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POVZETEK 

 

Gibalno ovirani učenci ob vstopu v šolo pogosto naletijo na najrazličnejše ovire, 

največkrat arhitekturne.  

V pričujočem diplomskem delu sem raziskovala arhitekturno ustreznost osnovnih šol 

s prilagojenim programom za gibalno ovirane učence, s poudarkom na šolski športni 

dvorani in prostorih ob njej. V raziskavo sem vključila 26 šol. Preverjala sem vstop v 

šolo, dostop do telovadnice, dostop do garderobnih prostorov in njihovo urejenost, 

dostop do športnih orodij in pripomočkov, dostop do zunanjih igrišč in njihovo 

urejenost, dostop do sanitarnih prostorov in njihovo prilagojenost in samostojen 

dostop do vseh šolskih prostorov. Predvidevala sem, da bodo vsi navedeni prostori v 

80-odstotno ustrezno urejeni in dostopni. Analiza stanja je žal pokazala, da nobena 

spremenljivka ni dosegala takšnega odstotka. Najvišji rezultat je dosegla dostopnost 

do športnih orodij in pripomočkov (63% ustrezno dostopnih), najnižji rezultat pa 

samostojen dostop do vseh šolskih prostorov (53,8% nedostopnih). V raziskavi so 

zajete tudi 3 osnovne šole s prilagojenim programom, ki so imele vse ocenjevane 

prostore in dostope do njih ustrezno prilagojene gibalno oviranim učencem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: arhitekturne ovire, gibalno ovirani učenci, osebe na 
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ARCHITECTURAL ADJUSTMENT AND ACCESSIBILITY OF 
ELEMENTARY SCHOOLS WITH SPECIAL PROGRAMME 
FOR PUPILS WITH MOVEMENT IMPAIRMENT 
 

SUMMARY 

 

When entering their school, the movement-impaired pupils often come face to face 

with various obstacles, most notably architectural obstacles. 

In the diploma thesis, I present the research of the architectural suitability of 

elementary schools with special programme for movement-impaired pupils with the 

emphasis on the school gymnasiums and nearby rooms. The research includes 26 

schools. I examined the entrance to the school, access to the gymnasium, access to 

the changing room and their arrangement, access to sports tools and accessories, 

access to outdoor playground and their arrangement, access to sanitary facilities and 

their adjustment and independent access to all rooms in the school. I expected that 

all the above mentioned rooms will be 80 % suitably arranged and accessible. The 

analysis has unfortunately shown that no variable achieved such percentage. The 

highest result was for the accessibility to sports tools and accessories (63 % are 

suitably accessible), the lowest result was for independent access to all school rooms 

(53.8 % are inaccessible). The research also includes 3 elementary schools with a 

special programme that had all the evaluated rooms and entries to the rooms suitably 

adjusted for movement-impaired pupils. 
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architectural obstacles, movement-impaired pupils, wheelchair users, elementary 

school with special programme, accessibility of rooms 
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1. Uvod 

Ž E L I M 

Želim si uspeti, 

želim zaživeti. 

Želim ljubiti 

in znova čutiti. 

Želim leteti, 

svobodo imeti. 

Želim zaspati 

in vedno sanjati. (neznan avtor) 

 

Fizično okolje močno determinira vključevanje oziroma izključevanje posameznih 

skupin ljudi. Pri prostorskem načrtovanju se je v skladu z novim pogledom na 

drugačnost uveljavil t.i. princip inkluzivnega oblikovanja oziroma oblikovanja za vse 

uporabnike, ki predvideva, da se upoštevajo potrebe vseh ljudi in omogoči 

dostopnost vsem. Vendar pa je realno stanje na javnih površina in v javnih objektih 

žal še marsikje daleč od želenega. 

 

V Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki jo je že leta 1948 sprejela in razglasila 

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov, je zapisano: »Vsi ljudje se 

rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice« (http://www.varuh-

rs.si/index.php?id=102). Vendar pa različni ljudje potrebujemo različno količino 

podpore skupnosti, da bi dosegli enake življenjske pogoje. Ena izmed skupin, ki 

potrebuje več podpore, so zagotovo gibalno ovirane osebe. Pravica do ustrezne 

podpore torej ni privilegij, temveč temeljna človekova pravica. Vendar načelo, da se 

mora družba prilagoditi potrebam vseh ljudi, danes v praksi še vedno ni dovolj 

upoštevano.  

 

Gibalno ovirane osebe, posebej tiste na invalidskem vozičku, so žal pogosto 

izpostavljene različnim oblikam diskriminacije. To običajno pogojujejo ovire v 

grajenem okolju, ovire pri dostopnosti informacij in komunikacij. 

 

Eno izmed področij, na katerem gibalno ovirane osebe, še posebej otroci, potrebujejo 

dodatno podporo, je vsekakor izobraževanje. Uspešen proces izobraževanja vidimo 
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kot predpogoj za čim boljše vključevanje v družbo, kot predpogoj za čim bolj 

samostojno življenje. Proces izobraževanja pa je potrebno pogledati širše, tudi iz 

sociološkega in psihološkega vidika. Zato je še posebej pomembno, da je šolski 

prostor arhitekturno čim ustreznejši za vso populacijo, tudi za gibalno ovirane otroke. 

To je eden izmed prvih javnih prostorov, v katerega vstopajo otroci in v njem preživijo 

veliko časa. Preko procesov v njem se med drugim oblikuje tudi njihova samozavest 

in identiteta, na katero gotovo vpliva enakovredno vključevanje v socialno skupino, 

možnost sodelovanja v vseh učnih procesih in samostojnost pri tem. 

 

V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na arhitekturno prilagojenost 

osnovnih šol s prilagojenim programom. Učenci z gibalno oviranostjo imajo v njih 

možnost spremljevalca. Vendar to ni najustreznejša rešitev. Tako so še vedno 

odvisni od tuje pomoči, niso samostojni ter se posledično ne čutijo enakovredne 

svojim vrstnikom. Poleg tega so za osebe na invalidskem vozičku, tudi s fizično 

pomočjo druge osebe, nekatere ovire nepremostljive (npr. stopnice, premalo prostora 

ipd.). Večkrat se pojavi tudi problematika, da je vstop v šolo gibalno oviranemu 

učencu omogočen, niso pa mu dostopni vsi prostori, tako zopet ostane izključen pri 

določenih dejavnostih.  

 

Področje je kompleksno, potrebuje finančno podporo in dobro poznavanje 

problematike, da bodo rešitve resnično ustrezne, vendar to ni nepremostljiva ovira. 

Veliko se je že naredilo na zakonodajnem področju, tudi nekaj šolskih in ostalih 

javnih prostorov so arhitekturno ustrezno prenovili.  Sedaj si želimo, da ne bodo v 

skupini javnih stavb le svetle izjeme, ampak bo to nekaj povsem običajnega. 
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2. Osebe s posebnimi potrebami in njihovo izobražev anje 

Ljudje smo si med sabo zelo različni, tako po videzu kot po našem obnašanju in 

navadah. Vsak izmed nas ima zagotovo kakšno potrebo, ki je posebna, vendar 

mogoče ni tako izstopajoča in jo oseba zmore zadovoljiti sama ali se je svoje 

primanjkljaje naučila kompenzirati do te mere, da jih okolica ne opazi.   

 

Izraz osebe s posebnimi potrebami se nanaša na skupine ljudi z različnimi motnjami 

in primanjkljaji. Te osebe potrebujejo pri svojem razvoju in vključevanju v socialno 

okolje dodatno pozornost in skrb. Pri posamezniku se lahko te t. i. posebne potrebe 

izražajo celo življenje ali le neko določeno časovno obdobje. (Lipec Stopar, Bračun 

Sova in Vodeb, 2009) 

 

V 2. členu Temeljnih določb Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP -1, 2011) so otroci s posebnimi potrebami opredeljeni kot: 

• otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

• slepi in slabovidni otroci,  

• gluhi in naglušni otroci,  

• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

• gibalno ovirani otroci,  

• dolgotrajno bolni otroci,  

• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter  

• otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,  

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma 

posebne programe vzgoje in izobraževanja. V skupino oseb s posebnimi potrebami 

pa seveda spadajo tudi mladostniki in odrasli. 

 

Poimenovanje »otroci s posebnimi potrebami« in različne podskupine le teh, nikakor 

ni mišljeno kot etiketa, ki bi posameznike stigmatizirala. Motnja ali oviranost namreč 

ne pomeni nezmožnost, pač pa neko funkcionalno omejitev ali izgubo. S pomočjo 

poznavanja skupnih značilnosti skupin oseb s posebnimi potrebami lahko 

prepoznamo njihove potrebe in odpravljamo različne ovire v okolju, ki onemogočajo 

njihovo vključevanje v družbo. (Lipec Stopar idr., 2009) 
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Otroci in mladostniki, ki so šoloobvezni, torej učenci, so glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljajev, ovir in motenj, usmerjeni v njim najbolj ustrezen program vzgoje in 

izobraževanja. V izbranem programu so jim omogočene različne prilagoditve in 

oblike pomoči, ki so potrebne za njihov optimalen razvoj.  

 

Na osnovne šole s prilagojenim programom, ki predstavljajo vzorec v raziskavi, se 

vključujejo učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in otroci z več motnjami, ki 

imajo tudi lažje motnje v duševnem razvoju. Med učenci z več motnjami pa se 

večkrat pojavijo takšni z gibalno oviranostjo.  

 

3. Gibalna oviranost 

Gibalno ovirani so zelo heterogena skupina ljudi, od najtežje prizadetih, ki se sami ne 

morejo premikati, uporabljati govorne komunikacije in izvajati hotenih gibov, pa do 

tistih, ki imajo le določene težave pri gibanju, npr. z dolgotrajno hojo, vzpenjanjem po 

stopnicah, s sedenjem, stanjem, s finomotoričnimi dejavnostmi in koordinacijo ter pri 

govoru. (Lipec Stopar idr., 2009) 

 

Otroci z gibalno oviranostjo imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe 

gibalnega aparata centralnega ali perifernega živčevja, ki se kaže v manjši zmožnosti 

pri hoji, uporabi rok ali izvajanju drugih motoričnih aktivnosti. Stopnja in obseg 

gibalne oviranosti sta lahko zelo različna. Odvisna sta od tega ali otrok določene 

gibalne dejavnosti opravlja z manj ali več težavami, ali potrebuje kakšne pripomočke 

in druge metodološke in časovne prilagoditve ter ali je odvisen od pomoči drugih 

oseb ali v najhujšem primeru določenih aktivnosti sploh  ne more izvajati. Poleg težav 

na področju gibanja imajo lahko težave pri izvajanju osebne nege, govoru, učenju in 

drugih življenjskih aktivnostih. V primerih, ko je gibalna oviranost posledica okvare 

osrednjega živčnega sistema, so specifične potrebe oseb še posebej kompleksne, 

saj ob tem pogosto pride tudi do posebnosti v intelektualnem in psihosocialnem 

razvoju. (Črnetič, Keršič, Rožman, 2009) 
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3.1 Stopnje gibalne oviranosti 

Na strani Zavoda RS za šolstvo (http://www.zrss.si/default.asp?rub=3500, 2012) 

glede na stopnjo gibalne oviranosti razlikujejo štiri skupine otrok z gibalno 

oviranostjo:  

3.1.1  Lažje gibalno ovirani otroci                                                                                  

To so osebe z lažjo funkcionalno motenostjo, kar pomeni, da lahko oseba hodi 

samostojno tudi izven prostorov. Težave pa lahko ima pri teku in daljši hoji po 

neravnem terenu. Otrok je samostojen pri vseh opravilih, razen pri tistih, ki zahtevajo 

fino motoriko rok. Ni odvisen od pripomočkov, potrebuje le manjše prilagoditve. Za 

izvajanje šolskega dela ne potrebuje fizične pomoči, pri nekaterih oblikah dela pa 

potrebuje pripomočke (posebna pisala, orodje, miza ali stol). 

3.1.2   Zmerno gibalno ovirani otroci                                                                              

Ti otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo zmerno funkcionalno oviranost. 

Samostojno hodijo znotraj prostorov ali na krajše razdalje. Po potrebi uporabljajo 

pripomočke, kot so: posebni čevlji, ortoze, bergle. Težave imajo na neravnem terenu 

in stopnicah, kjer so počasnejši, se morajo oprijemati ali potrebujejo nadzor. Za 

premagovanje srednjih in večjih razdalj potrebujejo prilagojeno kolo ali voziček. Fina 

motorika rok je lahko zmerno motena. Pri zahtevnejših opravilih potrebujejo pomoč. 

Pri izvajanju dejavnosti potrebujejo tudi prilagoditve ali pripomočke. Pojavi se lahko 

motnja kontrole sfinktrov. Pri šolskem delu občasno potrebujejo fizično pomoč druge 

osebe. 

3.1.3   Težje gibalno ovirani otroci                                                                              

Otrok ima motnje gibov, ki povzročajo težjo funkcionalno oviranost. Samostojno hodi 

na krajše razdalje, vendar ta brez pripomočkov ni funkcionalna. Za večji del gibanja 

znotraj in zunaj prostorov uporablja voziček na ročni pogon, zunaj prostorov tudi 

prilagojeno kolo ali pomoč druge osebe. Stopnic ne more uporabljati. Finomotorična 

funkcija rok je motena. Pri dnevnih opravilih potrebuje stalno delno pomoč druge 

osebe. Če ima otrok motnje kontrole sfinktrov, je potrebno iztiskanje mehurja ali 

samokateterizacija. Pri izvajanju večine šolskega dela potrebujejo fizično pomoč. 
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3.1.4   Težko gibalno ovirani otroci                                                                             

Težko gibalno ovirani otroci imajo zelo hude motnje gibanja, zaradi tega so 

popolnoma funkcionalno odvisni. Samostojno se lahko gibljejo le z elektromotornim 

vozičkom. Za sedenje potrebujejo posebej prilagojene pripomočke. Imajo malo 

funkcionalnih gibov rok. Pri hranjenju so možne posebne prilagoditve (sonda). Pri 

vseh dnevnih opravilih so odvisni od tuje pomoči. Morebitna motnja sfinktrov je težje 

oblike in zahteva urejanje s pomočjo druge osebe. Pri šolskem delu potrebujejo 

stalno fizično pomoč. 

3.2 Oblike gibalne oviranosti 

Gibalna oviranost lahko nastane zaradi: 

3.2.1 Cerebralna paraliza 

 

Cerebralna paraliza je nenapredujoča možganska poškodba. Je trajna okvara 

osrednjega živčevja. Pri cerebralni paralizi so motene vse funkcije možganov, 

najizrazitejše pa so motnje gibanja in drže in se manifestirajo v funkcionalnih 

težavah. Pogoste spremljajoče motnje so: motnje vida, sluha in drugih čutil, motnje 

govora, epilepsija, motnje v duševnem razvoju, težave pri učenju in motnje v 

vedenju.  

(Vrlič Danko, 2005) 

 

Vzrok za cerebralno paralizo oziroma okvaro možganov v njihovem zgodnjem 

razvojnem obdobju so različni dejavniki pred, med ali kmalu po rojstvu ali pa se 

pojavi kombinacija faktorjev. Najpogostejši vzroki so: hipoksija (nezadostna preskrba 

možganov s kisikom), znižan pretok krvi v možganih, intrakranialne krvavitve ter 

zastrupitev z bilirubinom. V nekaterih primerih se vzroka cerebralne paralize ne more 

določiti. (Vrlič Danko, 2005) 

 

Oblike cerebralne paralize (poleg naštetih obstajajo tudi mešane oblike): 

• spasti čna – pojavlja se v 60 do 80 odstotkih. Zanjo je značilno povečanje 

mišičnega tonusa. Prizadet je del možganov, ki nadzoruje mišice obraza, 

trupa in udov. Osebe imajo nenormalno držo in refleksno aktivnost, ki je višja 

od normalne, 
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• atetoza  – za to obliko je značilno povečanje nehotnih in nekoordiniranih gibov, 

ki so lahko počasni ali pa zelo sunkoviti. Prizadete so možganske celice v 

osrednjem delu možganov. Pogosto so prizadete tudi mišice, ki nadzorujejo 

govor, 

• ataksija  – redkejša oblika, ki je posledica poškodbe malih možganov. 

Ponavadi omenjajo, da je pri ataksični osebi prizadet center za ravnotežje. 

(Vrlič Danko, 2005) 

 

3.2.2 Mišična distrofija 

 

Mišična distrofija je kronična živčno-mišična bolezen. Vzrok njenega nastanka ni 

znan. Je napredujoča bolezen, pridobljena dedno. Pogosteje se pojavlja pri dečkih. 

(Lipičar, 2001) 

 

Pri bolezni prihaja do propadanja oziroma odmiranja mišičnih vlaken, zaradi česar 

pride do slabljenja različnih mišičnih skupin. Tkivo, ki je propadlo, nadomesti vezivno 

tkivo in maščoba. Mišična distrofija ni smrtna, vendar lahko vodi v smrt. Zaradi 

mišične oslabelosti se pojavljajo tudi težave pri delovanju dihal in srca ter slabša 

gibljivost v sklepih in kriva hrbtenica, zaradi česar oboleli večkrat pristanejo na 

vozičku. (Lipičar, 2001) 

 

Poznamo različne oblike mišične distrofije.  

• Najpogostejša in najtežja oblika je duchennova miši čna distrofija . Težave 

se začnejo pojavljati od drugega do petega leta starosti (Vute, 1999). Bolezen 

se začne v mišicah medeničnega obroča, stegen in zadnjice. Otrok je pri hoji 

neroden, ima težave pri teku, vstajanju s tal in hoji po stopnicah, s težavo 

pobira predmete in dvigne roko nad glavo. Bolezen se stopnjuje do te mere, 

da otrok pristane na invalidskem vozičku in postane odvisen od pomoči 

drugih. (Haskell in Barett, 1993) 

Omenimo še nekaj oblik mišične distrofije:  

• beckerjeva miši čna distrofija  (pojavi se v pozni adolescenci in pozneje in 

omogoča samostojnost do poznih let),  
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• miotoni čna distrofija  (bolj so ji izpostavljeni odrasli, poleg večjih mišičnih 

skupin prizadene tudi oči, srce in živčni sistem),  

• facioskapulohumeralna miši čna distrofija  (pojavlja se v pozne življenjskem 

obdobju, posledice so blage). (Vute, 1999) 

 

3.2.3 Spina bifida 

 

Izraz spina bifida pomeni razcepljeno hrbtenico. V prvem trimesečju nosečnosti, se 

zarodkovi vretenčni loki niso pravilno zrasli in niso oblikovali hrbteničnega kanala, 

zato je na nekem predelu odprt. Višje kot je poškodba, večje so posledice. (Gordon 

Williamson, 1987) 

 

Poznamo tri vrste spine bifide:  

• spina bifida occulta  je najpogostejša  in najprizanesljivejša oblika, 

posamezniki s to oblika se lahko niti ne zavedajo, da jo imajo, lahko pa 

povzroča probleme s kontinenco in mišično kontrolo nog, 

• meningocela  je druga po težavnosti obolenja in najredkeje pojavna, 

• meningomyelocela  je najtežja oblika, prizadene predvsem spodnji 

okončini, med pogostejšimi spremljajočimi pojavi je vodenoglavost. 

(Gordon Williamson, 1987) 

 

 

3.2.4 Poškodbe hrbtenice 

 

Poškodbe hrbtenice nastanejo večinoma zaradi zloma hrbtenice ali pretrganih 

spinalnih živčnih poti. Kot navaja Neuman (1984) povzročijo poškodbe hrbtenice več 

telesnih okvar in omejitev. Zato se lahko pojavijo težave pri hoji, osebni negi in 

številnih drugih dejavnostih v življenju. Poleg telesnih posledic se pojavijo tudi 

psihosocialne. Poškodbo spremlja delna ali popolna izguba motoričnih funkcij, 

senzoričnih povratnih informacij, nadzora nad izločanjem, povzroča lahko tudi težave 

pri prekrvavitvi in delovanju notranjih organov, ki ležijo nižje od mesta poškodbe. 

Višina poškodbe na hrbtenici določa stopnjo funkcionalnih sposobnosti. Ločimo tri 

glavne vrste poškodb hrbtenice: 
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• paraplegija −−−− posledica poškodbe je delna ali popolna izguba funkcij trupa in 

spodnjih okončin, poškodba je okrog drugega prsnega vretenca, 

• tetraplegija −−−− delna ali popolna izguba funkcij, tudi gibanje in občutenje trupa, 

spodnjih in zgornjih okončin, poškodba je od prvega vratnega do prvega 

prsnega vretenca, 

• delne poškodbe hrbtenice −−−− poškodba hrbtenice je delna, zato se nekatere 

funkcije in občutki ohranijo tudi pod točko poškodbe na hrbtenici. (Vute, 1999) 

 

4. Zakonodaja na podro čju invalidskega varstva in dostopnosti 

grajenega okolja gibalno oviranim osebam  

4.1 Evropske usmeritve 

 

Evropska unija z vrsto ukrepov in zakonov podpira čim bolj kakovostno in samostojno 

vključevanje invalidov, torej tudi gibalno oviranih oseb, v javno življenje in se bori 

proti njihovi diskriminaciji. Igra pomembno vlogo, saj dopolnjuje in izpopolnjuje 

nacionalne ukrepe. Poleg tega ustvarja pogoje za nadaljnji napredek, saj evropska 

zakonodaja in ukrepi vplivajo na položaj invalidov. Cilj Evropske unije je, da so 

invalidi aktivno vključeni in sodelujejo v družbi. (Evropska strategija enakih možnosti, 

2007) 

 

Eden od splošnih aktov, ki posega na to področje, je Evropska konvencija o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1994), katere podpisnica je tudi Slovenija. 

Pri nas je stopila v veljavo leta 1998. Vsebina, ki se nanaša na gibalno ovirane 

osebe, je opisana v 14. členu in sicer opredeljuje prepoved diskriminacije šibkejših 

skupin. Predpostavlja, da so pravice in svoboščine navedene v tej konvenciji 

omogočene vsem ljudem brez razlikovanja.  

 

Leto 2003 je bilo s sloganom »Enake možnosti za enake pravice« v Evropi 

posvečeno invalidom. »Kot polnopravni državljani imajo invalidi enake pravice in so 

upravičeni do dostojanstva, enakega obravnavanja, samostojnega življenja in 

polnega sodelovanja v družbi. Cilj ukrepov Evropske unije je invalidom omogočiti, da 

uživajo te pravice« (Evropska strategija enakih možnosti, 2007).  
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Evropska unija je oblikovala tudi dolgoročno strategijo za aktivno vključevanje 

invalidov, Akcijski načrt o invalidnosti in Evropsko strategijo za invalidnost (2004-

2010), ki se prilagaja spreminjajočim situacijam. V središče ukrepov je postavljeno 

vključevanje, da bi družba prepoznala tako potrebe kot tudi prispevek invalidov. Za 

doseganje cilja je potreben neprekinjen dialog z organi oblasti, socialnimi partnerji, 

zasebnim sektorjem in nevladnimi organizacijami za invalidnost. Evropska komisija je 

vsaki dve leti izdala poročilo o splošnem stanju invalidov, ki so predstavljale smernice 

za nadaljnje prednostne naloge. Prednostne naloge za obdobje 2004−2005 so bile:  

− dostop do zaposlitve in ohranjanje zaposlitve; 

− izobraževanje, usposabljanje in mladina; 

− nove tehnologije za zagotavljanje možnosti invalidom; 

− dostopnost blaga in storitev v skupnosti. 

 

V evropskem letu invalidov je bila sprejeta tudi Malaška deklaracija o invalidih (2003) 

s sloganom »Razvoj v smeri enakovredne vključenosti invalidov kot državljanov«. V 

tem dokumentu je kot eden ključnih ciljev evropskega leta invalidov postavljeno 

ozaveščanje o pravici otrok in mladine s posebnimi potrebami do enakosti v 

izobraževanju. Cilj podpira celovito integracijo invalidnih otrok in mladine v družbo.  

 

Na področju vzgoje in izobraževanja si Evropska unija prizadeva, da vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami ni razumljeno le kot vključitev v določeno šolo, 

ustanovo, temveč kot proces, v katerem ima učenec možnost za najugodnejši razvoj 

in napredek, katerega končni cilj je čim samostojnejše življenje posameznika. (Kobal 

Grum idr., 2009) 

 

K spodbujanju izobraževanja invalidnih oseb je usmerjena Direktiva Sveta o 

evropskem letu invalidov 2003. Kot enega ključnih ciljev evropskega leta invalidov 

postavlja ozaveščanje o pravici invalidnih otrok in mladine do enakosti v 

izobraževanju. Zavzema se za integracijo otrok s posebnimi potrebami v družbo ter 

spodbuja sodelovanje med evropskimi izobraževalnimi institucijami z namenom čim 

večje integracije. (Sendi idr., 2008). 
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Posebej za področje izobraževanja in usposabljanja je bila sprejeta Resolucija o 

enakih možnostih invalidnih učencev in študentov pri izobraževanju in usposabljanju, 

kjer je članicam med drugim priporočeno: da spodbujajo in podpirajo popolno 

integracijo ljudi s posebnimi potrebami v družbo skozi primerne programe 

izobraževanja in usposabljanja ter vključevanje teh programov v največji meri v redno 

izobraževanje; izboljšajo podporo in pomoč ter tehnične storitve za učence in 

študente s posebnimi potrebami. (Evropska strategija enakih možnosti, 2007). 

 

Prispevek »Državljani, ne pacienti: Razvoj inovativnih pristopov za zadovoljevanje 

potreb invalidov«, sprejet leta 2003, prav tako poudarja pomen izobraževanja za 

invalide. (Sendi, 2008) 

 

Vsi navedeni dokumenti urejajo enakovreden položaj invalidov v družbi in poudarjajo 

pravico invalidov do pridobivanja znanj ter integracije. 

 

4.2 Usmeritve Organizacije združenih narodov 

 

Nekateri dokumenti sprejeti s strani Organizacije združenih narodov prav tako 

vplivajo na položaj gibalno oviranih oseb pri nas, saj je Slovenija podpisnica teh. 

 

Eden pomembnejših dokumentov, ki ga je sprejela Organizacija združenih narodov 

so: »Standardna pravila Združenih narodov o izenačevanju možnosti invalidov«, ki so 

stopila v veljavo leta 1993. Sprejeta so bila z namenom izboljšati kakovost življenja 

oseb z gibalno oviranostjo. Peto pravilo govori tudi o arhitekturni dostopnosti kot o 

vsesplošnem in pomembnem pravilu, za izenačitev možnosti na vseh področjih 

družbenega vključevanja. (Generalna skupščina združenih narodov, resolucija 48/96) 

 

Naslednji pomemben dokument Generalne skupščine Združenih narodov je 13. 

decembra 2006 sprejeta Konvencija o pravicah invalidov in Izbirni protokol h 

Konvenciji o pravicah invalidov. Republika Slovenija je konvencijo in izbirni protokol 

podpisala 31. marca 2007 na sedežu Združenih narodov. Konvencija ima 50 členov, 

posebno pozornost pa namenja položaju invalidnih žensk in invalidnih otrok, poleg 

tega pa tudi pravicam do dostopnosti, enakosti pred zakonom, varovanja osebne 
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integritete, samostojnega življenja in vključenosti v skupnost, spoštovanja 

zasebnosti, izobraževanja, zdravja, usposabljanja in rehabilitacije, dela in zaposlitve, 

ustrezne življenjske ravni in socialne varnosti, sodelovanja v političnem in javnem 

življenju ipd. 30. člen se nanaša na sodelovanje v kulturnem življenju, rekreaciji, 

prostočasnih dejavnostih in športu. Predpostavlja, da države pogodbenice sprejmejo 

ustrezne ukrepe, s katerimi bodo tudi invalidom omogočile sodelovanje pri 

rekreacijskih, prostočasnih in športnih dejavnostih. Med drugim je zapisano, da se jim 

omogoči dostop do krajev, kjer se te aktivnosti izvajajo in da se lahko vključijo v 

športne dejavnosti tudi v šolskem sistemu. (Uradni list RS, št. 37/2008) 

 

Republika Slovenija je tudi podpisnica Konvencije o otrokovih pravicah, ki jo je prav 

tako sprejela Generalna skupščina Združenih narodov in je v veljavo stopila leta 

1990. Ta konvencija natančno opredeljuje otrokove pravice, ki morajo biti 

omogočene vsem otrokom, brez kakršnega koli razlikovanja (posebej je izpostavljena 

tudi invalidnost). V 6. členu konvencije je zapisano, da morajo države podpisnice tem 

otrokom z različnimi oblikami pomoči in odstranjevanjem ovir omogočiti optimalen 

razvoj na vseh področjih. Natančneje otroke s posebnimi potrebami opisuje 23. člen 

konvencije, ki me drugim določa: »Države pogodbenice priznavajo, da mora duševno 

ali telesno prizadet otrok uživati polno in dostojno življenje, v razmerah, ki jamčijo 

dostojanstvo, spodbujajo samozavest in olajšujejo njegovo dejavno udeležbo v 

družbi.« (Generalna skupščina Združenih narodov, 44/25)  

 

4.3 Zakonodaja in usmeritve na podro čju dostopnosti grajenega 

okolja gibalno oviranim osebam v Sloveniji 

 

Omenjeni dokumenti: 

• Ustava Republike Slovenije 

• Pravilnik o projektiranju objektov brez arhitekturnih ovir, 1987 

• Zakon o graditvi objektov, 1996 

• Pravilnika o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir, 1999 

• Zakon o graditvi objektov, 2003 
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• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in 

uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, 2003 

• Nacionalnih usmeritvah za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, 

informacij in komunikacij za invalide, 2005 

• Akcijski program za invalide 2007–2013 

• Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 2010 

 

Vodeb (2004) meni, da je zakonodaja bistvena za omogočanje dostopnega 

grajenega okolja vsem funkcionalno oviranim osebam, saj jim s tem prizna določene 

pravice in omogoči vpliv.  

 

Prva stvar, ki jo je potrebno zagotoviti za omogočanje integracije invalidov in tudi 

drugih funkcionalno oviranih ljudi (starejših, bolnikov ipd.), je dostopnost grajenega 

okolja in informacij oziroma komunikacij. (Nacionalne usmeritve za izboljšanje 

dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide, 2005) 

 

Zavest, da so na tem področju potrebne temeljite spremembe, se je vedno bolj 

krepila pri invalidih, združenih v invalidskih organizacijah. Tako so že v Uradnem listu 

SRS, leta 1987 objavili Pravilnik o projektiranju objektov brez arhitekturnih ovir.  

 

Leta 1991 je zasnovo razvojne strategije invalidskega varstva v Sloveniji sprejela 

Skupščina Republike Slovenije, v kateri izpostavlja pomembnost dostopnosti 

grajenega okolja in informacij ter komunikacij za neodvisno življenje invalidov. (Kobal 

Grum idr., 2009) 

 

Praktične izkušnje pri odpravljanju arhitekturnih ovir in zahteve po enakovrednih 

tehničnih merilih za funkcionalnost novih javnih objektov so zahtevale novelacijo 

pravilnika. Zakon o graditvi objektov je leta 1996 omogočil izhodišče za pripravo 

novega Pravilnika o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (1999). V 

skladu z zahtevami evropske zakonodaje je podlaga pravilnika – prevzeti 

mednarodni standard ISO TR 9527. V njem so upoštevani vsi uporabniki, ki imajo 

zaradi različnih razlogov posebne zahteve za neodvisno uporabo prostorov v javnih 

objektih in zunanjem grajenem okolju. V pravilniku so določene zahteve za 

projektiranje stanovanjskih objektov, poslovnih objektov in objektov družbenega 
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standarda (v nadaljevanju: objekti). Z njihovo izpolnitvijo 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 rab. (Uradni list RS, 

št. 92/1999). 

 

Nadaljnje novelacije zakonodaje so pripeljale do sprejetja novega Zakona o graditvi 

objektov, sprejetega leta 2003 (Uradni list RS, št. 110/2002). 17. člen zakona se 

nanaša na zagotavljanje neoviranega gibanja funkcionalno oviranim osebam in 

predpisuje:  

 »(1) Poleg izpolnjevanja bistvenih zahtev morajo vsi objekti v javni rabi, ki so na 

novo zgrajeni po določbah tega zakona in objekti v javni rabi, ki se rekonstruirajo po 

določbah tega zakona, zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in 

uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir. 

(2) Vsak na novo zgrajen ali rekonstruiran objekt v javni rabi, katerega gradnja se 

izvede po določbah tega zakona, ki nima vseh prostorov v pritličju, mora biti 

opremljen z najmanj enim dvigalom ali drugo ustrezno napravo za te namene. 

(3) Pri rekonstrukcijah objektov v javni rabi, ki so zavarovani v skladu s predpisi o 

kulturni dediščini, se dosežene bistvene zahteve objekta lahko razlikujejo od sicer 

predpisanih, vendar samo pod pogojem, da odstopanje ni takšno, da bi bili zaradi 

njega ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali 

okolje. 

(4) Pri večstanovanjskih stavbah z več kot desetimi stanovanji, zgrajenih po določbah 

tega zakona, mora zahtevo o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

izpolnjevati najmanj ena desetina vseh stanovanj in vsi skupni prostori, namenjeni 

tem stanovanjem.« (Uradni list RS, št. 110/2002). 

Predpostavke se seveda nanašajo tudi na šolske zgradbe, saj so javne ustanove in s 

tem objekti v javni rabi, ki morajo biti dostopni vsem ljudem. 

 

Na njegovi osnovi je bil sprejet tudi nov Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje 

neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih 

stavb (2003). V pravilniku je jasno opredeljeno, kako morajo biti zgrajene stavbe v 

javni rabi, da bodo dostopne za vse uporabnike, tudi tiste s posebnimi potrebami (več 

o tem v poglavju 5.2.). V 3. členu pravilnika je opredeljeno, da mora biti zagotovljen 

neoviran dostop, vstop in uporaba objekta, kar pomeni, da sta dostop do njega in 
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vstop vanj, brez grajenih in komunikacijskih ovir, funkcionalno oviranim osebam pa 

mora biti omogočen samostojen in varen dostop do prostorov, ki so namenjeni javni 

rabi in uporabi. Med naštetimi vrstami objektov, ki morajo biti brez ovir, so seveda 

tudi stavbe za izobraževanje, če je v njih pet ali več prostorov, namenjenih 

izobraževanju, kot so oddelek, razred ipd. in igrišča za športe na prostem. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 21. člena Zakona o vladi Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) sprejela Nacionalne 

usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za 

invalide (Uradni list RS, št. 113/2005). V Nacionalnih usmeritvah je izpostavljenih 

sedem ciljev, ki se nanašajo na sprejetost invalidov in dostopnost grajenega okolja. 

Za doseganje cilja so navedeni ukrepi, njihovi izvajalci, način financiranja ter določen 

rok izvedbe. Prvi in drugi cilj v Nacionalnih usmeritvah se nanašata na izboljšanje 

dostopnosti okolja (predvsem šolskega) za učence z gibalno oviranostjo. Prvi cilj se 

nanaša na odpravljanje grajenih ovir v obstoječih objektih v javni rabi in na javnih 

površinah ter na zagotovitev dostopnosti izobraževanja in novih delovnih mest. Drugi 

cilj se nanaša na zagotovitev informacij v prilagojenih oblikah za senzorno ovirane 

invalide. Oba cilja imata določen rok do 31.12.2015 (Uradni list RS, št. 113/2005). 

 

Z namenom spodbujanja, varovanja in zagotavljanja polnopravnega in 

enakovrednega uživanja človekovih pravic invalidom in spodbujanja spoštovanja 

njihovega dostojanstva je bil oblikovan Akcijski program za invalide 2007–2013. Gre 

za program ukrepov za vse funkcionalno ovirane ljudi, na vseh področjih, ki 

pomembno vplivajo na njihovo življenje. Eno od splošnih načel in obveznosti 

programa je tudi dostopnost, opredeljena kot temeljni pogoj za uresničevanj pravic in 

socialno vključenost. Program obsega 12 temeljnih ciljev in 124 ukrepov. Cilj, ki se 

nanaša na področje izobraževanja ima med ukrepi uresničevanja zapisno 

zagotavljanje primernih prostorskih in tehničnih pogojev za uresničevanje in izvajanje 

programov vzgoje, izobraževanja in usposabljanja: zagotavljanje ustrezne opreme za 

individualno uporabo za izobraževanje, zagotavljanje pravice do dodatne  

komunikacijske opreme, ki je nujno potrebna zaradi funkcionalne oviranosti in 

zagotavljanje fizične pomoči gibalno oviranim. (Kobal Grum idr., 2009) 

 

Leta 2010 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon  o izenačevanju 

možnosti invalidov (v nadaljevanju ZIMI) z namenom preprečevanja in odpravljanja 
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diskriminacije invalidov, ki izhaja iz njihovih specifičnih potreb. Cilj tega zakona je 

ustvarjanje enakih možnosti na vseh področjih njihovega življenja. Kot temeljna 

načela zakona v 2. členu navaja: »Spoštovanje in zagotavljanje človekovih pravic 

invalidov in njihovega dostojanstva, zagotavljanje enakih možnosti za invalide in 

njihove nediskriminacije ter spoštovanje in sprejemanje različnosti zaradi 

invalidnosti« (Uradni list RS, št. 94/2010). Navajam še odseke, ki se nanašajo na 

šolstvo: 

»(1) Invalidom se mora zagotavljati vključevanje v programe izobraževanja na vseh 

ravneh in vseživljenjsko učenje v okolju, v katerem živijo, kot to velja za druge 

državljane. Pri tem se za diskriminacijo ne štejeta vključevanje v različne programe, 

kot so posebni in prilagojeni programi, ter prilagoditve rednih programov, ki so 

prilagojeni invalidovim sposobnostim. 

(2) Invalidi imajo pravico do ustreznih prilagoditev pri vključevanju v vzgojni, šolski 

ali študijski proces in pravico do primernih prilagoditev šolskega oziroma študijskega 

procesa individualnim potrebam invalida« (prvi in drugi odstavek 11. člena, Uradni list 

RS, št. 94/2010). 

 

Pravica do dostopnosti grajenega okolja v Republiki Sloveniji je bila utemeljena že v 

Ustavi, ki vsaj na petih mestih določa, da ima vsakdo pravico da se prosto giblje, da 

ima pravico do zbiranja in svobodnega združevanja z drugimi ipd., da so vsakomur 

zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na gibalno 

oviranost ali katerokoli drugo funkcionalno oviranost. 

 

5. Arhitekturne ovire 

Kot smo utemeljili v prejšnjem poglavju, bi morale biti v Republiki Sloveniji vsakomur 

zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na 

invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Prvi temelj za enakovredno 

integracijo gibalno oviranih oseh pa je dostopnost grajenega okolja, informacij in 

komunikacij. Raziskave kot so: Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za 

nadaljnje investicije (Jurak idr., 2012), Dostopnost grajenega in komunikacijskega 

okolja kot predpogoj za socialno vključevanje invalidov - uporabniška perspektiva 
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(Kobal idr., 2008), Invalidi v grajenem okolju Celjskega mestnega jedra (Mosbruker, 

Tomič, Vrenko, Kletečki, 2007), pa žal kažejo drugačno sliko. 

 

5.1 Opredelitev pojma arhitekturne ovire 

 

Arhitekturne ovire so fizične ovire, ki funkcionalno oviranim osebam otežujejo 

dostopnost, mobilnost in s tem obvladovanje vsakodnevnih aktivnosti. Pojem 

arhitekturne ovire zajema vse grajene ovire, ovire pri prevozih in komunikaciji. 

Arhitekturne ovire ne predstavljajo problema le gibalno oviranim osebam, temveč tudi 

otrokom, bolnikom, starejšim, nosečnicam ipd. V populaciji naj bi bilo teh ljudi od 30 

do 40 odstotkov oziroma, naj bi se v takšni situaciji znašel vsak posameznik vsaj 

enkrat v življenju. Iz tega sledi, da se problematika arhitektonskih ovir ne nanaša le 

na invalide, ampak na vse ljudi. (Držaj, 1993) 

 

Vovk (1989) deli ovire grajenega okolja na ovire zunanjega in notranjega prostora. 

Pod zunanje ovire uvrščamo ovire na cestah, trgih in drugih javnih površinah (npr. 

pločniki, prehodi za pešce, načini premagovanja višinskih razlik, neurejene poti ipd.) 

ter ovire v javnem potniškem prometu (npr. vstop v vozilo, dostop do postajališč ipd.). 

Ovire notranjega prostora pa se pojavljajo kot otežen dostop v objekt ali 

otežujejo/onemogočajo njegovo uporabo (npr. pretežka vrata, prestrme klančine, 

stopnice, ozki hodniki, neustrezno urejeni sanitarni prostori ipd.). 

 

Mnogokrat se arhitekturne ovire med seboj povezujejo in lahko delujejo kot splet 

neugodnih vplivov na posameznika. Zaradi nedostopnosti grajenega okolja za 

gibalno ovirane osebe je lahko rehabilitacijski proces skorajda izničen, gibalno 

ovirano osebo pa lahko privedejo tudi do napačnega sklepa o svoji nezmožnosti. Pri 

odpravljanju grajenih in arhitekturnih ovir je potrebno razlikovati, za koga gre in kje. 

Najboljša možnost pa je oblikovanje univerzalne rešitve, kjer bo okolje dostopno za 

vse (Vovk, 1989). 
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5.2 Preprečevanje arhitektonskih ovir 

 

Nekaj ovir v obstoječem okolju se da zlahka odpraviti, drugih sploh ne. V nekaterih 

primerih se lahko poiščejo pomožne rešitve. Posebej pri novih gradnjah pa je treba 

paziti na to, da teh ovir ne gradimo. (Vovk, 1989) Pri odpravljanju grajenih ovir torej 

razlikujemo odstranjevanje že zgrajenih ovir oziroma adaptiranje in preprečevanje 

nastajanja grajenih ovir na novo. Pri preprečevanju nastajanja novih grajenih ovir je 

pomembna predvsem ustrezna zakonodaja. V Republiki Sloveniji je leta 2003 stopil v 

veljavo Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in 

uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, zato proces preprečevanja  

novih arhitektonskih ovir ne bi smel predstavljati težave. Proces odstranjevanja že 

zgrajenih ovir pa je dolgotrajen in verjetno ne bo nikoli v celoti uspel. (Držaj, 1993) 

Pri preprečevanju arhitektonskih ovir se je potrebno osredotočiti predvsem na tri 

dejavnike (Vovk, 2000): 

 

• Dostopnost 

Gibalno ovirane osebe, predvsem tiste na invalidskem vozičku, se soočajo z ovirami, 

kot so: nedosegljivost zgradbe zaradi grajenih ovir v zunanjem okolju, ki 

onemogočajo dostop, ter nedostopnost zgradbe zaradi arhitekturnih ovir, kot so 

preozka vrata in prehodi, višinske razlike brez dvigala ipd. Dostopnost je močno 

povezana s prostornostjo in je zato pomemben dejavnik pri gradnji okolja brez ovir. 

 

• Prostornost 

Za gibalno ovirane osebe je prostornost ključna. Prostornost je zelo pomemben 

dejavnik pri adaptaciji ali gradnji prostorov brez ovir. Gibalno ovirani ljudje se 

spopadajo z omejeno mobilnostjo, navezanostjo na ortopedske pripomočke ali celo 

na invalidski voziček in imajo večjo potrebo po prostornosti zaradi odlaganja pomagal 

ter pri njihovi uporabi. 

 

• Preglednost 

Pomembna je tudi informacija o tem, kako lahko se je znajti v okolju. Če je okolje 

nepregledno, pomeni, da se posameznik v njem ne more orientirati in ne najde svoje 

poti. To je pogosto posledica zapletenega in gosto izpolnjenega okolja, čemur pa 
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kljubuje še prisotnost premikajoče se množice ljudi in pomanjkanje jasnih, nedvomnih 

ter berljivih znakov.  

 

5.3 Ustrezen dostop, vstop in uporaba objektov v ja vni rabi 

 

Da bi bile javne zgradbe dostopne vsem ljudem, jih je treba graditi tako, da 

funkcionalno oviranim ljudem ne predstavljajo nikakršnih ovir. Najbolj pomembno je, 

kakšni so dostopi do zgradb, vhodi vanje, horizontalne in vertikalne komunikacije, 

stranišča, kakšno je označevanje. Marsikateri prostor je potrebno natančno 

načrtovati, pogosto mora biti večjih dimenzij. Zlasti skrbno je potrebno predvideti 

drobno opremo in smotrno oblikovati naprave. To pripomore k lažji in boljši uporabi 

za vse ljudi. (Vovk, 1989) 

 

5.3.1 Vhod v objekt 

 

Če ima javna zgradba več vhodov, mora biti vsaj eden prilagojen osebam na 

invalidskem vozičku. Najustrezneje je, da je to glavni vhod oziroma vhod, ki je 

povezan s parkirnim prostorom ali je najbližji postajališčem javnega prometa. Tudi 

zasilni izhodi morajo biti dostopni gibalno oviranim osebam. Sestavni del vhoda so 

seveda vrata. Prehod skozi vrata pa je za gibalno oviranega človeka težaven, še 

posebej, če so ta neprimerna (pretežko vratno krilo, neustrezna širina ipd). 

Najustrezneje je, da so kot vhod v objekt nameščena avtomatska drsna vrata. 

Vhodna vrata naj bodo široka vsaj 90 cm, bolje več, da omogočajo lagoden prehod 

tudi osebi na invalidskem vozičku. Prostor pred vrati in za njimi mora biti dovolj velik 

za obračanje invalidskega vozička ter vodoraven. Kljuke naj bodo dosegljive in dobro 

vidne ter oblikovane tako, da je mogoč čvrst prijem roke. Najprimernejši so pokončni 

ročaji okroglega profila s premerom 3-4,5 cm, saj jih najlažje primemo. Pred ali za 

vrati naj ne bo debelih predpražnikov, saj ovirajo pot vozička, če pa so, naj bodo trdi, 

da se ne ugrezajo. Vrata naj bodo po možnosti brez pragov, če pa so že, naj ne bodo 

višji od 2 cm ter s posnetimi ali zaokroženimi robovi. Kljuka, zvonec in stikala naj 

bodo na višini 85 cm. (Lipec Stopar idr., 2009) (Vovk, 1989) 
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V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) je zapisano tudi, da mora 

dostopna pot do vhoda omogočati varen in neoviran dostop, mora biti utrjena in 

dovolj široka ter označena. Izpostavlja še, da mora biti prehod skozi vetrolov brez 

ovir in v isti osi.  

 

Če zaradi predpisov kulturne dediščine, tehničnih ali drugih razlogov takšna ureditev 

ni mogoča, mora biti pri vhodu na jasno označenem mestu dosegljiv zvočni signal. 

(Albreht, Krištof, Pučnik, Bera, Žiberna, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Ustrezno oblikovane kljuke in vrata (Lipec Stopar idr., 2009: 54) 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Manevrski prostor pred vrati (Lipec Stopar idr., 2009: 54) 
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5.3.2 Premagovanje višinskih razlik – stopnice, kla nčine, dvigala 

 

Gibalno ovirani težko premagujejo velike višinske razlike. Za osebe na invalidskem 

vozičku pa je že ena sama stopnica nepremostljiva ovira. (Vovk, 1989) 

 

Klančine 

 

V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) je zapisano, da se klančine 

lahko uporabljajo le, če so primerno zgrajene. Imeti morajo pravilen naklon, bolje čim 

manjši. Pri klančinah dolžine 6 m in več je lahko največji naklon 6,5 %, pri krajših 

klančinah je dovoljen naklon do 7 %, večji naklon 9 % je dopusten samo pri 

rekonstrukcijah obstoječih stavb, če drugačna izvedba tehnično ni možna. (Pravilnik 

o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni 

rabi ter večstanovanjskih stavb, 2003) Tudi predolge klančine niso ustrezne. Poleg 

tega morajo imeti ustrezno talno površino, da na njej ne drsi, je utrjena in ravna. Na 

klančinah, daljših od 6 m, so potrebna počivališča minimalne dolžine 1,5 m. Klančine 

morajo biti široke vsaj 90 cm. Da bi preprečili nesreče oseb na invalidskem vozičku, 

mora biti na vsaki strani klančine 5 cm visok robnik, da onemogoča zdrs kolesa 

invalidskega vozička čez rob. Za varnejšo uporabo pa je priporočljiva okrogla ograja 

na višini 85−95 cm, ki mora segati 30 cm čez konec klančine. Potrebno je zagotoviti 

tudi dovolj manevrskega prostora na dnu in vrhu klančine. (Lipec Stopar idr., 2009) 

Slika 3: Prestrme, drseče klančine in klančine brez ograje niso dostopne (Lipec Stopar idr., 
2009: 55) 
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Dvigala in dvižne ploš čadi 

 

Dvigala so najbolj primerne vertikalne komunikacije za prevoz gibalno oviranih oseb. 

V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) je navedeno, da mora biti v 

stavbah, ki imajo več kot tri nadstropja, vsaj eno osebno dvigalo dostopno osebam 

na invalidskem vozičku. Svetla širina vhoda v kabino dvigala mora biti najmanj 80 

cm. Stavbe, ki imajo pritličje in več kot osem nadstropij, pa morajo imeti dve dvigali, 

od tega eno s tlorisno površino kabine najmanj 110 cm x 210 cm.  

 

Lipec Stopar s sodelavci (2009) še opozarja, da morajo biti dvigala dostopna brez 

uporabe stopnic. Notranje dimenzije kabine morajo biti vsaj 110 x 140 cm. Pred 

dvigalom je potreben prostor za manevriranjem z invalidskim vozičkom, velikosti 

najmanj 150 x 150 cm. Tla morajo biti nedrseča in ravna. Nadzorna plošča s tipkami 

za upravljanje dvigala se postavi 85 cm od tal kabine, tako da je dosegljiva s 

sedečega položaja. Znotraj kabine mora biti ob strani pritrjeno držalo okroglega 

profila. Vovk (1989) navaja tudi, da se morajo dvigala ustaviti v isti višini kot so 

etažna tla. Če dvigala ni mogoče zgradi v stavbi, se lahko izdela tudi na zunanji 

strani stavbe.  

 

Dvižne ploščadi pa lahko uporabimo za premagovanje manjših višinskih razlik, od 1,5 

m do 1,8 m, če ni prostora za izvedbo klančine. Nikakor ne sme biti to načrt pri 

novogradnji. Naprava mora biti zavarovana na obeh vstopnih koncih z ograjo. (Vovk, 

1989) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Manevrski prostor pred dvigalom (Lipec Stopar idr., 2009: 56) 
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Stopnice 

 

Lipec Stopar s sodelavci (2009) navaja, da se v vsaki večnadstropni stavbi nahajajo 

stopnice. Zgrajene naj bodo tako, da so varne in ustrezne za uporabo vsaj za osebe, 

ki imajo težave z gibanjem, vendar niso na invalidskem vozičku. Ob stopnicah naj bo 

okrogla ograja s premerom držala 3−4,5 cm, v višini 85 cm oziroma, po Pravilniku o 

zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni 

rabi ter večstanovanjskih stavb iz leta 2003, z višino vsaj 100 cm in naj sega 30 cm 

od roba stopnišča. Ograja naj bo na obeh straneh stopnišča. Odprtine v ograji ne 

smejo presegati 12 cm. Vovk (1989) piše, da naj bodo stopnice kratke, maksimalno 

število stopnic naj bo omejeno na 12. Višina stopnice je največ 15 cm. Pri daljših 

stopnicah je potrebno počivališče, dolgo 1,5 m. Stopnica mora imeti višino primerno 

globini (17/29 naj bi bila še dopustna dimenzija). Pozorni moramo biti tudi, da 

nastopna ploskev ne presega, ker tvori oviro, ob kateri se lahko zatakne konica 

stopala. Površina stopnic naj bo iz nedrsečega materiala.  V Pravilniku o zahtevah za 

zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 

večstanovanjskih stavb (2003) je še zapisano, da morajo imeti stopnišča s pet ali več 

stopnicami, ki imajo nastopno ploskev širšo od 4 metrov, vmesna oprijemala za roke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Razmiki na stopniščnih ograjah naj ne bodo večji od 12 cm. Dobro je, da ima 

ograja ročaj tudi na višini 50 cm, da se zanj lahko primejo otroci. (Lipec Stopar idr., 2009: 58) 
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Raba premičnih stopnic je za gibalno ovirane osebe omejena, odvisna je od tipa in 

hitrosti obratovanja. Problem predstavlja predvsem vstopanje in izstopanje nanje. 

(Vovk, 1989) 

 

Kadar so v stavbi na voljo le stopnice in rekonstrukcija še ni bila izvedena ali pa ni 

možna, osebe na invalidskem vozičku za transport preko stopnic uporabljajo 

stopniščne vzpenjalce. Stopniščni vzpenjalec je prenosni pripomoček. Njegova 

uporaba je omejena, kadar so stopnice zavite, podesti premalo globoki, robovi 

stopnic pa so zaobljeni. Za prevoz osebe na invalidskem vozičku z električnim 

pogonom obstaja model vzpenjalca s ploščadjo, za katerega pa je potreben 

sorazmerno večji stopniščni prostor (Planinc, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Stopniščni vzpenjalec (Lipec Stopar idr., 2009: 57) 

 

5.3.3 Prehodi 

 

Hodniki oziroma prehodi v javnih zgradbah naj bi bili široko vsaj 1,6 m. Ta širina 

omogoča srečanje dveh oseb na invalidskem vozičku, prav tako omogoča enoročni 

obrat za 180°. Predmete, ki so na hodniku in lahko predstavljajo oviro za nemoteno 

gibanje (rože, preproge ipd.), je treba odstraniti. (Vovk, 1989) 

 

V notranjosti prostorov se vedno pojavljajo vrata. Ta morajo biti široka vsaj 80 cm,  

bolje 90 cm. Pred vrati mora biti dovolj prostora za manevriranje. Vratom, ki niso 

nujna, se raje izognemo. Dobro je, da imajo vrata zaščitno oblogo do višine 30−40 

cm od tal. Kljuke in ročaji naj bodo oblikovani tako, da jih je mogoče čvrsto prijeti. 

(Vovk, 1989) 
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Pomemben je tudi material, iz katerega so izdelana tla, ki mora biti nedrseč. Tudi 

majhne nivojske razlike v tleh, na primer nizko stopnico, je potrebno nadomestiti s 

klančino, široko vsaj 90 cm, najbolje pa za celotno širino hodnika. Kljuke in stikala naj 

bodo na višini 85 cm. (Vovk, 1989) 

Slika 7: Manevrski prostor povprečnega človeka, obiskovalca s torbami, berglami in 
uporabnika invalidskega vozička. (Lipec Stopar idr., 2009: 60) 

 

5.3.4 Sanitarni prostori 

 

V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) je zapisano, da morajo biti v 

javni zgradbi vsaj ene sanitarije prilagojene za gibalno ovirane osebe. Tudi pot do 

sanitarij mora biti dostopna in označena. Površina sanitarnega prostora mora biti 

najmanj 3,50 m2, s krajšo stranico dolgo vsaj 1,60 m. Sanitarna školjka mora imeti 

konzolno ali zidno držalo za roke. Umivalnik naj bo konzolni na višini 80−85 cm in 

odmaknjen od stranskega zidu vsaj 20 cm. Med sanitarno školjko in umivalnikom 

mora biti vsaj 80 cm prostora. V prilagojenih sanitarnih prostorih naj bo ogledalo 

nagnjeno, s spodnjim robom največ 100 cm nad tlemi, obešalniki za obleko naj bodo 

dosegljiv z invalidskega vozička. Ob straniščni školjki naj bo tudi klicna naprava, v 

primeru, da je potrebno poklicati pomoč.  

 

Vovk (1989) še dodaja, da mora biti pri načrtovanju stranišč skrbno preučeno 

manevriranje osebe na invalidskem vozičku in določen položaj straniščne školjke in 

umivalnika, ki ustreza različnim primerom. Vrata se morajo odpirati navzven, široka 

najmanj 90 cm. Najustreznejša so drsna vrata, saj zavzamejo manj prostora. 

Stranišče naj bo označeno z mednarodnim znakom dostopnosti. Sedežna ploskev na 
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straniščni školjki naj bo v višini 50 cm od tal. Tudi pri drugi opremi (brisače, toaletni 

papir ipd.) v straniščnem prostoru je treba biti pozoren na dosegljivost s sedečega 

položaja.  

 

5.3.5 Dostop do športne dvorane, igriš ča in garderobnih prostorov ter 

urejenost le-teh 

 

Športna dvorana in igrišče morata biti dostopna z invalidskim vozičkom (dostop je 

podrobneje opisan v poglavju o prehodih). Poleg športne površine mora biti vsaj ena 

kabina za preoblačenje, dostopna z invalidskim vozičkom ter imeti razločno vidne, 

dosegljive in uporabne kljuke na vratih. Vrata morajo biti dovolj široka za prehod 

osebe na invalidskem vozičku, prav tako mora biti sama kabina dovolj prostorna za 

manevriranje z invalidskim vozičkom. Obešalniki naj bodo dosegljivi s sedeče višine. 

Potrebno jo je opremiti s klicno napravo za primer potrebne pomoči. Če so poleg 

kabin tudi prhe, mora biti vsaj ena prilagojena za gibalno ovirane osebe. (Pravilnik o 

zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni 

rabi ter večstanovanjskih stavb, 2003)   

 

Towers (2010) navaja, da garderoba, oblikovana tako, da jo oseba na invalidskem 

vozičku lahko uporablja, ne pomeni velikih stroškov za vlagatelja, je pa potrebno biti 

pozoren na podrobnosti ter položaj posameznih elementov. Najpomembneje je, da je 

v garderobi dovolj prostora za obračanje invalidskega vozička. To pomeni 150 cm x 

150 cm širine med klopmi. Klopi naj bodo na višini 0,45 m, da se lahko učenci na 

invalidskem vozičku brez težav presedejo z invalidskega vozička na klop in obratno. 

Priporočljivo je tudi, da je klop široka 0,6 m in dolga 2 m. Iz garderobe je priporočljiv 

neposreden vhod v tuš. Tuš kabina pa mora biti široka najmanj 500 x 500 cm in naj 

ima nastavljiv sedež.  
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5.4 Raziskave na podro čju grajenega okolja 

 

Na področju dostopnosti grajenega okolja funkcionalno oviranim osebam so bile 

izvedene določene raziskave, vendar le te ne orišejo problematike celostno in niso 

standardizirane. Ne preverjajo napredka po nekaj letih ali na določeno obdobje, 

zajemajo različne slovenske regije, vključujejo le zunanje površine ali le javne 

zgradbe, običajno ne obojega in imajo različne standarde ocenjevanja, zato težko 

dobimo celostno sliko ustreznosti grajenega okolja za gibalno ovirane osebe. 

 

Omenjene raziskave: 

• Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje investicije 

(Jurak idr., 2012),  

• Dostopnost grajenega in komunikacijskega okolja kot predpogoj za 

socialno vključevanje invalidov − uporabniška perspektiva (Kobal idr., 

2008), 

• Invalidi v grajenem okolju Celjskega mestnega jedra (Mosbruker, Tomič, 

Vrenko, Kletečki, 2007), 

• Dostopnost šolskih športnih prostorov za učence z gibalnimi ovirami na področju 

Savinjske, Zasavske in Spodnjeposavske regije (Podpečan, 2012), 

• Ugotavljanje arhitektonskih ovir v šolskih športnih dvoranah na Gorenjskem 

(Vardić, 2012), 

• Ugotavljanje stanja šolskih telovadnic Podravske regije z vidika 

arhitektonskih ovir, prilagojenosti in dostopnosti za učence z gibalno 

oviranostjo (Verhovnik, 2012). 

 

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo in Urbanistični inštitut RS sta v letu 

2008 izvedla raziskavo »Dostopnost grajenega in komunikacijskega okolja kot 

predpogoj za socialno vključevanje invalidov − uporabniška perspektiva«. Namen 

raziskave je bil izvesti obsežno analizo stanja invalidskega varstva v Sloveniji. 

Raziskavo so izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika za invalide posameznike in za 

predstavnike invalidskih organizacij. Rezultati raziskave so pokazali, da je realno 

stanje še vedno problematično. Na področju izobraževanja, usposabljanja in 

zaposlovanja so kot najpogosteje identificirane ovire grajenega okolja navedli 
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naslednje: neprimerni dostopi do objektov in posameznih prostorov v teh objektih 

(največkrat so omenjeni vrtci in šole), stopnice, visoki robniki in nepotrebni pragovi, 

preozka in težka vrata, preozki hodniki, pomanjkanje klančin oziroma prestrme 

klančine, pomanjkanje dvigal oziroma pogosto pokvarjena dvigala, odsotnost ograj in 

držal na njih, neprimerno opremljene sanitarije, neustrezno opremljeni prostori in 

neurejene poti v okolici izobraževalnih ustanov. Najbolj arhitekturno nedostopne za 

gibalno ovirane osebe pa so starejše stavbe s področja izobraževanja. (Kobal idr., 

2008) 

 

Zanimiva je raziskava učencev IV. osnovne šole Celje  (Mosbruker idr., 2007). 

Raziskovali so dostopnost javnih zgradb, prehodnost prometnic in uporabnost 

nekaterih naprav za invalidne osebe v Celju. Rezultate so primerjali s podatki iz leta 

1999 in ugotovili, da se je prehodnost prometnic in prometnih površin bistveno 

izboljšala, medtem ko so javne zgradbe v 58 % še vedno nedostopne ali delno 

dostopne. V primerjavi z letom 1999 je le 4 % več dostopnih javnih zgradb. Vzrok za 

to so najpogosteje pragovi, stopnice, včasih tudi preozka ali krožna vrata. Ugotovili 

so, da je med nedostopnimi objekti veliko takih, kjer so bili obnova ali večji gradbeni 

posegi izvedeni pred kratkim, kar kaže na neupoštevanje zakonodajnih predpisov.  

 

Podpečan (2012) v svojem diplomskem delu Dostopnost šolskih športnih prostorov 

za učence z gibalnimi ovirami na področju Savinjske, Zasavske in Spodnjeposavske 

regije ugotavlja, da je potrebno na področju odpravljanja arhitektonskih ovir v šolah, 

posebno pri šolskih telovadnicah, storiti še veliko, da se bodo lahko gibalno ovirani 

učenci nemoteno in samostojno vključili k pouku. Pri dostopu v izbrane šole so 

najpogostejše arhitektonske ovire visoki pragovi in stopnice. Slabi rezultati se 

pojavljaj predvsem pri garderobnih prostorih, ki so urejeni le v 19 % šol, ki so bile 

zajete v raziskavi. Ti prostori imajo pogosto preozka vrata, previsoke obešalnike in 

premalo manevrskega prostora. Prav tako so pogosto težava sanitarni prostori, na 

polovici šol pa tudi dostop do zunanjih igrišč. 

 

Tudi v diplomskem delu Ugotavljanje arhitektonskih ovir v šolskih športnih dvoranah 

na Gorenjskem, avtorice Vardić (2012), so rezultati dostopnosti prostorov za gibalno 

ovirane učence žal slabši od želenih. Navaja, da sta dostop do šole in vstop še 

vedno pogosto neprilagojena gibalno oviranim osebam. Boljše je stanje pri 
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dostopnosti do šolskih športnih dvoran, urejenost garderobnih prostorov ob 

telovadnici ter dostopnost športnih pripomočkov, medtem ko so slabše dostopna 

zunanja športna igrišča in neustrezno urejeni sanitarni prostori. 

 

Na to področje je poseglo tudi diplomsko delo Verhovnik (2012) z naslovom: 

»Ugotavljanje stanja šolskih telovadnic Podravske regije z vidika arhitektonskih ovir, 

prilagojenosti in dostopnosti za učence z gibalno oviranostjo«. V njem podobno kot 

prej omenjene raziskave ugotavlja slabo arhitekturno prilagojenost za osebe na 

invalidskem vozičku. Najslabša je urejenost vhodov, ki so za samostojno uporabo 

prilagojeni le na 4,3 % ocenjevanih šol. Slabše urejeni so tudi dostopi do telovadnic, 

ki so na 43,5 % šol popolnoma neprilagojeni za gibalno ovirane osebe. Tudi sanitarni 

prostori predstavljajo gibalno oviranim osebam težavo pri njihovi uporabi, saj ima le 

26,1 % izbranih šol popolnoma ustrezne sanitarne prostore. Zelo slaba je tudi 

dostopnost do zunanjih igrišč, saj jih je 60,9 % popolnoma nedostopnih za osebe na 

invalidskem vozičku. Najboljši pa je dostop do garderobnih prostorov in njihova 

urejenost, saj so povsem prilagojeni na 69,6 % šol. 

Ugotovitve naštetih raziskav so povzete v raziskavi Analiza šolskega športnega 

prostora s smernicami za nadaljnje investicije. V njej je bilo obravnavanih 94 

osnovnih šol in 13 srednjih šol iz petih slovenskih regij. V raziskavi so ugotovili, da 53 

% šol nima ustreznega vhoda v šolo, 55 % šol nima primernega dostopa do šolske 

športne dvorane, sanitarije so za gibalno ovirane učence nedostopne kar v 60 %. 

Prav tako 50 % šol nima ustreznega dostopa do zunanjih športnih igrišč. Vzrok slabih 

rezultatov so najpogosteje: stopnice, preozka vrata in hodniki. Rezultati kažejo, da 

imajo gibalno ovirani učenci v šolah velike težave s samostojnim gibanjem, zato 

terjajo ustrezno obravnavo in pripravo investicijskih projektov za odpravo 

arhitektonskih ovir. (Jurak idr., 2012) 

 

Kljub različnim akcijam za ureditev javnih prostorov, ki bodo dostopni vsem, in 

zakonski podlagi je situacija v realnosti žal še vedno nezadovoljiva. Ker pa se na tem 

področju dogajajo aktivnosti in je tudi javnost vedno bolj osveščena, menim da lahko 

pričakujemo lepšo prihodnost. 
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6. EMPIRIČNI DEL 

6.1 Cilji raziskave 

 

Skladno s predmetom in problemom raziskave sem si postavila naslednje cilje: 

 

1. ugotoviti, ali imajo na osnovnih šolah s prilagojenim programom ustrezno 

urejen vstop v objekt, 

2. ugotoviti. ali imajo na osnovnih šolah s prilagojenim programom ustrezen 

dostop do telovadnice, 

3. ugotoviti, ali imajo na osnovnih šolah s prilagojenim programom ustrezen 

dostop do garderobnih prostorov in so ti prilagojeni za pripravo gibalno oviranega 

učenca na pouk športne vzgoje, 

4. ugotoviti, ali imajo na osnovnih šolah s prilagojenim programom ustrezen 

dostop do športnih orodij in pripomočkov, 

5. ugotoviti, ali imajo na osnovnih šolah s prilagojenim programom ustrezen 

dostop do zunanjih igrišč in so ta primerno urejena, 

6. ugotoviti, ali imajo na šolah s prilagojenim programom ustrezen dostop do 

sanitarnih prostorov in so ta primerno urejena, 

7.  ugotoviti, ali lahko na osnovnih šolah s prilagojenim programom gibalno ovirani 

učenci samostojno dostopajo do vseh šolskih prostorov, 

8.  poiskati in predstaviti zgledno urejeno osnovnih šolo s prilagojenim 

programom glede dostopnosti šolskih prostorov z vidika arhitekturnih ovir. 

 

6.2 Hipoteze 

 

Glede na zastavljene cilje sem postavila naslednje hipoteze: 

 

H1: Vstop v šole je v 80 % ustrezno urejen za učence na invalidskem vozičku; 

vrata so dovolj široka, ni višjega pragu. 

H2: Dostop do telovadnice je v 80 % ustrezno urejen za učence na invalidskem 

vozičku. 
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H3: Garderobni prostori so v 80 % dobro dostopni in omogočajo učencem na 

invalidskem vozičku dovolj prostora za pripravo na pouk športne vzgoje. 

H4: Učenci na invalidskem vozičku imajo v 80 % dober dostop do športnih orodij 

in pripomočkov. 

H5: Zunanja igrišča so v 80 % brez arhitekturnih ovir in dobro dostopna za 

učence na invalidskem vozičku. 

H6: Sanitarni prostori so v 80 % dobro dostopni in prilagojeni učencem na 

invalidskem vozičku. 

H7: Učenci na invalidskem vozičku lahko samostojno dostopajo do vseh šolskih 

prostorov. 

H8: V vzorcu šol je tudi šola, ki jo bomo lahko izpostavili kot zgledno urejeno         

osnovno šolo s prilagojenim programom glede dostopnosti šolskih prostorov z 

vidika arhitekturnih ovir.  

 

6.3. Metodologija 

 

6.3.1 Opis vzorca 

 

V raziskavo sem vključila 26 ozirom 93 % osnovnih šol s prilagojenim programom v 

Sloveniji. 

 

6.3.2 Raziskovalna metoda 

 

V okviru Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006−2013 je 

bila podobna raziskava že narejena na rednih osnovnih šolah z namenom izboljšanja 

stanja slovenskih šolskih telovadnic. V svojem diplomskem delu sem na tej osnovi 

naredila podobno raziskavo na osnovnih šolah s prilagojenim programom. 

Šole sem ocenila z vidika vstopa v šolo, dostopnosti do telovadnice in športnih 

pripomočkov, dostopnosti do zunanjih igrišč in njihove urejenosti, dostopnosti do 

sanitarnih prostorov in njihove prilagojenosti, dostopnosti do garderobnih prostorov in 

njihove urejenosti ter samostojnega dostopanja učencev na invalidskem vozičku do 

vseh šolskih prostorov. Ocene sem pridobila z ogledom šol. Poleg kvantitativne 

analize sem podatke obdelala tudi kvalitativno. 
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6.3.3 Merski instrumentarij 

 

Raziskovalna vprašanja so bila strnjena v vprašalnik, ki je bil sestavljen iz 7 vprašanj 

zaprtega tipa. Poleg 6 vprašanj je bila tristopenjska merska lestvica, kjer je ocena 1 

pomenila, da ocenjevani element ni ustrezen za gibalno ovirane osebe, ocena 2 je 

pomenila, da je ocenjevani element delno ustrezen in ocena 3 je predstavljala 

popolnoma ustrezen dostop za gibalno ovirane osebe. 7. vprašanje je bilo 

sestavljeno iz dvostopenjske merske lestvice, ker je bil namen ugotoviti ali lahko 

učenci na invalidskem vozičku samostojno dostopajo do vseh šolskih prostorov ali ne 

(niso nas zanimale vmesne možnosti). Ocena 1 je pomenila, da ocenjevani element 

ni ustrezen za gibalno ovirane osebe, ocena 3 pa je predstavljala popolnoma 

ustrezen dostop za gibalno ovirane osebe.  

6.3.4 Postopki zbiranja podatkov 

 

V novembru in decembru 2012 sem obiskala in ocenila 26 šol s prilagojenim 

programom v vseh slovenskih regijah. Za obisk in ocenjevanje šol sem se predhodno 

dogovorila z ravnatelji šol. 

 

6.3.5 Spremenljivke 

 

Ocenjevala sem 7 spremenljivk, in sicer: vstop v šolo, dostop do šolske telovadnice, 

dostop do garderobnih prostorov in njihovo urejenost, dostop do športnih orodij in 

pripomočkov, dostop in urejenost zunanjih športnih igrišč, dostop do sanitarnih 

prostorov in njihovo prilagojenost in samostojen dostop do vseh šolskih prostorov. 

 

6.3.6 Postopki obdelave 

 

Podatke sem obdelala s programi Microsoft Excel in Microsoft Office Word. 

Uporabila sem naslednje statistične parametre: absolutna frekvenca (f), relativna 

frekvenca (%), vsota ocen posamezne spremenljivke, aritmetična sredina (M), 

standardni odklon (SO). 

Rezultate sem predstavila opisno, s preglednico, grafi in fotografijami. 
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6.4 Rezultati z interpretacijo 

 

6.4.1 Pregled rezultatov za vse spremenljivke skupa j 

Spremenljivke N Min Maks Vsota Arit. 

sredina 

Stand. 

odklon 

Vstop v šolo 26 1 3 53 2,04 0,94 

Dostop do telovadnice 26 1 3 58 2,23 0,89 

Dostop do garderobnih 

prostorov in njihova 

urejenost 

26 1 3 56 2,15 0,91 

Dostop do športnih orodij 

in pripomočkov 

26 1 3 65 2,50 0,69 

Dostop do zunanjih igrišč 

in njihova urejenost 

26 1 3 52 2,00 0,92 

Dostop do sanitarnih 

prostorov in njihova 

prilagojenost 

26 1 3 53 2,04 0,90 

Samostojen dostop do 

vseh šolskih prostorov 

26 1 3 50 1,92 0,99 

Tabela 1: Osnovna statistika za oceno spremenljivk na osnovnih šolah s  
prilagojenim programom  
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Iz rezultatov v preglednici in grafa 1 lahko razberemo, da je na šolah najbolje urejen 

dostop do športnih orodij in pripomočkov, ta spremenljivka namreč dosega 

aritmetično sredino 2,5. Aritmetična ocena pa je najnižja pri samostojnem dostopu do 

vseh šolskih prostorov in znaša 1,92. To pomeni, da na marsikateri šoli učenci ne 

morejo samostojno dostopati ali sploh ne morejo dostopati do nekaterih šolskih 

prostorov (jedilnice, knjižnice …). Naslednja najslabše ocenjena spremenljivka je 

dostop do zunanjih igrišč, z aritmetično oceno 2,00.  

 

6.4.2 Vstop v šolo 

 

H1: Vstop v šole je v 80 % ustrezno urejen za u čence na invalidskem vozi čku; 

vrata so dovolj široka, ni višjega pragu. 

 

Ustreznost vstopa v šolo sem ocenjevala tako, da sem z oceno 1 ocenila tiste šole, ki 

niso imele ustrezne rešitve za gibalno ovirane učence (npr. stopnice, preozka vrata, 

pred vrati ni dovolj manevrskega prostora). Oceno 2 sem dodelila šolam, v katere 

gibalno oviran učenec lahko vstopi, vendar mora pri tem premagati določene ovire 

(visok prag, kljuka vrat je nameščena previsoko, moteč predpražnik). Oceno 3 pa so 

dobile šole, ki imajo ustrezno urejen vstop za gibalno ovirane učence (dovolj široka 

vrata, ni stopnic, pred vhodom je dovolj prostora za manevriranje z invalidskim 

vozičkom ipd.). 

 
Graf 2: Frekvenca ocen vstopov v šole 
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Iz grafa je razvidno, da 42,3 % šol (11) za gibalno ovirane učence nima prilagojenega 

vstopa v šolo. To so šole, ki imajo pred vhodom stopnice (2 šoli), visok prag (4 šole), 

imajo strme ali preozke klančine brez ograje (3 šole), premalo manevrskega prostora 

za invalidski voziček (2 šoli), preozka ali pretežka vrata (4 šole) ter nekatera tudi 

kombinacijo ovir. 11,5 % šol (3) ima delno ustrezen vhod, to pomeni da mora učenec 

na invalidskem vozičku ob vstopu v šolo premagati določene ovire, vendar vanjo 

lahko vstopi. V praksi se je to izkazalo kot nižji prag, predpražnik ali težka vrata. 

Ustrezen vstop v šolo pa ima 46,2 % šol (12), to pomeni, da lahko gibalno ovirani 

učenci vstopajo v šolo samostojno in brez težav. Najbolje je, če se vhodna vrata 

odpirajo avtomatsko. Takšna vrata so imele 3 šole. (sliki 8a in 8b).  

 

Če primerjamo rezultate urejenosti vstopa v šolo z rednimi osnovnimi šolami so 

podatki vendarle boljši. Osnovne šole s Podravske regije imajo le 4,3 % ustreznih 

vstopov v objekt (Verhovnik, 2012), šole na Gorenjskem 13,6 % (Vardić, 2012), 

boljše je stanje je v Savinjski, Zasavski in Spodnjeposavski regiji, kjer je 38,1 % 

ustreznih vstopov v šolski objekt (2012).  

 

Pričakovani so bili boljši rezultati, saj mnogi zakoni v Republiki Sloveniji zastopajo 

nediskriminacijo invalidov in njihovo samostojnost pri vstopanju in uporabi objektov v 

javni rabi, kar je tudi osnovna šola s prilagojenim programom. Prepoved 

diskriminacije invalidov pri dostopnosti do uporabe objektov v javni rabi določa ZIMI 

(Uradni list RS, št. 94/2010), sprejet leta 2010. V Pravilniku o zahtevah za 

zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 

večstanovanjskih stavb (2003) pa je zapisano, da mora biti dostopna pot varna in 

brez ovir, v primeru stopnic mora biti omogočena alternativa za osebe na invalidskem 

vozičku, kljuke pa morajo biti dosegljive in dobro oprijemljive. Tudi Pravilnik o 

zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir, sprejet 1999, že predpisuje 

zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da gibalno oviranim osebam omogočajo varen in 

samostojen vstop v objekte v javni rabi. Poleg tega šole s prilagojenim programom 

pogosto vključujejo učence z gibalno oviranostjo.  

 

Večja problematika se je pokazala predvsem pri starejših stavbah, kjer ob graditvi še 

niso upoštevali potreb oseb z gibalno oviranostjo, te stavbe so večkrat dotrajane, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Neža Krivec; diplomsko delo 
 

46 

 

neprimerne za rekonstrukcijo, zato si v nekaterih primerih vodstvo šole prizadeva za 

pridobitev novogradnje in ne vlaga v obstoječo zgradbo.  

 

Le 46,2 % šol omogoča učencem na invalidskem vozičku samostojen in neoviran 

vstop v šolo, zato hipoteza 1 ni potrjena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8a in 8b: Ustrezen vstop v šoli, vrata so dovolj široka, z avtomatskim odpiranjem 
(Krivec, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Neustrezen vstop v šolo – stopnice (Krivec, 2012) 

 

6.4.3 Dostop do telovadnice 

 

H2: Dostop do telovadnice je v 80 % ustrezno urejen  za učence na invalidskem 

vozi čku. 

 

Dostop do telovadnice sem ocenjevala tako, da sem z oceno 1 ocenila tiste šole, ki 

nimajo ustrezne rešitve za dostopanje gibalno oviranih učencev do telovadnice, to 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Neža Krivec; diplomsko delo 
 

47 

 

pomeni, da vodi do telovadnice preozek hodnik – manj kot 1,6 m, so na poti stopnice 

ali preozka vrata – manj kot 80 cm. Oceno 2 so dobile šole, katerih dostop do 

telovadnice ima ovire, vendar so te za gibalno ovirane učence premostljive (prag, 

kljuka vrat je nameščena previsoko, na hodniku se pojavljajo talne ovire – 

pripomočki, rože ipd.). Šole, ki so dobile oceno 3, pa imajo primeren dostop do 

telovadnice, namesto stopnic so klančine ali dvigalo, vrata in hodnik sta dovolj široka. 

 
Graf 3: Frekvenca ocen dostopov do telovadnic  

 

Iz grafa je razvidno, da ima večina šol (14) – 53,8 % ustrezne dostope do telovadnic 

tudi za gibalno ovirane učence, vendar je skoraj toliko – 46,2 % tudi neustreznih 

dostopov do telovadnic. Od tega jih ima 15,4 % šol (4) delno neustrezne prehode do 

telovadnice. Pri delno neustreznih dostopih do telovadnic so se pojavljale ovire na 

hodniku in enkrat prestrma klančina. Popolnoma neprilagojen dostop do telovadnice 

pa ima 8 šol, kar znaša 30,8 %. V teh primerih rabijo gibalno ovirani učenci pomoč 

druge osebe, da lahko dostopajo do telovadnice. Na neustreznih poteh do 

telovadnice se največkrat pojavljajo stopnice (6 šol), neprimerne klančine in talne 

ovire. Dve izmed šol imata telovadne prostore v drugi stavbi, na poti do športne 

dvorane je tako treba prečkati cesto, premagati je potrebno cestne robnike, podlaga 

je neravna ipd. Pri ustrezno urejenih dostopih do šolskih telovadnic pa so namesto 

stopnic primerne klančine ali dvigala.  

 

Rezultati na rednih osnovnih šolah so nekoliko slabši, vendar ne zaostajajo veliko. 

Najboljša dostopnost do šolskih telovadnic je v Savinjski, Zasavski in 

Spodnjeposavski regiji s 52,4 % arhitekturno ustreznih dostopov (Podpečan, 2012), 

sledi Gorenjska s 45,5 % ustreznih dostopov (Vardić, 2012), precej slabši pa so 
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dostopi do telovadnic v Podravski regiji, kjer je urejenih le 26,1 % dostopov 

(Verhovnik, 2012). Rezultati omenjenih diplomskih del so povzeti v raziskavi Analiza 

šolskega športnega prostora (Jurak idr., 2012). Skupno tako nima urejenega dostopa 

do šolske telovadnice 54 % šol. Najpogostejši povzročitelji pa so: pot do šolske 

telovadnice vodi preko več stopnic (33 zapisov), preko ozkega hodnika, kjer ni 

mogoče manevrirati z invalidskim vozičkom (7 zapisov), vhod v šolsko telovadnico je 

možen preko preozkih vrat (3 zapisi). Na nekaterih šolah pa so ovire tudi večplastne: 

vrata s samozapiralnim mehanizmom, stopnice in ozek hodnik (3 zapisi).  

 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) določa, da morajo biti vsi 

prostori, namenjeni javni rabi, samostojno dostopni gibalno oviranim osebam. 

Opisuje, kaj morajo izpolnjevati objekti v zvezi s horizontalnimi in vertikalnimi 

komunikacijami, kamor spadajo hodniki in premagovanje višinskih razlik, zato je bila 

pričakovana dostopnost boljša od realne. Največkrat se kot nepremostljiva ovira 

pojavljajo stopnice. Albreht (2012) opozarja, da kljub temu, da so stopnice 

najenostavnejši način za premostitev višinskih razlik, je pri načrtovanju potrebno 

preveriti tudi druge možnosti. Če pa so višinske razlike prevelike in so stopnice 

najprimernejša rešitev, je potrebno poskrbeti, da so prilagoditve ali pripomočki za 

gibalno ovirane osebe na vozičkih postavljeni čim bližje stopnicam (klančine, dvigala, 

dvižne ploščadi …), stopnice pa ustrezno opremljene. Če ob prenovi objekta dvigala 

ni možno vgraditi v stavbo, obstaja rešitev njegove izgradnje na zunanjem delu 

stavbe (ob obisku šol je imela ena od njih v načrtu takšno rešitev). 

 

Dostop do telovadnice je za gibalno ovirane osebe ustrezno urejen le v 53,8 %, zato 

hipoteza 2 ni potrjena. 
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Slika 10a in 10b: Neprilagojen dostop do telovadnice – stopnice (Krivec, 2012) 

Slika 11: Prilagojen dostop do telovadnice – namesto stopnic je urejena klančina (Krivec, 
2012) 

 

6.4.4 Dostop do garderobnih prostorov in njihova ur ejenost 

 

H3: Garderobni prostori so v 80 % dobro dostopni in  omogo čajo učencem na 

invalidskem vozi čku dovolj prostora za pripravo na pouk športne vzgo je. 

 

Garderobni prostori, ki so primerni tudi za učence na invalidskem vozičku (v 

garderobi je dovolj prostora), so dobili oceno 3. Garderobe, ki so delno prilagojene, 

imajo nekoliko premalo prostora, nimajo primernega mesta za odlaganje oblačil ipd., 

so dobile oceno 2. Garderobni prostori, ki so popolnoma neprimerni za uporabo 

gibalno oviranih oseb, pa so dobili oceno 1. Ti prostori imajo ozka vrata in premalo 

prostora. 

 
Graf 4: Frekvenca ocen dostopov do garderobnih prostorov in njihove urejenosti 
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Kot je razvidno iz grafa 4, ima polovica, torej 50 % šol (13), ustrezno urejene 

garderobne prostore in dostop do njih, tako da se lahko v njih samostojno pripravijo 

na pouk športne vzgoje tudi učenci na invalidskem vozički. Imajo dovolj prostora za 

preoblačenje in manevriranje z invalidskim vozičkom in primerno mesto za odlaganje 

oblačil. Pri drugi polovici šol, kjer se pojavljajo večje – 34,6 % (9 šol) ali manjše – 

15,4 % (4 šole) ovire, se te najpogosteje kažejo kot ozke garderobe, visoki obešalniki 

ali pa v kar nekaj primerih garderob pred telovadnico sploh ni (7 šol). V tem primeru 

so otroci večinoma preoblačijo v razredu. Vzrok za to je pomanjkanje prostora. 

 

V primerjavi z rednimi osnovnimi šolami so rezultati zopet nekoliko boljši. V raziskavi 

Analiza šolskega športnega prostora (Jurak idr., 2012) je zapisano, da ima 45,8 % 

šol dostopne, urejene in dovolj prostorne garderobne prostore. 17,8 % šol ima delno 

dostopne in urejene garderobne prostore, 36,4 % garderobnih prostorov pa je 

popolnoma nedostopnih in neprimernih. Se pa rezultati rednih osnovnih šol po 

regijah precej razlikujejo, v Podravski regiji je 69,6 % šol z dostopnimi in urejenimi 

garderobnimi prostori (Verhovnik, 2012), takoj za tem sledi Gorenjska regija z 68,2 % 

dostopnih in ustreznih garderobnih prostorov (Vardić, 2012), veliko slabši rezultati pa 

so na šolah Savinjske, Zasavske in Spodnjeposavske regije, kjer ima urejene 

garderobne prostore le 19 % osnovnih šol (Podpečan, 2012). 

 

Predpostavljen je bil višji odstotek ustrezno dostopnih in urejenih garderobnih 

prostorov, saj je v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, 

vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) zapisano, 

da morajo imeti prostori za šport in rekreacijo kabino za preoblačenje, ki je dostopna 

z invalidskim vozičkom, dovolj velika, da jo lahko le-ti uporabljajo, ter ima obešalnik 

za obleko, ki je dosegljiv z invalidskega vozička. 

 

Hipotezo 3 je zavrnjena , saj je bilo predvideno, da je 80 % garderobnih prostorov 

dobro dostopnih in urejenih za gibalno ovirane učence, rezultati pa so pokazali 

ustrezno dostopnost in urejenost le v 50 % primerov. 
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Slika 12: Obešalniki so previsoko (Krivec, 2012) 

Slika 13: Garderoba je dovolj prostorna za osebe na invalidskem vozičku (Krivec, 2012) 

 

6.4.5 Dostop do športnih orodij in pripomo čkov 

 

H4: Učenci na invalidskem vozi čku imajo v 80 % dober dostop do športnih 

orodij in pripomo čkov. 

 

Dostopnost športnih orodij in pripomočkov gibalno oviranim učencem sem ocenjevala 

tako, da so oceno 1 dobile šole, ki imajo na poti do skladišča s športnim orodjem in 

pripomočki arhitekturne ovire, ki so nepremostljive za te osebe (npr. stopnice, 

preozka vrata ali hodnik). Oceno 2 so dobile šole, na katerih imajo gibalno ovirani 

učenci dostop do športnih orodij in pripomočkov, vendar obstajajo nekatere ovire 

(npr. visok prag, ozek prostor za manevriranje z invalidskim vozičkom). Oceno 3 pa 

sem dodelila šolam, ki imajo ustrezen dostop do športnih orodij in rekvizitov tudi za 

gibalno ovirane učence (ni stopnic ali pragov, vrata so dovolj široka, prostora je 

dovolj za manevriranje z invalidskim vozičkom).  
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Graf 5: Frekvenca ocen  

 

Iz grafa lahko razberemo, da ima 11,5 % šol (3) nedostopne oziroma 26,9 % šol (7) 

dostopnosti do športnih orodij in pripomočkov delno dostopna športna orodja in 

pripomočke. Medtem, ko so na 61,5 % šol športna orodja in pripomočki dostopni tudi 

težko gibalno oviranim učencem. Med vsemi opazovanimi spremenljivkami ima prav 

ustrezno dostopnost športnih orodij in pripomočkov najvišje število šol, 16 od 26. Na 

šolah, kjer imajo slabo dostopna športna orodja in pripomočke, so ti največkrat 

nameščeni v manjšem kabinetu, do katerega vodi ozek prehod, v njem pa ni 

možnosti za manevriranje z invalidskim vozičkom. V nekaterih primerih imajo zaradi 

prostorskega pomanjkanja športna orodja in pripomočke shranjene kar v telovadnici, 

kar ovira pouk športne vzgoje. Najbolj praktično in dostopno shranjevanje športnih 

orodij in pripomočkov pa imajo na šolah, kjer so ti shranjeni neposredno poleg 

telovadnice, od športnega igrišča so ločeni le s premično mrežo (slika 15a). V tem 

primeru imajo učenci veliko prostora na vhodu in v notranjosti tega prostora in do njih 

ni potrebno dostopati po nepotrebnem hodniku. 

 

Že večkrat omenjena Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, 

vstopa in uporabe objektov v javni rabi in večstanovanjskih stavb (2003) ter Zakon o 

izenačevanju možnosti invalidov (2010) zahtevata samostojno in neovirano uporabo 

prostorov, ki so namenjeni javni rabi, tudi osebam s kakršnimi koli funkcionalnimi 

ovirami. Če je torej prostor, v katerem so pospravljeni športni pripomočki in orodja, 

namenjen uporabi vseh učencev, mora bit prilagojen tako, da si tudi učenci z gibalno 

oviranostjo lahko neovirano in samostojno poiščejo športna orodja in pripomočke, ki 

jih potrebujejo pri pouku.  

0

5

10

15

20

Dostop do športnih orodij 

in pripomočkov

1

2

3

Ocene



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Neža Krivec; diplomsko delo 
 

53 

 

 

Če primerjamo rezultate z rednimi osnovnimi šolami (51,4 % je urejenih dostopov), 

imajo osnovne šole s prilagojenim programom (61,5 % urejenih dostopov) nekoliko 

boljši dostop do športnih orodij in pripomočkov. Če pa primerjamo rezultate rednih šol 

po regija, so daleč najboljši rezultati na šolah Savinjske, Zasavske in 

Spodnjeposavske regiji (Podpečan, 2012), kjer ima urejen dostop do športnih orodij 

in pripomočkov kar 95,2 % šol. Najslabše urejen dostop do športnih orodij in 

pripomočkov pa imajo na Gorenjskih šolah (Vardić, 2012), saj je tam primernih 

dostopov le 31,8 %. 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 4 zavra čam. Učenci imajo dober dostop do športnih 

orodij in pripomočkov v 61,5 % in ne v 80 % kot je bilo predvideno. 

 

 

Slika 14: Športna orodja in pripomočki so shranjeni v telovadnici (Krivec, 2012) 

Slika 15a in 15b: Telovadnico in prostor s športnimi orodji in pripomočki ločijo le široka 
mrežna vrata, v prostoru s športnimi orodji in pripomočki je dovolj prostora za manevriranje z 
invalidskim vozičkom (Krivec, 2012) 

 

6.4.6 Dostop do zunanjih igriš č in njihova urejenost 

 

H5: Zunanja igriš ča so v 80 % brez arhitekturnih ovir in dobro dostop na za 

učence na invalidskem vozi čku. 

 

Oceno 1 so dobila zunanja igrišča, ki niso ustrezno dostopna in urejena. Na poti se 

pojavljajo ovire, ki so nepremostljive za gibalno oviranega učenca (npr. stopnice, 

netlakovana tla, preozka vrata na igrišče). Igrišča, ki so dostopna in urejena za 

učenca na invalidskem vozičku, na katerih pa mora ta na poti do njega premagati 
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določene ovire (visok prag, neravna tla, vrata, ki se težje odpirajo), so dobila oceno 

2. Ocena 3 pa je bila dodeljena zunanjim igriščem, ki so dostopna za gibalno ovirane 

učence in na katerih se lahko ti samostojno vključujejo v športne aktivnosti (utrjena 

pot do igrišča, namesto stopnic so klančine, vrata so široka vsaj 80 cm). 

 

 
Graf 6: Frekvenca ocen dostopnosti do zunanjih igrišč in njihove urejenosti 

 

Tudi podatki o dostopu do zunanjih igrišč in njihovi urejenosti niso zadovoljujoči. Po 

Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) spadajo športna igrišča v 

sklop objektov, ki so v javni rabi. V pravilniku pa je predpisano, da mora biti športno 

igrišče dostopno z invalidskim vozičkom. 

 

Kot razberemo iz grafa je neustrezno dostopnih in urejenih 11 šol, kar predstavlja 

42,3 % zunanjih športnih igrišč in je drugi najslabši rezultat. Takšen rezultat 

povzročajo pogosto neustrezne dostopne poti, ki imajo netlakovana tla, stopnice (5 

šol), prestrme klančine (5 šol) ali dostopna pot vodi preko ceste. Prestrmo klančino z 

neravno površino lahko vidimo na sliki 16a, stopnice na sliki 16b. Ti dve oviri sta za 

osebo na invalidskem vozičku popolnoma nepremostljivi, tudi s pomočjo druge osebe 

je situacija težavna, predvidoma sta potrebni vsaj dve dodatni osebi.  

Tudi sama igrišča so ponekod problematična. V 6 primerih šole sploh nimajo lastnih 

igrišč, 2 od teh šol lahko koristita igrišče redne osnovne šole, ki je v bližini, ostale 

šole imajo le manjša igrišča z igrali (gugalnica, tobogan ipd.). V dveh primerih igrišče 

služi kot parkirišče (razvidno na sliki 17), čez drugega pa vodi cesta. Oceno 2 so 
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dobile 4 šole, kar predstavlja 15,4 %. Te šole imajo na poti do igrišč manjše pragove 

ali rahle izbokline. Urejene dohodne poti in igrišča pa ima 11 šol, kar predstavlja 42,3 

%. Nekatera igrišča so res dobro dostopna in prostorna. Eno izmed igrišč, kot vidimo 

na sliki 19, ima ločen igralni prostor za košarko, odbojko in nogomet, vrisana je tudi 

kolesarska proga. Šole z oceno 3 imajo dostop do igrišča dobro utrjen (tlakovan ali 

asfaltiran), prehod na igrišče je širok. Ponekod imajo prilagojena tudi igrala in 

pripomočke (gugalnice, kolesa). 

 

Rezultati na rednih osnovnih šolah so slabši. Ustrezno dostopnih in urejenih igrišč je 

za 10,1 % manj, kot na osnovnih šolah s prilagojenim programom. Rezultati pa se 

precej razlikujejo po regijah. Stanje je zelo slabo na Gorenjskem (Vardić, 2012), kjer 

je le 23,8 % šol, ki imajo ustrezno urejena igrišča in dostope do njih, najboljše pa je v 

Savinjski, Zasavski in Spodnjeposavski regiji (Podpečan, 2012), kjer so igrišča in 

dostopi do njih urejeni v 42,9 %.  

 

Na podlagi rezultatov hipoteza 5 ni potrjena,  saj je ustrezno dostopnih in urejenih 

igrišč 42,3 % in ne 80%, kot je bilo predvideno. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16a in 16b: Neprimerni dohodni poti, grbine in stopnice (Krivec, 2012)  

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Namesto igrišča, parkirišče (Krivec, 2012) 
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Slika 18: Tlakovana pot do igrišča (Krivec, 2012) 

Slika 19: Prostorno igrišče, z ločenim igralnim prostorom za košarko, odbojko in nogomet, 
vrisana je tudi kolesarska proga (Krivec, 2012) 

 

6.4.7 Dostop do sanitarnih prostorov in njihova pri lagojenost 

 

H6: Sanitarni prostori so v 80 % dobro dostopni in prilagojeni u čencem na 

invalidskem vozi čku. 

 

Sanitarne prostore, ki niso dostopni in prav tako niso prilagojeni gibalno oviranim 

učencem, torej jih ti sploh ne morejo uporabljati, sem ocenila z oceno 1. To so 

sanitarni prostori, ki imajo na dostopni poti stopnice, vrata, ki vodijo vanje so preozka 

ali pa je sam sanitarni prostor premajhen, ne omogoča manevriranja z invalidskim 

vozičkom. Oceno 2 so dobili sanitarni prostori, ki so dostopni za osebe na 

invalidskem vozičku, vendar imajo manjše ovire (npr. visok prag, so malo premalo 

prostorni, kljuka vrat ali umivalnik sta nekoliko previsoko). Sanitarni prostori, ki so 

dobro dostopni in popolnoma ustrezni za uporabo oseb na invalidskem vozičku pa so 

dobili oceno 3. Ti imajo dovolj široka vrata in dovolj prostora za manevriranje z 

invalidskim vozičkom (najmanj 3,4 m2, s krajšo stranico vsaj 1,6 m). Imajo prilagojeno 

straniščno školjko s konzolnim in zidnim držalom in prilagojen umivalnik na višini 80–

85 cm. 
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Graf 7: Frekvenca ocen dostopov do sanitarnih prostorov in njihove prilagojenosti 

 

Tudi tukaj je rezultat slabši od pričakovanega. Po Pravilniku o zahtevah za 

zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 

večstanovanjskih stavb (2003) mora biti v šoli, ki je javna zgradba, vsaj en sanitarni 

prostor, ki je prilagojen za gibalno ovirane učence. V pravilniku je tudi jasno 

opredeljeno in predpisano, kašen mora biti sanitarni prostor. Dobro dostopnih in 

prilagojenih je le 42,3 % sanitarnih prostorov (11 šol), dostopnih vendar z ovirami je 

19,2 % (5 šol), popolnoma nedostopnih in neprilagojenih pa 38,5 % (10 šol). 

Zaskrbljujoč je predvsem podatek, da je 38,5 % sanitarnih prostorov popolnoma 

nemogočih za samostojno uporabo gibalno oviranih učencev in ti potrebujejo pomoč 

druge osebe. Kadar potrebuje otrok pri uporabi sanitarnih prostorov pomoč zaradi 

arhitekturnih ovir, lahko spremljevalec posežejo v njegov intimen prostor, kar lahko 

vpliva na njegovo samopodobo. 

 

Terensko raziskovanje je pokazalo veliko raznolikost situacije. Na eni strani vidimo 

dobro dostopne in prilagojene sanitarne prostore (slika 22a in 22b). Ta dva sanitarna 

prostora imata straniščno školjko z držali, konzolni umivalnik in nagnjeno ogledalo. 

Na drugi strani pa so popolnoma nedostopni in neprilagojeni sanitarni prostori. 

Najpogostejši problem pri sanitarnih prostorih je premajhen prostor. 

 

V primerjavi z rednimi osnovnimi šolami (Jurak idr., 2012), kjer je dobro dostopnih in 

ustrezno prilagojenih le 26,1 % sanitarnih prostorov, je stanje na osnovnih šolah s 

prilagojenim programom vendarle boljše. Je pa res, da ta primerjava ni najbolj 
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ustrezna, saj so v diplomskih delih avtorjev Podpečan, Vardić in Verhovnik (2012) 

navedeni sanitarni prostori v sklopu šolske športne telovadnice in bi bili rezultati 

verjetno boljši, če bi zajemali tudi ostale sanitarne prostore na šolah. 

 

Ker je dobro dostopnih in ustrezno urejenih le 42,3 % sanitarnih prostorov hipotezo 

6 zavračam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20a in 20b: Premalo prostora za manevriranje z invalidskim vozičkom (Krivec, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21a in 21b: Prilagojena školjka z držali, prilagojen umivalnik in nagnjeno ogledalo 
(Krivec, 2012) 

 

6.4.8 Samostojen dostop do vseh šolskih prostorov  

 

H7: Učenci na invalidskem vozi čku lahko samostojno dostopajo do vseh 

šolskih prostorov. 
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Šole, ki imajo vse prostore dostopne učencem na invalidskem vozičku so dobile 

oceno 3. To pomeni, da lahko učenec samostojno, brez pomoči drugega, dostopa v 

vse šolske prostore (garderobo, knjižnico, telovadnico, jedilnico itd.). Takšne šole 

imajo vgrajeno dvigalo ali pa so organizirane le v pritličju. Šole, v katerih gibalno 

oviranim učencem ni omogočeno samostojno gibanje v vse prostore, so dobile oceno 

1. To so šole, v katerih bi moral učenec za premagovanje višinskih razlik uporabljati 

stopnice. 

 
Graf 8: Frekvenca ocen samostojnega dostopa do vseh šolskih prostorov 

 

Iz grafa je razvidno, da je žal več šol, 53,8 % (14 od 26 šol), v katerih gibalno ovirani 

učenci ne morejo samostojno dostopati do vseh šolskih prostorov, kot pa tistih, v 

katerih lahko – 46,2 % (12 od 14 šol). To je spremenljivka z največ ocenami 1, 

vendar moramo upoštevati, da na merski lestvici ni ocene 2.  

 

Situacije v šolah, v katerih gibalno oviranim učencem ni omogočeno samostojno 

gibanje, se razlikujejo, na nekaterih šolah ti učenci nimajo nikakršne možnosti 

dostopanja v določene prostore, na večini šol pa imajo stopniščni vzpenjalec. 

Stopniščni vzpenjalec je delna rešitev, gibalno oviranemu učencu je z njim omogočen 

prehod stopnic, vendar mu mora pri tem pomagati druga osebam, kar pomeni, da ni 

samostojen. Gibalno oviran učenec pa ima pravico do samostojnega gibanja po 

prostorih, namenjenih javni rabi, tako je zapisano v Pravilniku o zahtevah za 

zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 

večstanovanjskih stavb (2003). Gibalno ovirani učenci se že tako razlikuje od svojih 

vrstnikov, situacije, v katerih ne morejo biti samostojni, pa jim dodatno znižujejo 

njihovo samozavest in jih opominjajo na njihovo drugačnost.  
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V šolah, kjer je situacija urejena, imajo dvigalo (8 šol) ali pa je zgradba pritlična (4 

šole). Je pa razveseljujoča novica, da v 2 šolah načrtujejo vgraditev dvigala. Situacija 

je pereča predvsem na šolah, ki so že precej stare, tako ne vlagajo v obstoječo 

zgradbo, ampak načrtujejo novogradnjo, leta pa minevajo in učencem nudijo le 

minimalne pogoje. 

 

Po Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je gibalno oviranim 

učencem v osnovnih šolah s prilagojenim programom omogočen spremljevalec, ki jim 

pomaga premostiti fizične ovire. To je le začasna rešitev, dokler ne bodo arhitekturni 

pogoji ustrezni. Prav tako je to le delna rešitev, saj se na šolah pojavljajo tudi 

arhitekturne ovire, ki jih gibalno oviran učenec ne more premostiti niti s 

spremljevalcem (npr. stopnice brez pripomočkov, preozki sanitarni prostori …). 

Naletela sem na primer šole, na kateri gibalno oviran učenec ne more dostopati do 

jedilnice in jé malico sam v razredu in je tako izključen iz družbe sovrstnikov.  

 

Gibalno ovirani učenci lahko samostojno dostopajo do vseh šolskih prostorov le v 

46,2 %, zato hipotezo 7 zavra čam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Na nekaterih šolah imajo dvigalo (Krivec, 2012) 

Slika 23: Stopnice so za osebo na invalidskem vozičku nepremostljiva ovira (Krivec, 2012) 
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6.4.9 Zgledno arhitekturno urejena osnovna šola s p rilagojenim programom 

 

H8: V vzorcu šol je tudi šola, ki jo bomo lahko izp ostavili kot zgledno urejeno       

osnovnih šolo s prilagojenim programom glede dostop nosti šolskih prostorov 

z vidika arhitektonskih ovir.  

 

Od 26 ocenjenih šol so 3 ustrezno arhitekturno urejene za učence na invalidskem 

vozičku. Te šole so: Osnovna šola Roje Domžale, Osnovna šola Antona Janše 

Radovljica in Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka. Vsa ocenjevana arhitekturna 

oblikovanost se sklada s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega 

dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003). 

 

Predstavila bom zglede primerne arhitekturne prilagojenosti za gibalno ovirane 

učence iz prej omenjenih šol. 

  

Vstop v šolo 

Vse omenjene šole imajo arhitekturno ustrezne vhode za dostopanje z invalidskim 

vozičkom. Osnovna šola Jela Janežiča ima vhod v isti višini kot je dovoz, ostali dve 

šoli pa sta višinsko razliko premostili z ustrezno klančino. Na vrhu klančine je dovolj 

prostora za manevriranje z invalidskim vozičkom, vrata pa se odpirajo avtomatsko in 

s tem precej olajšajo dostopanje v objekt. Posebej zgledna je klančina na OŠ Roje 

Domžale, saj je široka, ima položeno nedrsečo podlago, ob strani pa je ograja ki 

preprečuje padec. Klančina na OŠ Radovljica bi bila še ustreznejša, če bi bila 

nekoliko širša in bi imela ob straneh varnostni rob ali ograjo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Vhod na OŠ Roje Domžale (Krivec, 2012)                     

Slika 25: Vhod na OŠ Antona Janše Radovljica (Krivec, 2012) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Neža Krivec; diplomsko delo 
 

62 

 

Dostop do telovadnice 

Učenci na omenjenih šolah prav tako brez težav dostopajo do telovadnice. Na OŠ 

Jela Janežiča Škofja Loka je stavba pritlična in jim pri dostopu do telovadnice ni 

potrebno premagovati višinskih razlik. Na OŠ Roje Domžale in Antona Janše 

Radovljica pa višinske razlike premagujejo s pomočjo dvigala. Hodniki in vrata, ki 

vodijo do telovadnice, so dovolj široki. 

 

Dostop do garderobnih prostorov in njihova urejenos t  

Garderobni prostori na vseh treh šolah omogočajo gibalno oviranim učencem dovolj 

prostora za pripravo na pouk športne vzgoje. Prostor za odlaganje oblačil je dosegljiv 

tudi z invalidskega vozička. Dostop do garderobnih prostorov se sklada z dostopom 

do telovadnice. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Garderobni prostor na OŠ Antona Janše Radovljica (Krivec, 2012) 

 

Dostop do športnih orodij in pripomo čkov 

Najustreznejše dostopanje do športnih orodij in pripomočkov je neposredno iz 

telovadnice, od nje so ločeni le z mrežnimi vrati, ki so široka in omogočajo lagoden 

prehod. Tako je urejen dostop na OŠ Antona Janše Radovljica in OŠ Roje Domžale. 

Tudi sam prostor s pripomočki je prostoren. 

 

 

 

 

 

 

Slika 27: Dostop do športnih orodij in pripomočkov na OŠ Antona Janše Radovljica (Krivec, 
2012) 
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Dostop do zunanjih igriš č in njihova urejenost 

Poti, ki vodijo do zunanjega igrišča, so na vseh 3 šolah utrjene, tlakovane ali 

asfaltirane. Kjer se pojavljajo višinske razlike, so te premoščene s klančino. Tudi 

sama igrišča so prostorna in brez talnih ovir. Na sliki 28 vidimo primer, kjer je otroško 

igrišče neposredno povezano z učilnicami, preko klančine zavarovane z ograjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 28: Dostop do zunanjega igrišča na OŠ Roje Domžale (Krivec, 2012)     

Slika 29: Dostop do zunanjega igrišča na OŠ Antona Janše Radovljica (Krivec, 2012) 

 

Dostop do sanitarnih prostorov in njihova prilagoje nost 

Sanitarni prostori na vseh 3 šolah so prostorni. Vanje vstopimo skozi vrata široka 

najmanj 90 cm. Poleg straniščne školjke, ki je ponekod prilagojena, so zidna držala. 

Na sliki 31 vidimo tudi prilagojen umivalnik, ki je širši od običajnega, in nagnjeno 

ogledalo. 

 

Slika 30: Sanitarni prostor na OŠ Jela Janežiča Škofja Loka (Krivec, 2012)              

Slika 31: Sanitarni prostor na OŠ Antona  Janše Radovljica (Krivec, 2012)         
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Samostojen dostop do vseh šolskih prostorov 

Osebe na invalidskem vozičku lahko na omenjenih šolah samostojno dostopajo do 

vseh šolskih prostorov. OŠ Antona Janše in OŠ Roje Domžale imata poleg stopnišča 

tudi dvigalo, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka pa je zgrajena pritlično. Vse šole imajo 

tudi dovolj široke prehode in vrata, skozi katera lahko dostopajo do različnih 

prostorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Dvigalo na OŠ Antona Janše Radovljica (Krivec, 2012)         
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7. SKLEP 

Raziskava je pokazala veliko raznolikost arhitekturne prilagojenosti gibalno oviranim 

učence med šolami. Rezultati so bili žal drugačni od želenih in pričakovanih. Marsikje 

je potrebno storiti še veliko, da bo stanje optimalno. Glavni krivec za to so običajno 

finančna sredstva. Pričakovani rezultati so bili postavljeni visoko, saj je na tem 

področju sprejetih kar nekaj zakonov in standardov, ki postavljajo visoka merila in 

natančno predpisujejo arhitekturne zahteve. Prav tako so skoraj na vse osnovne šole 

s prilagojenim programom vključeni gibalno ovirani učenci, ki potrebujejo arhitekturno 

prilagojeno okolje za samostojno gibanje. Najslabše je stanje v starejših zgradbah, v 

novejših pa je praviloma prilagojenost ustrezna. To je dober znak, saj nakazuje, da 

se stanje iz leta v leto izboljšuje.  

 

Na šolah je najbolje urejen dostop do športnih orodij in pripomočkov, ta 

spremenljivka namreč dosega aritmetično sredino 2,5. Najslabše je urejen 

samostojen dostop do vseh šolskih prostorov z aritmetično oceno 1,92. To pomeni, 

da na marsikateri šoli učenci ne morejo samostojno dostopati ali sploh ne morejo 

dostopati do nekaterih šolskih prostorov (jedilnice, knjižnice …).  

 

Arhitekturno prilagojenost za gibalno ovirane učence sem ocenjevala na podlagi 7 

spremenljivk: vstop v šolo, dostop do telovadnice, dostop do garderobnih prostorov in 

njihova urejenost, dostop do športnih orodij in pripomočkov, dostop do zunanjih igrišč 

in njihova urejenost, dostop do sanitarnih prostorov in njihova prilagojenost in 

samostojen dostop do vseh šolskih prostorov. 

 

Pri vstopu v šolo so najpogostejše ovire previsok prag in preozka ali pretežka vrata, 

nekatera šole imajo tudi kombinacijo ovir. Raziskava je pokazala 42,3 % popolnoma 

neprilagojenih vstopov, 11,5 % delno neustreznih vstopov in 46,2 % ustreznih 

vstopov v šolski objekt. 

 

Dostop do telovadnice je nekoliko boljši, in sicer 46,2 % neprilagojenih in delno 

prilagojenih dostopov. Najpogostejša ovira, ki se pojavlja na poti do telovadnice so 

stopnice (6 primerov), sledi neprimerna klančina, ki ni varna za uporabo s strani oseb 
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na invalidskem vozičku. Na 53,8 % ocenjevanih šol pa je dostop do telovadnice 

prilagojen osebam na invalidskem vozičku  

 

Dostopnost in urejenost garderobnih prostorov je v 50 % dobro prilagojeno osebam 

na invalidskem vozičku, prav toliko pa je tudi neprimernih in delno primernih 

garderob. Največji problem pri garderobnih prostorih je, da teh na 7 šolah sploh ni, v 

tem primeru se učenci preoblačijo kar v razredu. Ostale garderobe so pogosto 

premajhne. 

 

Dostopnost športnih orodij in pripomočkov je najbolje ocenjena spremenljivka, saj je 

na 16 šolah (61,5 %) ustrezno urejena. Športni pripomočki so popolnoma nedostopni 

le v 11,5 %. Težave največkrat povzročajo premajhni kabineti in ozki hodniki, ki 

vodijo do njih.  

 

Dostop do zunanjih športnih igrišč in njihova urejenost je precej slabša od 

predvidenega. 57,7 % šol ima nedostopna (42,3 %) ali slabše dostopna (15,4 %) in 

urejena igrišča. Vzrok za to so slabe dohodne poti, ki so pogosto netlakovane in 

prestrme. Šest šol sploh nima lastnih igrišč, dve od teh koristita igrišče redne 

osnovne šole, ki je v bližini. V raziskavi je tudi primer, ko služi igrišče kot parkirišče, 

ter igrišče, skozi katerega vodi stranska cesta. 

 

Pri sanitarnih prostorih je največji problem to, da so premajhna in osebam na 

invalidskem vozičku ne omogočajo manevriranja. Sanitarni prostori so v 57,7 % 

neprimerni ali delno primerni za gibalno ovirane osebe. Samostojni pri uporabi 

toalete pa so lahko učenci na 42,3 % šol. 

 

Zanimalo me je tudi, ali lahko gibalno ovirani učenci samostojno dostopajo do vseh 

šolskih prostorov. V 46,2 % imajo to možnost, medtem ko v kar 53,7 % ne morejo 

samostojno dostopati do vseh šolskih prostorov. To je spremenljivka z najvišjim 

odstotkom ocene 1. Vzrok za to so v večini primerov stopnice. Na šolah, kjer lahko 

učenci na invalidskem vozičku dostopajo do vseh prostorov imajo poleg stopnic 

dvigala ali pa so šole zgrajena pritlično. 
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Rezultate sem primerjala s tremi podobnimi raziskavami, ki so bile izvedene ra rednih 

osnovnih in srednjih šolah v 5 slovenskih pokrajinah. Primerjava kaže, da je stanje na 

osnovnih šolah s prilagojenim programom boljše, vendar pri nekaterih spremenljivkah 

le nekoliko. 

 

Pomanjkljivosti raziskave 

Za natančnejši pregled stanja bi bila ustreznejša večstopenjska lestvica, ki bi bolj 

natančno opisala stanje. 

Pri posamezni oceni bi bilo potrebnih več pogojev, ki bi le-to natančneje definirali 

(npr. pri sanitarnih prostorih bi lahko bil pogoj za oceno tri še konzolni umivalnik, 

nagnjeno ogledalo ipd.), saj se je bilo pri nekaterih šolah težko odločiti med dvema 

ocenama. 

V raziskavo bi bilo smiselno vključiti še preostali dve šoli s prilagojenim programom, 

tako bi vzorec zajemal vse šole v Sloveniji. 

 

Znanstvena uporabnost 

V diplomskem delu je zbrana teoretična podlaga problematike (kdo so gibalno 

ovirane osebe, zakoni, ki so izdani na tem področju, predpisi ustrezne arhitekturne 

prilagojenosti). V praktičnem delu pa je podana celostna slika stanja arhitekturne 

prilagojenosti osnovnih šol s prilagojenim programom v Sloveniji. Zapisana je tudi 

primerjava stanja z rednimi osnovnimi šolami. Raziskava lahko služi za primerjavo 

bodočim raziskavam na tem področju. 

 

Prakti čna uporabnost 

Iz raziskave je razvidno, koliko investicij je še potrebnih na tem področju. Predvsem 

pa opozarja, da to poglavje še ni zaključeno in je potrebno izvesti spodbude, tako na 

državni in lokalni ravni, da se bo stanje izboljšalo oziroma uredilo. 

 

Možnosti za nadaljnje raziskave  
Možnosti nadaljnjih raziskav je veliko. Kot sem že omenila bi bila dobrodošla 

natančnejša analiza stanja. Več pogojev pri posamezni oceni oziroma večstopenjska 

lestvica. Vključevala bi lahko ocenjevanje dostopnosti vseh šolskih prostorov (poleg 

vključenih še jedilnico, učilnice, knjižnico). Zanimiva bi bila izvedba raziskave v 
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zavodih, kjer izvajajo posebni program vzgoje in izobraževanja. Preko primerjave 

različnih raziskav pa bi dobili sliko po posameznih področjih ter časovno 

spreminjanje. Smiselno bi bilo, da se to raziskavo ali podobno ponovno izvede čez 

nekaj let, tako bi lahko videli ali se stanje izboljšuje ter v kakšni meri. 

 

Zanimiva bi bila tudi raziskava vzroka arhitekturne neustreznosti ali pa, kako so 

določene ustanove uredile to stanje. V raziskave bi lahko vključili tudi gibalno ovirane 

osebe, da bi povedale, kako one doživljajo te ovire in kaj jim predstavlja največjo 

težavo.  

 

Pridobljeni rezultati prinašajo prve podatke o arhitekturni prilagojenosti za gibalno 

ovirane osebe na osnovnih šolah s prilagojenim programom. Z raziskavo se odpirajo 

nova vprašanja, na katera bi bilo potrebno odgovoriti, zato upam da bo na tem 

področju izvedenih še veliko raziskav. Predstavlja pa tudi opozorilo, da je potrebno 

na tem področju še marsikaj narediti, da bo stanje zadovoljujoče in se bodo gibalno 

ovirane osebe lahko polno in enakovredno vključevale v družbo. 
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9. PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik 
 
Osnovni podatki o šoli 
Šola/objekt: ___________________________________________ 
 
Arhitektonske ovire  
Vhodna vrata (vstop v objekt): 

1 Nimajo ustrezne rešitve za gibalno oviranega učenca (npr. stopnice, preozka 
vrata – manj kot 120 cm, ni prostora za obračanje). 

2 Obstajajo določene ovire (npr. visok prag, kljuka vrat je nameščena 
previsoko). 

3 Dober dostop (dovolj široka vrata z avtomatskim odpiranjem, brez praga). 
 
Dostop do telovadnice: 

1 Do telovadnice so arhitekturne ovire, ki nimajo ustrezne rešitve za gibalno 
oviranega učenca (npr. stopnice, preozka vrata – manj kot 87,5 cm, preozek 
hodnik – manj kot 150 cm). 

2 Telovadnica je dostopna za vstop z invalidskim vozičkov, vendar obstajajo 
nekatere ovire (npr. visok prag, kljuka vrat je nameščena previsoko, ovire na 
hodniku). 

3 Telovadnica je dobro dostopna (brez stopnic, klančina, dvigalo, dovolj široka 
vrata z avtomatskim odpiranjem). 

 
Garderobe: 

1 Garderobe niso nič prilagojene gibalno oviranim učencem (npr. preozka vrata, 
ni prostora za obračanje invalidskega vozička). 

2 Prilagoditve za vstop z invalidskim vozičkov, vendar obstajajo manjše ovire 
(premalo prostora za obračanje invalidskega vozička, neprilagojeno mesto za 
odlaganje oblačil). 

3 Garderoba je dobro dostopna in učencu na invalidskem vozičku omogoča 
dovolj prostora za pripravo na pouk športne vzgoje. 

 
Sanitarije (invalidi): 

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 vozičkom, vendar obstajajo 
nekatere ovire (npr. visok prag, malo prostora za obračanje z vozičkom, kljuka 
vrat je nameščena previsoko). 

3 Sanitarije so dobro dostopne in prilagojene učencu na invalidskem vozičku 
(npr. dovolj prostora za manevriranje, ob sanitarni školjki je držalo, konzolni 
umivalnik). 
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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). 

 
Dostop do zunanjih igrišč: 

1 Do zunanjih igrišč so arhitektonske ovire, ki nimajo ustrezne rešitve za gibalno 
oviranega učenca (npr. stopnice, netlakovana tla, preozka vrata na igrišče). 

2 Zunanje igrišče je dostopno za vstop z invalidskim vozičkom, vendar obstajajo 
nekatere ovire (npr. visok prag). 

3 Zunanje igrišče je dobro dostopno in brez ovir (dostop tlakovan, brez stopnic, 
dovolj široka vrata). 

 
Vsi šolski prostori so dostopni za GO (do njih lahko pridejo samostojno): 

1   Ne. 
3   Da (na šoli je dvigalo, vsi prostori so v pritličju). 

 
 


