot dolga tudi do 200 m. Nepremostljivo
oviro predstavlja tudi vstop na igrišče preko kovinskega labirinta (sliki 28 in 29) ali vrtljivih vrat.
Pogosto se zgodi, da direkten izhod iz notranjih športnih površin (telovadnice ali garderobe) ni
prilagojen GO učencu ali pa ta sploh ne obstaja. Zato je potrebno pot na igrišče poiskati skozi
glavni vhod, ta pa v nekaterih primerih (3) prav tako ni ustrezen za invalidske vozičke, kar
pomeni, da se GO učenec nikakor ne more udeležiti zunanje športne vadbe. Kot arhitektonske
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ovire se na igrišču večkrat pojavijo še neodstranljivi robniki in travnata površina (slika 30) ali
razpokan asfalt. Nasprotno pa so izhodi na zunanja igrišča v 38,10 % primerno urejeni s
klančinami namesto stopnic ali pa so na istem nivoju, poti do igrišč in igrišča sama imajo
primerno talno obdelavo, vhod vanje pa prav tako ne predstavlja težav GO učencu.

Slika 28, 29, 30: Primeri neustreznega dostopa in ovir do zunanjih športnih površin (vir: arhiv
M. Stojko, 2011)

Slika 31, 32, 33: Primeri ustreznega dostopa do zunanjih športnih površin (vir: arhiv M. Stojko,
2011)

Ob podrobnejšem pregledu raziskav, ki so jih opravljale kolegice (Podpečan, Vardić, Verhovnik,
2012), opažam, da je dostopnost do zunanjih športnih površin bolj obširen problem, kot se mi je
sprva dozdevalo. Odstotek dostopnosti do zunanjih športnih površin na širšem območju Slovenije
ne presega 42,9 %, kolikor znaša v Savski, Zasavski ter Spodnjeposavski regiji. Če te raziskave
primerjam med seboj, ugotovim, da so najpogostejši vzrok oviranosti stopnice, netlakovana tla,
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vrtljiva vrata, robniki, daljša (tudi prometna) pot do igrišča, preozka vrata, večkrat pa se pojavi
tudi kombinacija večih ovir hkrati.
Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir v 16. členu jasno navaja, da
morajo biti vsi »športni objekti in igrišča v njihovi sestavi projektirani tako, da omogočajo dostop
do nivoja igrišč tudi funkcionalno oviranim osebam«. Glede na to, da je bilo več kot polovica šol
v Osrednji Sloveniji zgrajenih oziroma prenovljenih po letu 1999, ko je pravilnik prišel v veljavo,
pa ugotavljam, da ob projektiranju niso posvečali večje pozornosti dostopnosti zunanjih športnih
površin GO učencem. Kar 61,9 % šol onemogoča oziroma deloma ovira športno vzgojo na
prostem. Boljši rezultat sem pričakovala zlasti ob tej spremenljivki, saj zunanje športne površine
obiskujejo tudi izvenšolski uporabniki, tako pa je dostop popolnoma urejen samo na 8 šolah.
Hipotezo 8 zavračam.
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10 SKLEPI
Raziskava je del študije Analiza šolskih športnih prostorov s smernicami za nadaljnje investicije,
ki je pod vodstvom dr. Juraka s Fakultete za šport na Univerzi v Ljubljani. Ta študija poteka v
okviru Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006-2010. V raziskavi sem
proučevala v kolikšni meri so šolski športni prostori v Osrednji Sloveniji prilagojeni gibalno
oviranim učencem in v kakšni obliki se pojavljajo arhitektonske ovire. Podatke sem zbirala
novembra 2011 na izbranih šolah (21) v Osrednjeslovenski regiji.

V raziskovalnem delu diplomske naloge so bili vsi cilji doseženi.
1. Ugotovila sem, da so šole na izbranem vzorcu v Osrednji Sloveniji slabo dostopne
učencem z gibalno oviranostjo. Ob tem se pojavljajo različne ovire, ki so velikokrat
kombinirane.
Rezultati kažejo, da ima ustrezen dostop le 33,3 % šol. To pomeni, da bi učenec z gibalno
oviranostjo imel težave pri dostopu na 42,9 % šol, na nepremostljiv dostop v šolo pa bi
naletel v 23,8 %.
Hipoteza 1 predpostavlja, da je vsaj na polovici (50 %) vzorca dostop v šolo primeren za
gibalno ovirane učence. Hipotezo 1 ovržem, saj se ta odstotek giblje v višini 33,3 %.
2. Kar se tiče dostopa do telovadnice, so zbrani podatki pokazali, da se na večini šol učenec
z gibalno oviranostjo ne bi mogel udeležiti pouka športne vzgoje. Najpogostejša
nepremostljiva ovira so stopnice.
Na tem področju sem ugotovila, da je 52,4 % šol takih, kjer se na poti do telovadnice
pojavijo arhitektonske ovire, ki so nepremostljive za učenca na invalidskem vozičku. V
nasprotju s tem je pot do telovadnice neovirana na 47,6 % šol.
Hipotezo 2 sem zavrnila, saj pravi, da je več kot 50 % opazovanih šol brez arhitektonskih
ovir na poti do telovadnice.
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3. Od vseh spremenljivk, ki sem jih opazovala, so garderobe v sklopu telovadnic najbolj
prilagojene učencem z gibalno oviranostjo. Kljub temu je dobljen odstotek precej nizek.
Najpogostejša ovira je bil nezadosten prostor za manevriranje invalidskega vozička.
Učenec z gibalno oviranostjo bi se brez težav pripravil na pouk športne vzgoje v 57,1 %
garderob. To je najvišji odstotek prilagojenosti od vseh raziskanih spremenljivk v
raziskavi. Delno prilagojeni sta bili 2 garderobi (9,5 %), kar 33,3 % garderob pa za dostop
ni imelo primerne rešitve.
Dobljeni rezultati se sovpadejo s hipotezo 3, ki trdi, da so garderobe v sklopu telovadnic
na več kot 50 % opazovanih šol primerno prilagojene osebam z gibalno oviranostjo.
Hipotezo 3 zato potrjujem, saj pričakovani odstotek presega za 7,1 %.
4. Podatki, ki sem jih zbrala, so pokazali, da sanitarije v sklopu telovadnic niso prilagojene
gibalno oviranim učencem. Najpogostejši oviri sta preozka vrata in preozek prostor za
manevriranje invalidskega vozička.
47,6 % je takih sanitarij, ki jih učenec z gibalno oviranostjo lahko uporablja samostojno,
saj so mu dostopne in njemu prilagojene. Zaradi nekaterih ovir, ki so premostljive, bi
učenec z gibalno oviranostjo lahko uporabljal sanitarije na treh šolah (14,3 %), ampak le s
pomočjo spremljevalca. Odstotek, ki pravi, da so sanitarije popolnoma neprilagojene in
nedostopne gibalno oviranemu učencu, pa znaša 38,1 %. Če bi v oceno vključila tudi tiste
sanitarije, ki niso v sklopu telovadnice, bi bil odstotek prilagojenosti občutno višji (66,7
%).
Kljub temu, da je odstotek prilagojenosti sanitarij v sklopu telovadnice eden izmed višjih,
ki sem jih pridobila, je še vedno prenizek, da bi zadoščal hipotezi 4, ki pravi, da so
sanitarije v sklopu telovadnic na več kot 50 % opazovanih šol prilagojene za osebe na
invalidskih vozičkih. Ker odstotek prilagojenosti znaša le 47,6 %, hipotezo 4 zavračam.
5. Ugotovila sem, da je področju prilagojenosti sanitarij v sklopu telovadnic za mlajše
otroke namenjene najmanj pozornosti ob oblikovanju prostorov. Sanitarije mlajšim
otrokom na splošno niso prilagojene, kot največkrat zaznana ovira pa so previsoki
umivalniki, straniščne školjke in kljuke na vratih.
Samo 2 sanitariji (9,5 %) v sklopu telovadnice sta prilagojeni mlajšim otrokom, ker se
nahajata v sklopu manjših telovadnic, namenjenih razrednemu pouku. Delno prilagojeni
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sta bili prav tako 2 sanitariji, saj sem zaznala alternativne rešitve umivalnikom, kar 81 %
pa je sanitarij v sklopu telovadnic, ki so neprilagojene mlajšim otrokom in jih uporabljajo
le s težavo. Kot vzrok, navajam obstoječe sanitarije v sklopu razreda/vrtca in vključitev 5
srednjih šol v vzorec, kar samodejno zniža rezultat.
Tudi na tem področju hipotezo 5 zavračam, saj sanitarije v sklopu športnih prostorov na
večini šol niso prilagojene mlajšim otrokom.
6. Ugotavljam, da učenec z gibalno oviranostjo na večini šol ne bi mogel sodelovati pri
pripravi športnih orodij in pripomočkov, saj do njih nima primernega dostopa. Kot vzrok
temu sem največkrat zaznala stopnice, preozka vrata in nasičenost prostora z neurejenimi
pripomočki.
Učenec bi potreboval pomoč pri pripravi športnih orodij in pripomočkov na 23,8 % šol,
zaradi nedostopnosti pa bi bil popolnoma prikrajšan za to na 42,9 % šol. Kot je razvidno
iz tabele 8 in grafa 7, pa ima urejen dostop do športnih orodij in pripomočkov le tretjina
opazovanih (33,3 %) šol.
V nasprotju s hipotezo 6, ki predpostavlja, da do skladišča s športnimi orodji in
pripomočki ni arhitektonskih ovir, sem te opazila na večini izbranih šol (66,7 %). Zato
sem hipotezo 6 ovrgla.
7. Opazila sem, da večina telovadnic nima v zadostni meri urejene možnosti vnosa večjih
športnih orodij in pripomočkov v telovadnico. Po kvalitativni analizi največkrat oviro
povzročajo neurejenost pripomočkov in stopnice v kombinaciji z drugimi ovirami.
Samostojen vnos večjih športnih orodij in pripomočkov v telovadnico je učencu na
invalidskem vozičku omogočen na 28,6 % šol. Učenec z gibalno oviranostjo bi pri tem
lahko sodeloval, vendar bi potreboval pomoč v 47,6 %. 23,8 % pa je takih šol, kjer
gibalno oviran učenec pri tem ne bi mogel sodelovati zaradi nepremostljivih
arhitektonskih ovir.
Ker hipoteza 7 pravi, da na več kot polovici opazovanih šol obstaja neoviran prehod za
vnos večjih športnih pripomočkov v telovadnico, jo moram zavrniti, saj je le 6 šol (28,6
%) brez arhitektonskih ovir na tem področju.
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8. Zbrani podatki nakazujejo na slabo dostopnost do zunanjih športnih površin gibalno
oviranemu učencu. Zaznala sem, da oviro najpogosteje povzročajo stopnice, visoki
pragovi ter poti iz neutrjenih materialov.
Gibalno oviran učenec bi se lahko neovirano udeležil zunanje športne vzgoje na 38,1 %
opazovanih šol v Osrednji Sloveniji. Arhitektonske ovire so se pojavile v 61,9 %
primerov, od tega je 33,3 % nepremostljivih za učenca na invalidskem vozičku.
Predpostavljala sem, da ima več kot 50 % šol zunanje športne površine dostopne gibalno
oviranim učencem. Ker pa je 61,9 % vzorca takih, ki jim otežujejo oziroma onemogočajo
športno vadbo na prostem, sem hipotezo 8 zavrnila.

Teoretična vrednost raziskave
V teoretičnem delu diplomske naloge sem opredelila smernice za oblikovanje prilagojenih
šolskih športnih površin gibalno oviranim učencem, navedla sem najpogostejše težave, ki se
tičejo inkluzivne športne vzgoje in se usmerila k možnim rešitvam tega. Prav tako sem navedla
mednarodne pravne akte, ki jih je podpisala Republika Slovenija ter veljavne zakone Republike
Slovenije, ki se nanašajo na prilagajanje javnega grajenega okolja funkcionalno oviranim
osebam. V kolikšni meri se šole v Osrednji Sloveniji držijo teh zakonskih opredelitev ter katere
arhitektonske ovire se najpogosteje pojavljajo, sem opisala v empiričnem delu. Zato lahko
diplomska naloga služi tudi kot teoretična podlaga nadaljnjim ali podobnim raziskavam na tem
področju.

Praktična vrednost raziskave
Ker je raziskava potekala v okviru študije Analiza šolskih športnih prostorov s smernicami za
nadaljnje investicije, ima tudi veliko praktično vrednost, saj bo na tak način ugotovljeno, katerim
področjem šolskih športnih prostorov je potrebno pri prenovi dati prednost. Iz istega razloga me
je ob obisku šol nekaj ravnateljev prosilo za izsledke raziskave, saj želijo biti gibalno oviranim
otrokom prijazna šola.
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Pomanjkljivosti raziskave
Ta raziskava, ki se posveča problematiki dostopnosti do šolskih športnih površin gibalno
oviranim učencem, je bila ena izmed začetnih v Sloveniji,. Kljub temu da je tudi ta vsebovala
nekaj pomanjkljivosti, upam, da bo pripomogla prihodnjim tovrstnim raziskavam k pridobitvi še
natančnejših podatkov.
Večjih težav pri proučevanju problema nisem imela. Vendarle pa se je največja pomanjkljivost
raziskave pokazala v sami strukturi vprašalnika oziroma postavljenih kriterijev za ocenjevanje. Ti
niso bili dovolj natančno opredeljeni, zato sem se nekajkrat znašla v stiski, katero oceno dodeliti
določeni spremenljivki na posamezni šoli. Zaradi preširoko definiranih kriterijev bi jo namreč
lahko uvrstila med dve oceni, zato sem se večinoma ravnala po predhodno pridobljenem znanju
iz pregledane literature. Problem mi je največkrat predstavljalo ocenjevanje garderob, saj se
vprašalnik osredotoča večinoma na prilagojenost teh in ne tudi na dostopnost v smislu poti od
vhodnih vrat do garderob. Stopnice, ki so se večkrat pojavile na poti, sem zato vzela v poštev pri
ocenjevanju spremenljivke Dostop do telovadnice. V nasprotnem primeru bi bil delež negativno
ocenjenih garderob veliko večji.

Iskanje vzrokov za pridobljen rezultat
Raziskave na področju šolskih športnih površin, ki so bile opravljene do sedaj (Podpečan, Vardić,
Verhovnik, 2012), kažejo na nezadostno možnost vključevanja gibalno oviranih otrok in
mladostnikov v pouk športne vzgoje. Razlog za takšno stanje vidim predvsem v zastarelosti šol,
ki so bile zgrajene v letih pred 1999, ko je izšel Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov
brez grajenih ovir. Veliko šol je bilo od tedaj že prenovljenih, vendar ob projektiranju niso čutili
potrebe po prilagajanju prostorov za gibalno ovirane otroke, predvsem zaradi nizkega števila
takih otrok, vključenih v izobraževanje na večinske šole. Gibalno oziroma funkcionalno ovirani
otroci so namreč v večini vključeni v bližnje, njim prilagojene podružnične šole, v osnovne šole s
prilagojenim programom ali posebne vzgojno-izobraževalne zavode. Od 21 šol, zajetih v
raziskavo na področju Osrednje Slovenije, je 9 takih, kamor ni vključen niti en učenec z gibalno
oviranostjo, v 4 šole je vključen po 1 učenec, v 5 šolah sta po 2 taka učenca, na 2 šolah so po 3,
na 1 pa jih je kar 8. To je Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, kamor se pogosto usmerjajo
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učenci bližnjega Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) Kamnik.
Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik lahko služi kot primer vzorne šole, saj so bile vse
spremenljivke označene z najvišjo oceno 3.

Možnosti nadaljnjih raziskav na tem področju
Pridobljeni rezultati lahko služijo kot primerjava bodočim tovrstnim raziskavam na ostalih
področjih Slovenije, kar bo dalo jasnejšo sliko o tem, katerim oviram je potrebno dati prednost
pri investiranju k odstranitvi. Prav tako bi se lahko raziskovalo v kolikšni meri so šole upoštevale
pravne akte Republike Slovenije ob gradnji oziroma prenovi šol. Nadalje bi se lahko ugotavljalo,
v kolikšni meri se dejansko gibalno ovirani otroci, ki se inkluzivno izobražujejo, udeležujejo
športne vzgoje, kljub obstoječim arhitektonskih oviram in kako jih premagujejo.

Zaključne misli
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010) določa enakopravno vključevanje invalidov v
vzgojno-izobraževalni proces in ob tem pravico do ustreznih prilagoditev individualnim
potrebam invalida. S tem spodbuja slovenski šolski sistem k inkluziji otrok s posebnimi
potrebami in to kar uspešno, saj jih je v zadnjih letih vedno več vključenih v redne osnovne šole.
To se sovpade tudi z rezultati raziskave, opazila sem, da so novejše šole oziroma prenovljene šole
po letu 2005 bolje prilagojene potrebam gibalno oviranih učencev.
Isti zakon govori tudi o tem, da je prepovedano diskriminirati invalide pri dostopnosti objektov v
javni rabi, in da je tovrstne objekte, ki se gradijo oziroma rekonstruirajo, potrebno primerno
prilagoditi med samo gradnjo (rekonstrukcijo). Zato je pri tem potrebno upoštevati načela
oblikovanja za vse, s katerim bi se izognili ustvarjanju arhitektonskih ovir. Že v zgodnji proces
gradnje/renovacije šol bi morali biti vključeni invalidi, saj je posvet z vsemi, vključenimi v
gradnjo (oblikovalci, načrtovalci, vlagatelji in drugi), ključnega pomena za uspešno inkluzivno
izobraževanje.
Sem vključujem tudi šolske športne prostore. Kar se tega tiče trenutno stanje ne zadostuje
potrebam gibalno oviranih učencev. Vendarle pa opažam, da se stanje s prenovami in novimi
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gradnjami že izboljšuje in verjamem, da se bo v naslednjih letih obrnilo v še bolj pozitivno smer,
saj je poleg inkluzivnega izobraževanja vedno več poudarka tudi na zdravemu in polnemu
življenju, ki ga otrokom prinaša športno udejstvovanje.
Pridobljeni rezultati raziskave naj služijo kot opozorilo na dejansko stanje šolskih športnih
prostorov in kličejo k doslednosti upoštevanja zakonodaje ob novih gradnjah in prenovah. Tako
bodo šole prijaznejše do učencev s posebnimi potrebami, ti pa se bodo lažje vključevali k športni
vzgoji.
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12 PRILOGA – VPRAŠALNIK
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje investicije
Arhitektonske ovire

Osnovni podatki o telovadnici
Šola/objekt: ___________________________________________
Leto izgradnje telovadnice: ________
Leto zadnje posodobitve: _________
Število GO učencev: _______

Arhitektonske ovire
Vhodna vrata (vstop v objekt):
1
2
3

Nimajo ustrezne rešitve za gibalno oviranega učenca (npr. preozka vrata – manj kot 120 cm,
samozapiralni mehanizem vrat).
Obstajajo nekatere ovire (npr. visok prag, vrata se odpirajo na napačno stran, kljuka vrat je
nameščena previsoko).
Dober dostop (dovolj široka vrata z avtomatskim odpiranjem, brez praga).

Dostop do telovadnice:
1

2
3

Do telovadnice so arhitektonske ovire, ki nimajo ustrezne rešitve za gibalno oviranega učenca
(npr. stopnice, preozka vrata – manj kot 87,5 cm, preozek hodnik – manj kot 150 cm,
samozapiralni mehanizem vrat).
Telovadnica je dostopna za vstop z invalidskim vozičkov, vendar obstajajo nekatere ovire (npr.
visok prag, vrata se odpirajo na napačno stran, kljuka vrat je nameščena previsoko, ovire na
hodniku).
Telovadnica je dobro dostopna (brez stopnic, klančina, dvigalo, dovolj široka vrata z
avtomatskim odpiranjem).

Garderobe:
1
2
3

Garderobe niso nič prilagojene gibalno oviranim učencem (npr. preozka vrata, samozapiralni
mehanizem vrat, ni prostora za obračanje invalidskega vozička).
Prilagoditve za vstop z invalidskim vozičkov, vendar obstajajo manjše ovire (premalo prostora za
obračanje invalidskega vozička, neprilagojeno mesto za odlaganje oblačil).
Garderoba je dobro dostopna in omogoča učencu na invalidskem vozičku dovolj prostora za
pripravo na pouk športne vzgoje.

Sanitarije (invalidi):
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1

Sanitarije niso nič prilagojene učencem na invalidskem vozičku (npr. stopnice, preozka vrata,
posamezno stranišče je preozko).

2

Sanitarije so dostopne za vstop z invalidskim vozičkov, vendar obstajajo nekatere ovire (npr.
visok prag ipd., malo prostora za obračanje z vozičkom, kljuka vrat je nameščena previsoko).

3

Sanitarije so dobro dostopne in prilagojene učencu na invalidskem vozičku.

Sanitarije (mlajši otroci):

1

Sanitarije niso prilagojene mlajšim otrokom (npr. previsoki umivalniki, previsoka stranišča,
kljuke vrat so nameščene previsoko).

2

Sanitarije so dostopne za mlajše, vendar obstajajo nekatere ovire.

3

Sanitarije so prilagojene mlajšim otrokom.

Dostop do športnih orodij in pripomočkov:
1

Na poti do skladišča s športnim orodjem in pripomočki so arhitektonske ovire, ki nimajo
ustrezne rešitve za gibalno oviranega učenca (npr. stopnice, preozka vrata).

2

Učenec na invalidskem vozičku ima dostop do športnih orodij in rekvizitov, vendar obstajajo
nekatere ovire (npr. visok prag, zelo ozek prostor za manevriranje z invalidskim vozičkom).

3

Učenec na invalidskem vozičku ima dober dostop do športnih orodij in rekvizitov (široka vrata,
brez stopnic, dovolj prostora za obračanje vozička).

Vnos športnih orodij v telovadnico:
1

Ni prilagoditev, ni možen vnos z invalidskim vozičkom.

2

Možen vnos s prilagoditvami, manjše ovire na poti.

3

Možen vnos brez težav.

Dostop do zunanjih igrišč:
1
2
3

Do zunanjih igrišč so arhitektonske ovire, ki nimajo ustrezne rešitve za gibalno oviranega učenca
(npr. stopnice, netlakovana tla, preozka vrata na igrišče).
Zunanje igrišče je dostopno za vstop z invalidskim vozičkov, vendar obstajajo nekatere ovire
(npr. visok prag, vrata se odpirajo na napačno stran).
Zunanje igrišče je dobro dostopno in brez ovir (dostop tlakovan, brez stopnic, dovolj široka
vrata).
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Dovoljenje k fotografiranju šolskega objekta

Ravnatelj/-ica

___________________________

(ime

in

priimek)

_____________________________________________________ (naziv šole) priznam študentki Moniki
Stojko dovoljenje za fotografiranje šolskega objekta in objavo fotografij izključno v raziskovalne namene,
ki potekajo v okviru študije Analiza šolskega športnega prostora (diplomsko delo in objave te študije).

Datum: __________________
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