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UGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI IZBRANIH SREDNJEŠOLSKIH
TELOVADNIC PODRAVSKE REGIJE ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE
Povzetek
V Sloveniji se osebe s posebnimi potrebami vedno pogosteje vključujejo v redne šolske
ustanove, k čemur veliko pripomorejo sprejeti zakoni in inkluzija. Mednje spadajo tudi
gibalno ovirane osebe, pri katerih pa ni dovolj, da se prilagaja samo učni proces, pač pa so
potrebne tudi arhitekturne prilagoditve, ki gibalno oviranemu dijaku omogočajo ustrezen
dostop do objekta, kjer se lahko optimalno razvija.
V diplomskem delu smo ugotavljali, kako so izbrane srednje šole v podravski regiji
prilagojene morebitnim vključenim gibalno oviranim dijakom. Osredotočili smo se predvsem
na sam dostop in vstop v šolski objekt, dostop do šolske telovadnice, prilagojenost
garderobnih prostorov, urejenost in uporabnost sanitarij, dostop do prostora s športnimi
pripomočki in na dostop do zunanjega šolskega igrišča. V vzorec smo vključili 18 naključno
izbranih srednjih šol na podravskem območju.
Rezultati kažejo, da je najmanj prilagojen dostop do zunanjih igrišč, saj večina šol le-teh
nima in koristijo javne parke, do katerih je potrebno po prometnih ali netlakovanih poteh,
zaradi česar so gibalno ovirani večinoma opravičeni pouka športa. Veliko težav se pojavlja
tudi pri dostopu v sam šolski objekt, prav tako pri dostopu do telovadnice. Za gibalno ovirane
so najpogosteje zaznane arhitektonske ovire stopnice, ozka vrata in prostori ter
samozapiralni sistem vrat. Najvišje je bila ocenjena dostopnost do športnih orodij in
pripomočkov ter urejenost garderob.

Ključne besede: gibalno ovirani dijaki, inkluzija, telovadnica, arhitektonske ovire,
dostopnost prostorov
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ASSESSMENT OF ACCESSIBILITY OF SELECTED HIGH SCHOOL GYMS
IN THE PODRAVSKA REGION FOR STUDENTS WITH PHYSICAL
DISABILITIES
Summary
People with special needs are included in regular educational institutions increasingly
often, which is often a result of legislation and inclusion. Students with physical disabilities
are amongst them, of course, but in case of physical disabilities it is not enough to merely
adjust the learning process, it is imperative that the student can access the necessary
buildings, places, and rooms in which he can develop his abilities and skills, and that is why
architectural adjustments are needed.
In diploma paper we have been trying to establish whether and to what extent schools in
the Podravska region are adjusted to the needs of the included physically disabled students.
We have focused mainly on the entrance, access to the school gym, dressing rooms, toilets,
equipment room, and outdoor playground. We have included 18 randomly picked schools in
the region.
The results show that access to the outdoor facilities is the one that is the least taken
care of, since most of the schools have not got their own ones and therefore use public
parks, accessible only via circulative or unpaved paths. Therefore, the physically disabled
students mostly do not participate in physical education. Additionally, both entering the
school and the school gym can be problematic due to stairs, narrow doors and rooms, and
automatic doors. The accessibility of sport tools and equipment, and of the changing rooms
was the best rated.
Key words: physically disabled students, inclusion, gym, architectonic obstacles,
accessability

6

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Štiftar Tamara; diplomsko delo

KAZALO
1. UVOD ........................................................................................................................................................ 10
2. GIBALNA OVIRANOST ............................................................................................................................... 11
2.1 STOPNJE GIBALNE OVIRANOSTI .......................................................................................................................... 11
2.1.1 Lažje gibalno ovirani: .......................................................................................................................... 11
2.1.2 Zmerno gibalno ovirani: ...................................................................................................................... 11
2.1.3 Težje gibalno ovirani: .......................................................................................................................... 12
2.1.4 Težko gibalno ovirani: ......................................................................................................................... 12
2.2 VZROKI GIBALNE OVIRANOSTI ............................................................................................................................ 12
2.2.1 Cerebralna paraliza............................................................................................................................. 13
2.2.2 Živčno-mišična obolenja ..................................................................................................................... 14
2.2.3 Multipla skleroza ................................................................................................................................ 15
2.2.4 Poškodbe............................................................................................................................................. 15
2.2.4.1 Poškodbe glave .......................................................................................................................................... 15
2.2.4.2 Poškodbe hrbtenice ................................................................................................................................... 15

3. GIBALNO OVIRANI IN ŠPORT ..................................................................................................................... 16
3.1 ŠPORT IN GIBANJE ...................................................................................................................................... 16
3.1.1 Gibalno ovirani in gibanje ................................................................................................................... 16
3.1.2 Gibalno ovirani in pouk športa ............................................................................................................ 17
4. GIBALNO OVIRANI IN INKLUZIJA ............................................................................................................... 19
4.1 INTEGRACIJA .............................................................................................................................................. 19
4.2 INKLUZIJA ................................................................................................................................................... 19
4.3 ZAKONODAJA GRAJENEGA OKOLJA ........................................................................................................... 22
4.3.1 Ustava Republike Slovenije ................................................................................................................. 22
4.3.2 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) ................................................................................ 23
4.3.3 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) ...................................................................................................... 24
4.3.4 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi
ter večstanovanjskih stavb .......................................................................................................................... 25
5. DOSTOPNOST ........................................................................................................................................... 31
5.1 OVIRE V GRAJENEM OKOLJU ...................................................................................................................... 31
5.1.1 Grajene ovire pri oblikovanju zunanjega prostora.............................................................................. 32
5.1.2 Grajene ovire pri oblikovanju notranjega prostora ............................................................................ 32
5.1.2.1 Slaba dostopnost ....................................................................................................................................... 33
5.1.2.2 Nezadostna prostornost ............................................................................................................................ 33
5.1.2.3 Zapletenost okolja ..................................................................................................................................... 33
5.1.2.4 Navkrižnost rešitev .................................................................................................................................... 34

7

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Štiftar Tamara; diplomsko delo
5.2 USTREZNA DOSTOPNOST ........................................................................................................................... 34
5.2.1 Dostop do objekta............................................................................................................................... 34
5.2.2 Vhod v objekt ...................................................................................................................................... 34
5.2.3 Dostop do športnih dvoran ................................................................................................................. 35
5.2.4 Garderobe ........................................................................................................................................... 35
5.2.5 Sanitarije ............................................................................................................................................. 36
5.2.6 Športne dvorane ................................................................................................................................. 36
6. RAZISKAVE NA PODROČJU DOSTOPNOSTI GRAJENEGA OKOLJA ............................................................... 37
7. EMPIRIČNI DEL .......................................................................................................................................... 40
7.1 CILJI RAZISKAVE .......................................................................................................................................... 40
7.2 HIPOTEZE ................................................................................................................................................... 41
7.3 METODOLOGIJA ......................................................................................................................................... 42
7.3.1 Opis vzorca.......................................................................................................................................... 42
7.3.2 Merski instrument............................................................................................................................... 42
7.3.3 Potek dela ........................................................................................................................................... 42
7.3.4 Spremenljivke...................................................................................................................................... 42
7.3.3.1 Obdelava podatkov .................................................................................................................................... 42

7.4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA ................................................................................................................. 43
7.4.1 Pregled rezultatov za vse spremenljivke skupaj .................................................................................. 43
7.4.2 Dostopnost do srednjih šol.................................................................................................................. 44
7.4.3 Dostopnost do telovadnice ................................................................................................................. 46
7.4.4 Dostopnost in prilagojenost garderob ................................................................................................ 49
7.4.5 Dostopnost do sanitarij ....................................................................................................................... 51
7.4.6 Dostopnost do športnih pripomočkov in orodja ................................................................................ 53
7.4.7 Dostopnost do zunanjih igrišč............................................................................................................ 55
8. SKLEPI......................................................................................................................................................... 58
9. LITERATURA ............................................................................................................................................... 61
10. PRILOGA ................................................................................................................................................... 66

8

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Štiftar Tamara; diplomsko delo

KAZALO GRAFOV
GRAF 1: PREDSTAVITEV DOSEŽENIH TOČK POSAMEZNIH SPREMENLJIVK ................................................................................. 43
GRAF 2: ODSTOTEK OCEN DOSTOPNOSTI V SREDNJE ŠOLE ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE ............................................................ 45
GRAF 3: ODSTOTEK OCEN DOSTOPNOSTI DO TELOVADNICE ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE .......................................................... 47
GRAF 4: ODSTOTEK OCEN DOSTOPNOSTI V GARDEROBE V OKVIRU SREDNJEŠOLSKIH TELOVADNIC ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE ......... 50
GRAF 5: ODSTOTEK OCEN DOSTOPNOSTI SANITARIJ ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE .................................................................... 52
GRAF 6: ODSTOTEK OCEN DOSTOPNOSTI DO ŠPORTNIH ORODIJ IN PRIPOMOČKOV V SREDNJIH ŠOLAH ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE ... 54
GRAF 7: ODSTOTEK OCEN DOSTOPNOSTI DO ZUNANJIH SREDNJEŠOLSKIH IGRIŠČ ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE ............................... 56

KAZALO TABEL
TABELA 1: OSNOVNA STATISTIKA ZA OCENO DOSTOPNOSTI IZBRANIH SREDNJIH ŠOL ................................................................. 43
TABELA 2: FREKVENCA IN ODSTOTEK DOSTOPNOSTI V SREDNJE ŠOLE ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE .............................................. 44
TABELA 3: FREKVENCA IN ODSTOTEK DOSTOPNOSTI V TELOVADNICO ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE.............................................. 47
TABELA 4: FREKVENCA IN ODSTOTEK DOSTOPNOSTI GARDEROB V OKVIRU SREDNJEŠOLSKIH TELOVADNIC ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE49
TABELA 5: FREKVENCA IN ODSTOTEK DOSTOPNOSTI SANITARIJ SREDNJIH ŠOL ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE ................................... 51
TABELA 6: FREKVENCA IN ODSTOTEK DOSTOPNOSTI DO ŠPORTNIH ORODIJ IN PRIPOMOČKOV V SREDNJIH ŠOLAH ZA GIBALNO OVIRANE
DIJAKE ................................................................................................................................................................ 54

TABELA 7: FREKVENCA IN ODSTOTEK DOSTOPNOSTI DO ZUNANJIH SREDNJEŠOLSKIH IGRIŠČ ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE ................. 56

KAZALO SLIK
SLIKA 1 IN 2: NEPRILAGOJEN DOSTOP IN VHOD V SREDNJO ŠOLO........................................................................................ 435
SLIKA 3 IN 4: DOVOZ DO POSEBNEGA VHODA IN VHOD ZA DIJAKE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH ................................................... 445
SLIKA 5: NEPRILAGOJEN VHOD V TELOVADNICO .............................................................................................................. 497
SLIKA 6 IN 7: PRILAGOJEN VHOD V TELOVADNICO ............................................................................................................. 47
SLIKA 8: NEDOSTOPNO MESTO ZA ODLAGANJE OBLAČIL – PREVISOKO NAMEŠČENI OBEŠALNIKI ................................................. 540
SLIKA 9: PRILAGOJENO MESTO ZA ODLAGANJE OBLAČIL ................................................................................................... 560
SLIKA 10: NEPRILAGOJEN VHOD V SANITARIJE ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE ......................................................................... 542
SLIKA 11: PRILAGOJENE SANITARIJE ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE ...................................................................................... 562
SLIKA 12: DOSTOPNOST DO ŠPORTNIH PRIPOMOČKOV Z NEKAJ OVIRAMI ............................................................................ 564
SLIKA 13: USTREZNA DOSTOPNOST ZUNANJIH IGRIŠČ ZA GIBALNO OVIRANE DIJAKE.................................................................. 56
SLIKA 14 IN 15: OVIRE NA POTI DO ZUNANJIH IGRIŠČ – POSTAVLJENI AVTOMOBILI IN PREOZKO TLAKOVANA POT ........................... 56

9

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Štiftar Tamara; diplomsko delo

1. UVOD
Ljudje se po svetu in pri nas vedno bolj zavzemamo za enake možnosti vseh ljudi. Ljudje
smo si različni in vsi imamo različne potrebe. Nekateri jih imajo manj, nekateri več, za kar pa
niso sami krivi. V Republiki Sloveniji je sprejetih kar nekaj zakonov, s katerimi želijo omogočiti
enake možnosti za vse ljudi. Kljub temu se gibalno ovirani ljudje še vedno težko vključujejo v
vse življenjske aktivnosti in težko dostopajo do vseh pomembnih objektov. Po zakonih v
Republiki Sloveniji imajo gibalno ovirani otroci enako pravico do izobraževanja kot drugi,
prav tako pa imajo pravico do upoštevanja njihovih različnih potreb in zagotovitve pogojev za
njihov razvoj. Pod termin »otroci« so vključeni tudi dijaki, ki imajo enake pravice kot
osnovnošolski učenci.
V šolskem procesu se vedno pogosteje pojavlja termin inkluzija, ki se pa v srednjih šolah
upošteva redkeje kot v osnovnih šolah, bodisi zaradi fizičnih arhitektonskih ovir bodisi zaradi
stališč in prepričanj učiteljev. Velikokrat slišimo, da učitelji niso usposobljeni za prilagajanje
učnih vsebin in vključevanje vseh dijakov s posebnimi potrebami. A če pogledamo bolje, to ni
glavni razlog za slabše vključevanje gibalno oviranih otrok v srednješolski sistem. Bistven
problem je slaba dostopnost do vseh srednjih šol in s tem zmanjšane možnosti za poklicno
izobraževanje.
Kot gibalno ovirani učenci v osnovni šoli bi tudi gibalno ovirani dijaki v srednjih šolah
morali imeti možnost vključevati se v vse šolske aktivnosti, med katere spada tudi pouk
športa. Čeprav je pouk športa sestavni del učnega načrta, se nemalo kje dogaja, da so ga
gibalno ovirani dijaki opravičeni, saj v šoli velja prepričanje, da gibalno ovirana oseba ne
zmore fizičnega gibanja ali pa mu sodelovanje pri športnih aktivnosti onemogoča
neprilagojen dostop do telovadnice, npr. preozka vrata in stopnice.
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2. GIBALNA OVIRANOST
Gibalna oviranost se kaže v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj, saj gre za prirojene ali
pridobljene okvare oz. poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja
(ZRSS, 2014).
Okvare se odražajo v manjših zmožnostih hoje, uporabe rok in pri izvajanju drugih
motoričnih aktivnostih. Ob težavah pri gibanju in mobilnosti prihaja do težav pri osebni negi,
komunikaciji, učenju in drugih življenjskih dejavnostih. Kadar je gibalna oviranost posledica
okvare osrednjega živčnega sistema, so specifične potrebe otrok še zahtevnejše, saj pogosto
pride do posebnosti v intelektualnem in psihosocialnem razvoju (CIRIUS Kamnik, 2014).
Kesič Dimic (2010) gibalno ovirane razlikuje od tistih, ki imajo pri gibanju le nekaj težav, do
tistih, ki pri gibanju potrebujejo različne pripomočke in prilagoditve v okolju (hodulje,
opornice, invalidski voziček …).

2.1 Stopnje gibalne oviranosti
Zavod Republike Slovenije za šolstvo jih deli v štiri skupine:
2.1.1 Lažje gibalno ovirani:
Oseba ima motnje gibov, ki povzročajo lažjo funkcionalno motenost, hodi samostojno tudi
izven prostorov, lahko ima težave pri teku in daljši hoji po neravnem terenu; samostojen je
pri vseh opravilih, razen pri aktivnostih, kjer je potrebna dobra spretnost rok. Ni odvisen od
pripomočkov, potrebuje le manjše prilagoditve. Za izvajanje šolskega dela ne potrebuje
fizične pomoči, pri nekaterih oblikah dela so potrebni pripomočki (posebna pisala, orodje,
miza ali stol).
2.1.2 Zmerno gibalno ovirani:
Oseba ima motnje gibov, ki povzročajo zmerno funkcionalno oviranost. Samostojno hodi
znotraj prostorov ali na krajše razdalje, kjer je možna uporaba pripomočkov (posebni čevlji,
ortoze, bergle). Težave ima na neravnem terenu in stopnicah, kjer je počasnejši, zato
potrebuje nadzor ali oprijemanje. Na srednje in večje razdalje uporablja prilagojeno kolo,
voziček za transport ali na ročni pogon, pomoč in nadzor druge osebe. Fina motorika rok je
lahko zmerno motena. Pri dnevnih opravilih potrebuje nadzor ali pomoč pri zahtevnejših
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opravilih, za izvajanje potrebuje prilagoditve ali pripomočke. Lahko je prisotna motnja
kontrole sfinktrov, ki jo obvladuje otrok sam ali pod nadzorom. Pri izvajanju šolskega dela
občasno potrebuje fizično pomoč druge osebe.
2.1.3 Težje gibalno ovirani:
Oseba ima motnje gibov, ki povzročajo težjo funkcionalno oviranost, sicer pa hodi
samostojno na krajše razdalje, vendar počasi in s pripomočki (ortoza, hodulje). Pri daljših
gibanjih znotraj in zunaj prostorov potrebuje voziček na ročni pogon, prilagojeno kolo ali
pomoč druge osebe. Hoja po stopnicah ni možna. Fina motorika je motena in ovira dobro
funkcijo rok, zato pri dnevnih opravilih potrebuje stalno delno pomoč druge osebe.
Morebitne motnje kontrole sfinktrov zahtevajo iztiskanje mehurja ali samokateterizacijo. Pri
izvajanju večine šolskega dela potrebujejo fizično pomoč.
2.1.4 Težko gibalno ovirani:
Oseba ima zelo hude motnje gibanja, ki povzročajo popolno funkcionalno odvisnost, zato
samostojno gibanje brez elektromotornega vozička ni možno. Za sedenje potrebuje posebej
prilagojene pripomočke. Funkcionalnih gibov rok ima malo, delno se lahko hrani sam. V vseh
dnevnih opravilih je odvisna od tuje pomoči. Morebitna motnja sfinktrov je težje oblike in
zahteva urejanje s pomočjo druge osebe. Pri izvajanju šolskega dela potrebuje stalno fizično
pomoč (ZRSS, 2014).

2.2 Vzroki gibalne oviranosti
Kesič Dimic (2010) razlaga, da je vzrokov za gibalno oviranost več, saj so to lahko različna
stanja, bolezni, obolenja ali posledice poškodb. Med najbolj poznanimi in pogostimi našteva:


cerebralna paraliza,



spina bifida,



mišična in živčno-mišična obolenja (mišična distrofija, spinalna mišična atrofija),



multipla skleroza,



poškodbe glave, hrbtenice, udov,



kronične bolezni in obolenja.
12
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Za lažje razumevanje gibalno oviranih motenj bomo na kratko opisali najbolj pogoste
vzroke za gibalno oviranost.

2.2.1 Cerebralna paraliza
Vrlič Danko (2005) opisuje cerebralno paralizo kot motnje gibanja in drže, ki so posledica
nenapredujoče trajne možganske poškodbe oziroma okvare ali anomalije osrednjega živčevja
v zgodnjem razvojnem obdobju. Vute (1999) razlaga, da so te poškodbe možganov pogosto
posledica pomanjkanja kisika v možganih, nalezljivih bolezni matere med nosečnostjo,
neskladnosti krvnih skupin staršev (Rh-faktor), predčasnega poroda in mehanskih poškodb
glave.
Glede na težave (prav tam) našteva različne tipe CP:
 spastičnost, kjer ima oseba težave s mišično napetostjo,
 atetoza, kjer oseba ni zmožna nadzorovati gibov,
 ataksija, kjer se pojavljajo težave z ravnotežjem,
 tremor, kar pomeni, da se deli telesa tresejo oz. drhtijo in
 otrplost, okorelost, za kar je značilna stalna mišična napetost.

Po (prav tam) ima največ populacije spastično obliko cerebralne paralize, veliko pa jih
ima tudi mešano obliko.
Kesič Dimic (2010) poudarja, da je okoli 40 % oseb s cerebralno paralizo povprečno
inteligentno razvitih.
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Cerebralno paralizo ločimo tudi glede na prizadete mišične skupine (Vute, 1999):
 Monoplegija – prizadeta je samo ena okončina, pojavlja se zelo redko.
 Hemiplegija – prizadeta je ena stran telesa (cela leva oz. cela desna), pojavlja se v
35‒45 % primerov.
 Paraplegija – prizadeti sta samo nogi, pojavlja se v okoli 10‒20 % primerov.
 Kvadriplegija – prizadete so vse štiri okončine, pojavlja se v 15‒20 % primerov.
 Diplegija – nogi sta bolj prizadeti kot roki, pojavlja se v 10‒20 % primerov.
 Dvojna hemiplegija – prizadeti sta obe strani telesa, vendar različno močno,
pojavlja se redko.
 Triplegija ‒ prizadete so tri okončine, kar se prav tako pojavlja redko.

2.2.2 Živčno-mišična obolenja
Društvo distrofikov Slovenije razlaga, da so to dedna, kronična, degenerativna in
progresivna obolenja, ki prizadenejo mišice. Gre za postopno propadanje mišičnih vlaken,
kar privede do delne ali popolne ohromelosti mišičnih skupin. Slabljenje mišic privede do
sekundarnih posledic, kot so kontrakture (zmanjšanje gibljivosti sklepov), skolioze (ukrivljene
hrbtenice), težav z dihanjem, prizadetosti srca, itd. (Društvo distrofikov Slovenije, 2014).
Kesič Dimic (2010) navaja, da so največkrat prizadete mišice, ki sodelujejo pri plezanju,
hoji, držanju vratu in požiranju.
Glede na prizadet del motorične enote Društvo distrofikov Slovenije (2014) loči:
 Spinalne mišične distrofije – prizadete so motorično živčne celice v sprednjih
rogovih hrbtenjače.
 Dedne nevropatije – prizadeti so periferni živci (živci, ki povezujejo motorične
živčne celice in mišice).
 Obolenja živčno-mišičnega stika – moten je živčno-mišični prenos.
 Miopatije, kjer so najpogostejše mišične distrofije – prizadeta je mišica.
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2.2.3 Multipla skleroza
Multipla skleroza je kronična, neustavljiva bolezen centralnega živčnega sistema, kjer
izginja živčno tkivo, namesto njega pa nastajajo žarišča vezivnega tkiva. Bolezen spremljajo
utrujenost okončin, slabše ravnotežje, mišična napetost in krči, težave z vidom in sluhom ter
težave z gibanjem (Vute, 1999).

2.2.4 Poškodbe
2.2.4.1 Poškodbe glave
Do njih pride zaradi zunanje fizične sile, ki lahko povzroči krajšo ali daljšo izgubo zavesti,
zaradi česar se pojavljajo težave na področju miselnih procesov in/ali pri fizičnem delovanju.
Delimo jih na lažje, zmerne in hude, kar je odvisno od časa, ki ga poškodovanec preživi v
nezavesti. Poškodbe so lahko fokalne, kjer je poškodba na enem delu možganov oz. so
motene specifične funkcije, in difuzne, kjer so poškodovana živčna vlakna v celotnih
možganih. Na področju fizičnih zmožnosti lahko poškodbe glave privedejo do težav s hojo,
koordinacijo in z ravnotežjem, uporabo določenih delov telesa, s stojo in telesno močjo,
neusklajenostjo gibov, hemiplegij in hemiparez ter taktilnih in zdravstvenih težav (Kesič
Dimic, 2010).

2.2.4.2 Poškodbe hrbtenice
Nastanejo zaradi zloma hrbtenice oz. zaradi pretrganih spinalnih živčnih poti. Poškodbo
spremlja delna ali popolna izguba motoričnih funkcij, senzoričnih povratnih informacij,
nadzora nad izločanjem, težave pri prekrvavitvi in delovanju notranjih organov, ki ležijo niže
od mesta poškodbe. Višina poškodbe na hrbtenici določa stopnjo funkcionalnih sposobnosti
(Vute, 1999):


Paraplegija – popolna ali delna izguba funkcij trupa in spodnjih okončin.



Tetraplegija – popolna ali delna izguba funkcij, skupaj z gibanjem in občutenjem
trupa, spodnjih in zgornjih okončin.



Delna poškodba hrbtenice – nekatere funkcije in občutki so ohranjeni tudi pod
točko poškodbe.
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3. GIBALNO OVIRANI IN ŠPORT
3.1 ŠPORT IN GIBANJE
Vute (1999) opisuje šport s pomočjo švedske definicije državne komisije za šport, ki pravi,
da šport zajema vse telesne dejavnosti, tekmovalne ali netekmovalne, ki spodbujajo človeka
k višjim dosežkom ali k aktivnemu počitku in obnovi sil.
Filipčič (2006) meni, da športna vzgoja predstavlja, zraven procesa bogatenja znanja in
razvijanja sposobnosti ter lastnosti, tudi pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in
odnosov med posamezniki.
Peljhan (2014) opozarja, da je gibanje in udejstvovanje v športnih dejavnostih še posebej
pomembno za otroke, saj že od najzgodnejših razvojnih obdobij poteka psihosocialni razvoj v
tesni prepletenosti z razvojem motorike in gibanja. Motorične funkcije vsem otrokom, tudi
gibalno oviranim, omogočajo lastno aktivnost, odzivanje navzven, iniciativnost, prakticiranje,
eksperimentiranje in pridobivanje številnih drugih izkušenj, ki so nujno potrebne pri procesu
individualizacije in zdravem kognitivnem, čustvenem in socialnem razvoju. Peljhan (2014)
poudarja, da imajo vsi popolnoma običajne in normalne življenjske potrebe, zato imajo tudi
gibalno ovirani potrebe po zdravju, gibanju, zabavi, sprostitvi, druženju, tekmovanju itd.

3.1.1 Gibalno ovirani in gibanje
Vute (1999) dodaja, da svoje mesto in priložnost v športu iščejo tudi ljudje z nekaterimi
spremembami ali omejitvami vedenjskega, duševnega ali telesnega značaja. Vključevanje teh
posameznikov v športno dogajanje lahko uresničimo s prilagoditvami, ki imajo znanstveno
osnovo in potrditev v praktičnem delu na športnih igriščih.
Filipčič (2003) omenja prilagojeno športno dejavnost, katere izraz izhaja iz
anglosaksonske besedne zveze Adapted Physical Activity (APA), označuje pa dogajanje pri
specifičnih gibalnih in športnih dejavnostih ljudi s posebnimi potrebami.
Prilagojena športna dejavnost je po De Potter (1994) opredeljena kot interdisciplinarno
področje, ki vključuje vzgojo in izobraževanje, rehabilitacijo in znanost o športu
(kineziologijo), zato da bi dejavno vključevali ne samo prizadete, temveč vse, ki potrebujejo
različne pedagoške, terapevtske ali tehnične prilagoditve. Filozofija prilagojene športne
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dejavnosti temelji na prepričanju, da se vsi ljudje lahko naučijo športnih dejavnosti in tako
obogatijo svoje življenje (Filipčič, 2003).
Peljhan (2014) primerja šport z življenjem in ugotavlja, da je oboje kompleksen proces, v
katerem se zrcalijo značilnosti družbe. Čeprav je šport po drugi strani le igra, ki je določena s
strukturo pravil in je zaradi tega vir številnih možnosti za otroka z gibalno oviranostjo. Ta
pravila lahko spreminjamo in prilagajamo gibalno oviranim otrokom, da se le-ti lahko
vključijo v igro, ne da bi zaradi tega igra izgubila na vrednosti, atraktivnosti in zabavnosti.
Vendar pa Peljhan (prav tam) opozarja, da vključevanje otroka z oviranostjo v športno
dejavnost ni vedno enostavno, saj je prepredeno s številnimi ovirami (neznanje,
nerazumevanje, predsodki, netolerantnost do drugačnih), zato Lah (2005) meni, da je
potrebno skrbno načrtovanje in izbor vsebin, ki so izvedljive in omogočajo otroku prijetno
doživljanje športne vadbe ter razvoj različnih sposobnosti in spretnosti.
Peljhan (2014) opozarja, da imajo gibalno ovirane osebe zaradi določene telesne okvare
prizadete določene telesne funkcije, zaradi česar ima manjše zmožnosti za opravljanje
določenih dejavnosti, a to ne pomeni, da ne more ničesar početi. Pri otroku moramo poiskati
močna področja in ga usmeriti v tisto športno panogo oz. gibalno aktivnost, ki mu je v veselje
in ki jo lahko opravlja brez večjih prilagoditev ali pripomočkov. Težko gibalno ovirani otroci
se po Peljhanu (prav tam) prav tako lahko vključijo v šport. Čeprav jim je gibanje skoraj
popolnoma onemogočeno in se ne morejo udeleževati kot samostojni aktivni igralci, lahko
uživajo v vlogah asistentov, sodnikov, navijačev …

3.1.2 Gibalno ovirani in pouk športa
Lamovec (2006) na podlagi izvedene raziskave ugotavlja, da opravičevanje gibalno
oviranih otrok od pouka športa z leti narašča. Na razredni stopnji so v pouk športa vključeni
skoraj vsi gibalno ovirani otroci, na predmetni stopnji že nekoliko manj, v srednji šoli pa je
vključena le še slaba petina dijakov. Razlog za to učitelji vidijo v tem, da nimajo ustreznih
znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Lamovec (2006) je v želji, da bi bili ti otroci deležni pouka športa glede na stopnjo gibalne
oviranosti, opisala, katerih aktivnosti so se posamezniki sposobni udeleževati:

17

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Štiftar Tamara; diplomsko delo



Lažje gibalno ovirani ‒ pri gibanju so samostojni in niso odvisni od pripomočkov,
saj potrebujejo le manjše prilagoditve. Zmožni so izvajati skoraj vse vsebine
učnega načrta, nekaj težav imajo le pri aktivnostih, kjer sta potrebni obe roki, in
sicer pri atletiki (skok v daljino in višino) ter pri gimnastiki (hoja na gredi in vesah),
saj se težko držijo le z eno roko. Pri igrah z žogo po navadi uporabljajo le boljšo
roko ali nogo, kar pa ne pomeni, da je ne vključujemo (krepimo, raztezamo …).
Težave se lahko zaradi koordinacije kažejo tudi pri plesu (plesni koraki) in plavanju
(koordinacija dela rok in dihanja).



Zmerno gibalno ovirani ‒ sposobni so samostojno hoditi na krajše razdalje, pri
daljši potrebujejo pripomočke (tricikel ali voziček na ročni pogon). Težave imajo
pri hoji po neravnem terenu in stopnicah, zato občasno potrebujejo fizično
pomoč, pri gibanju pa lahko uporabljajo različne ortopedske pripomočke, zaradi
katerih so lahko pri aktivnostih ovirani, saj nimajo prostih rok (igre z žogo z
rokami). Spretnejši so pri brcanju žoge.



Težje gibalno ovirani ‒ so že odvisni od pomoči drugih, uporabljajo pa lahko
voziček na ročni pogon. Osebe s paraplegijo lahko izvajajo večino učnega načrta.
Uspešni so v atletiki, košarki na vozičku, namiznem tenisu. Pozorni moramo biti
na možnost poškodb (zlomi, rane, omrzline) in upoštevati inkontinenco. Osebe z
drugimi diagnozami imajo več težav, a so lahko še vedno uspešni pri atletiki (teki,
meti), plesu (improvizacija), gimnastičnih vajah, športnih igrah (lovljenje, metanje
žoge ali balona), v plavanju, jahanju, namiznem tenisu, badmintonu itd.



Najtežje gibalno ovirani ‒ so že povsem odvisni od pomoči drugih, a se še vedno
lahko vključijo v pouk športne vzgoje. Zelo uspešni so pri hokeju na vozičkih,
golbalu in pri igrah natančnosti. Priredimo lahko veliko elementarnih, moštvenih
in štafetnih iger, kjer lahko sodelujejo vsi.

Filipčič (2009) opozarja, da je naloga športne stroke poskrbeti za vsakega učenca, da
doseže zastavljene cilje pri športu, ne bo zdravniško opravičen ali pa celo čakal na zaključek
ure ob robu telovadnice, saj po Štemberger (2005) otroci ne marajo pouka športa, kjer ure
potekajo enolično, kjer veliko čakajo in poslušajo navodila ter kjer učitelj ni aktivno vključen
v proces pouka športa.
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4. GIBALNO OVIRANI IN INKLUZIJA
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) so gibalno ovirani otroci
ena od skupin oseb s posebnimi potrebami. 4. člen tega zakona trdi, da vzgoja in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih
vzgoje in izobraževanja. Eno od načel je zagotavljanje »enakih možnosti s hkratnim
upoštevanjem različnih potreb otrok« ter »ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj
posameznega otroka« (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, del 4. člena).
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010) navaja, da imajo invalidi pravico do
ustreznih prilagoditev pri vključevanju v vzgojni, šolski ali študijski proces in pravico do
primernih prilagoditev šolskega oziroma študijskega procesa individualnim potrebam
invalida, kar Kavklerjeva (2008) v vzgojno-izobraževalnih ustanovah definira kot inkluzijo, ki
predstavlja neodtujljivo pravico otrok do ustreznega in učinkovitega izobraževanja.
V različni literaturi lahko najdemo različne termine, ki opredeljujejo vključevanje otrok s
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v redne šolske ustanove, saj so še pred letom
2000 številni enačili izraza inkluzija in integracija. Danes vemo, da so med njima razlike v
pomenu, kakovosti dela in praktičnem izvajanju vključevanja otrok s posebnimi potrebami
(Kavkler, 2008).

4.1 INTEGRACIJA
Po Kavkler (2008) je integracija namestitev otroka s posebnimi potrebami v redno
ustanovo, kjer se otrok prilagodi načinu sprejemanja informacij, socialnemu okolju, oviram
pri gibanju v okolju itd.
Integriran je lahko le otrok, ki se prilagodi zahtevam šolskega okolja in ki je pripravljen in
sposoben delati tako, kot se pričakuje od vrstnikov, kar opredeljuje metafora: »Vstopi, če se
lahko prilagodiš« (Corbett, 1999, v Kavkler, 2008, str. 11).

4.2 INKLUZIJA
Clement Morrison (2008) opisuje inkluzivno izobraževanje kot sistemsko prepričanje, kjer
je potrebno vključiti vse učence in kjer se ceni vsakega posameznika. »Pri inkluziji je
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pomembno, da te sprejmejo, da nekam pripadaš in da si član skupnosti. Inkluzija je torej
prepričanje, da sta skupno življenje in učenje boljši izobraževalni način, ki prinaša prednosti
vsem – učencem in strokovnim delavcem« (Clement Morrison, 2008, str. 23).
Kavkler (2008) pojasnjuje, da inkluzija omogoča vsakemu posamezniku sodelovanje po
svojih najboljših sposobnostih. V inkluzivni šoli ima vsakdo priložnost, da je prisoten v
razredu skupaj z vrstniki. Posamezniku lahko vedno ponudimo nalogo, ki jo zmore, za kar pa
so potrebne prilagoditve, včasih tudi kurikula, učni in tehnični pripomočkei. To bi lahko
veljalo tudi za pouk športa.
V vzgojno-izobraževalni proces in socialno okolje se osebe s posebnimi potrebami lahko
optimalno vključujejo, če odstranimo arhitekturne ovire. Ovire za uspešno vključevanje v
šolsko in športno okolje so za različne skupine oseb s posebnimi potrebami različne, saj bo
npr. za gibalno ovirano osebo ovira stopnišče, ki ji bo onemogočilo dostop do razreda v
nadstropju šole, za slepega učenca bo ovira učenje iz zapiskov, za učenca z bralno
napisovalnimi težavami pa pretežno pisno preverjanje znanja itd. Če odstranimo ovire tako,
da stopnišče zamenja dvigalo, da informacije posredujemo po slušni poti, da večinoma ustno
preverjamo znanje itd., bodo lahko številni učenci skupaj z vrstniki uspešno sodelovali v
vzgojno-izobraževalnem procesu (Kavkler, 2008).
Clement Morrison (2008) meni, da je inkluzija kombinacija rednega in posebnega
izobraževalnega procesa, v katerem redni in specialni pedagogi sodelujejo in med seboj
razvijajo partnerski odnos. Skupaj razvijajo strategije otrok posebnimi potrebami – pa tudi
vseh drugih otrok.
Kavkler (2010) poudarja, da ima v inkluzivni vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi
potrebami ključno vlogo učitelj, saj skrbi za ustrezno poučevanje s prilagoditvami procesa
poučevanja in preverjanja znanja. Pri tem sodeluje šolski tim, ki učitelju pomaga pri
prilagajanju vzgojno-izobraževalnega procesa, posreduje znanja in strategije za učinkovito
delo z otrokom, pomaga pri reševanju problemov, nudi pomoč in podporo v kriznih trenutkih
itd. Tako šolski tim učitelja podpira in krepi ter otroka z izrazitejšimi posebnimi potrebami
uspešno vključuje v razred, za kar je pomembna tudi podpora vodstva (Kavkler, 2010).
Bečela (2010) nadaljuje, da je delo vsakega člana inkluzivnega tima odgovorno, saj
moramo vedno izhajati iz močnih področij posameznika, se pravi, znati spodbujati njegove
sposobnosti in jih še okrepiti.
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Kavkler (2010) prav tako opozarja, da imajo učitelji rednih šol višja pričakovanja na
področju vzgoje in izobraževanja do otrok s posebnimi potrebami kot učitelji specialnih
ustanov, kjer znižajo raven zahtevnosti, kar ni ustrezno za številne skupine otrok. Pomembno
je, da otrokom ponudimo različne priložnosti za učenje, različne naloge, ki niso niti premalo
niti preveč zahtevne, ampak prilagojene njihovim posebnim potrebam in interesom.
Rutar (2010) razlaga inkluzijo nekoliko širše. Inkluzija je boj za enakost ljudi, družbeno
pravičnost, solidarnost z vsemi izključenimi ljudmi, boj za neodvisno in demokratično
življenje, za emancipiranost ljudi, za družbene in kulturne kode, ki bodo omogočali različnim
ljudem skupno življenje brez izključevanja. Prav tako pa Rutar opozarja na rabo besed. V
inkluziji osebe s posebnimi potrebami niso vključene, ampak se same vključujejo, saj ne
potrebujejo drugih ljudi, da to storijo namesto njih.
Praznik (2010) v okviru slovenske dokumentacije o izobraževanju otrok s posebnimi
potrebami na ravni srednješolskega izobraževanja predstavlja Lizbonsko deklaracijo –
Pogledi mladih na inkluzivno izobraževanje. Leta 2007 je bilo organizirano srečanje, na
katerem so se mladi s posebnimi potrebami iz osnovnih, srednjih in višjih šol dogovorili o
svojih pravicah, prednostih, spremembah in potrebah ter o inkluzivnem izobraževanju.
Naj povzamemo nekaj točk iz omenjene deklaracije, ki se navezujejo na enake možnosti
in dostopnost gibalno oviranim osebam. Mladi s posebnimi potrebami želijo:


biti spoštovani in ne diskriminirani,



imeti enake možnosti kot drugi državljani, vendar z določeno podporo glede na
potrebe,



sprejemati lastne odločitve in živeti neodvisno,



izbirati študij neodvisno od okoliščin, kot so prilagoditve zgradb, neprilagojene
tehnologije in dostopnosti gradiv,



razumevanje invalidnosti,



svobodno izbiro izobraževanja,



pogoje za inkluzivno izobraževanje.
(Lizbonska deklaracija, 2007)
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4.3 ZAKONODAJA GRAJENEGA OKOLJA
Vodeb (2006) izhaja iz predpostavk, da je ureditev dostopnega grajenega okolja
nemogoča, če ni trdne podpore v zakonodaji in da ima država odločilno moč za odstranitev
ovir v okolju.
Vodeb (prav tam) prav tako primerja tri tipe zakonodajnih sistemov. V prvem tipu so
države, kjer se o zagotavljanju dostopnosti odločajo lastniki oz. investitorji. V drugem tipu so
države uzakonile minimalne zahteve glede ureditve dostopnosti grajenega okolja s
predpostavkami enakopravne obravnave ljudi s posebnimi potrebami, kamor, zraven Velike
Britanije, avtorica na podlagi slovenske zakonodaje uvršča tudi Slovenijo. Združene države
Amerike, Kanada, Nova Zelandija in Avstralija spadajo v tretji tip, kjer predpise in zakone o
dostopnosti podpira antidiskriminatorna zakonodaja.

V Republiki Sloveniji področje ureditve dostopnosti grajenega okolja za gibalno ovirane
ljudi urejajo naslednji zakoni:

4.3.1 Ustava Republike Slovenije
Slovenija je po osamosvojitvi leta 1991 sprejela Ustavo Republike Slovenije (1991), v
kateri je v 14. členu navedeno, da so v Sloveniji: »…vsakomur zagotovljene enake človekove
pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali
katerokoli drugo osebno okoliščino« (Ustava RS, 1991, 14. člen). 14. člen prav tako navaja, da
smo pred zakonom vsi enaki, kar pomeni, da imajo tudi gibalno ovirani enake pravice in ne
smejo biti zapostavljeni zaradi gibalne oviranosti (Sendi idr., 2008; Kobal, 2009 v Kobal,
2006).
52. člen Ustave Republike Slovenije se izrecno nanaša na pravice oseb s posebnimi
potrebami. Navaja: »Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje
za delo. Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe
imajo pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi. Izobraževanje
in usposabljanje iz prejšnjega odstavka se financira iz javnih sredstev« (Ustava RS, 1991, 52.
člen).
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57. člen opisuje področje izobraževanja in sicer navaja, da je izobraževanje svobodno ter
da država ustvarja možnosti pridobitve ustrezne izobrazbe (Ustava RS, 1991, člen. 57).

4.3.2 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)
Državni zbor Republike Slovenije je leta 2010 sprejel Zakon o izenačevanju možnosti
invalidov (ZIMI), namen katerega je »preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidk in
invalidov (v nadaljnjem besedilu: invalidov), ki temelji na invalidnosti. Cilj tega zakona je za
invalide ustvarjati enake možnosti na vseh področjih življenja« (Zakon o izenačevanju
možnosti invalidov, 2010).
2. člen zakona navaja temeljna načela, in sicer: »Spoštovanje in zagotavljanje človekovih
pravic invalidov in njihovega dostojanstva, zagotavljanje enakih možnosti za invalide in
njihova nediskriminacija ter spoštovanje in sprejemanje različnosti zaradi invalidnosti«
(Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 2010).
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010) določa pravice dostopnosti grajenega
okolja v več členih:
3. člen: »(4) Zagotavljanje enakih možnosti so načrtovane dejavnosti, s katerimi se
omogoči, da so različni deli družbe in okolja, kot so javne službe, grajeno okolje, blago in
storitve, namenjene javnosti, informacije, komunikacije ipd., dostopni vsem, predvsem
invalidom«.
9. člen: »(1) Prepovedana je diskriminacija zaradi invalidnosti pri dostopnosti do uporabe
objektov v javni rabi.
(2) Prilagoditve objektov v javni rabi se opravijo z gradbenimi in tehničnimi napravami,
zvočnimi in svetlobnimi indikatorji, pisnimi informacijami in drugimi ustreznimi tehničnimi
prilagoditvami.
(3) Objekte v javni rabi, ki se gradijo, in objekte v javni rabi, ki se rekonstruirajo, je treba
primerno prilagoditi med samo gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta«.
Pravico dostopa do vključujočega izobraževanja zakon opredeljuje v 11. členu:
»(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
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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« (Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 2010, 11. člen).

4.3.3 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (2002) je Državni zbor sprejel leta 2002, veljati pa je
začel leta 2003.
Zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo
izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti,
ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih
zbornic ter inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo
objektov in ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov (Zakon o graditvi objektov,
2002, 1. člen, prvi odstavek).
Zakon v tretjem odstavku 1. člena poudarja, da zakon o graditvi objektov določa, da
graditev objekta obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta (Zakon o graditvi
objektov, 2002).
Zakon o graditvi objektov (2002) v 17. členu opredeljuje gradnjo objektov, kamor sodijo
izobraževalne

ustanove,

s

katerim

predpisuje

zagotavljanje

neoviranega

gibanja

funkcionalno oviranih oseb:
»(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.
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(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 bila zaradi njega ogrožena varnost
objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje.
(4) Dostop, vstop in uporaba objektov brez grajenih in komunikacijskih ovir se zagotavlja
s projektiranjem in gradnjo« (Zakon o graditvi objektov, 2002).
Kobal (2010) poudarja, da so za neupoštevanje zakonskih določil predpisane tudi sankcije
oz. globa.

4.3.4 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb
Minister za okolje, prostor in energijo je leta 2003 izdal Pravilnik o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb (2003).
Pravilnik v 1. členu določa: »Zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: objekti, ki
morajo biti brez ovir) ter vrste takšnih objektov in prostorov v njih« (Pravilnik o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb, 2003, 1. člen).
Po 3. členu Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) je neoviran dostop, vstop in
neovirana uporaba objekta zagotovljen, če sta dostop do njega in vstop vanj brez grajenih in
komunikacijskih ovir in če je funkcionalno oviranim osebam v njem omogočen:
 »samostojen in varen dostop do prostorov, ki so namenjeni javni rabi in uporaba
teh prostorov, če gre za objekt v javni rabi iz 4. člena tega pravilnika,
 samostojen in varen dostop do stanovanj oziroma bivalnih enot in skupnih
prostorov ter uporaba teh prostorov, če gre za stanovanjsko stavbo iz 5. člena tega
pravilnika«.
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4. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) navaja vrste objektov, ki morajo biti
brez ovir. Mednje po klasifikaciji CC-Si med drugim sodijo tudi obravnavani objekti, šola,
športna dvorana in zunanje šolsko igrišče, ki so opredeljeni kot:
 stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (razred po CC.Si: 12630),
če je v njej pet ali več prostorov, namenjenih izobraževanju, kot so oddelek,
razred, predavalnica in učilnica oziroma pet ali več laboratorijev, namenjenih
znanstvenoraziskovalnemu delu,
 športna dvorana (razred po CC.Si: 12650), v kateri so tudi prostori za gledalce,
 igrišče za športe na prostem (razred po CC.Si: 24110).
8. člen opredeljuje temeljne zahteve pri prostorskem načrtovanju in projektiranju in
sicer tretji odstavek razlaga, kako morajo biti objekti v izogib oviram projektirani tako, da:
 »je funkcionalno oviranim osebam omogočen dostop do njih in vstop v njih
neposredno z javne površine,
 se funkcionalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo v prostorih, ki so v javni
rabi,
 njihovi konstrukcijski elementi ne pomenijo nevarnosti pri gibanju v posameznih
javnih oziroma skupnih prostorih,
 so na vratih razločno vidne, dosegljive in uporabne kljuke,
 je z invalidskega vozička omogočeno prižiganje luči in klic dvigala oziroma
mehanske dvižne naprave v primerih nadstropnih oziroma podkletenih objektov,
 je v objektu v javni rabi iz 4. člena tega pravilnika na voljo sanitarna enota,
prilagojena in opremljena za potrebe funkcionalno oviranih oseb (v nadaljnjem
besedilu: sanitarni prostor brez ovir)« (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih
stavb, 2003, del tretjega odstavka 8. člena).
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9. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) opredeljuje zadeve v zvezi z dostopi:
»(1) Dostop do objekta, ki mora biti brez ovir, mora biti varen in brez grajenih in
komunikacijskih ovir ter označen tako, da omogoča enostavno orientacijo v prostoru.
(2) Dostopna pot mora omogočati varen in neoviran dostop do objekta z vsake površine,
ki pripada objektu, vključno s parkirišča. Imeti mora utrjeno površino, ki mora biti dovolj
široka, da se na njej lahko uporablja invalidski voziček, in posebej označena. Pri nivojskih
razlikah terena mora biti poleg stopnic tudi položna klančina ali ustrezen mehanski
pripomoček za premagovanje višinske razlike. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90
cm«.

10. člen opisuje zahteve v zvezi z vhodi:
»(1) Vhodna vrata v objekt, ki mora biti brez ovir, morajo omogočati vstop osebam na
invalidskih vozičkih in spremljevalcem.
(2) Če je v objektu, ki mora biti brez ovir, več vhodov, je treba kot vhod brez ovir
predvideti glavni vhod. V primeru, da to zaradi konstrukcijskih razlogov ni mogoče, je treba
zagotoviti, da je brez ovir eden od ostalih vhodov v takšen objekt.
(3) Vhod v objekt, ki mora biti brez ovir, mora biti dostopen brez stopnic. Prag vhodnih
vrat je lahko visok največ 2 cm. Večje višinske razlike je treba premostiti z ustreznimi
klančinami ali ustreznimi mehanskimi pripomočki za premagovanje višinske razlike.
(4) Prehodi skozi vetrolove morajo biti pri vhodu brez ovir v isti osi.
(5) Predpražniki in obloge za preprečevanje vnosa umazanje morajo biti pri vhodu brez
ovir višinsko izravnani z ravnjo tal.
(6) Če se pri rekonstrukciji objekta iz tehničnih razlogov ali zaradi predpisov o varstvu
kulturne dediščine, če je objekt varovan na podlagi takšnih predpisov, ne morejo upoštevati
pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena, mora biti na primerno mesto ob vhodu v objekt
nameščen zvočni signal za potrebe funkcionalno oviranih oseb« (Pravilnik o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb, 2003, 10. člen).
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Zahteve v zvezi s horizontalnimi in vertikalnimi komunikacijami so opredeljene v 13.
členu:
 »notranje horizontalne in vertikalne komunikacije morajo biti jasno označene,
dovolj široke in osvetljene,
 stopnice morajo biti oblikovane tako, da jih lahko uporabljajo tudi ljudje s
težavami pri hoji in starejši ljudje,
 stopnice, klančine in razlike v višinskih nivojih ali križanjih poti morajo biti
opremljene tudi z ograjo ali z oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost,
 prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami morajo biti zavarovani z varnostno
ograjo višine vsaj 100 cm, pri čemer odprtine v ograji ne smejo presegati 12 cm;
stopnišča s pet in več stopnicami, ki imajo nastopno ploskev širine več kot 4 m,
morajo biti na razdalji manjši od 4 m opremljena tudi z vmesnimi oprijemali za
roke,
 naklon klančin mora biti čim manjši; pri klančinah dolžine 6 m in več je lahko
največji naklon 1:15 oziroma 6,5 %, pri krajših klančinah je dovoljen naklon do 1:13
oziroma 7,0 %; večji naklon, in sicer do 1:12 oziroma 9,0 % je dopusten samo pri
rekonstrukcijah obstoječih stavb, če tehnično ni možna drugačna izvedba,
 mehanski pripomočki za premagovanje višinske razlike, kot so dvižne ploščadi in
stopniščna ali samostojno vgrajena dvigala, so obvezni, kadar vsi prostori v objektu
niso v isti ravnini; v stavbah, ki imajo več kot tri nadstropja, mora biti vgrajeno
najmanj eno osebno dvigalo, svetla širina vhoda v kabino dvigala mora znašati
najmanj 80 cm; v stavbah, ki imajo pritličje in več kot osem nadstropij, morata biti
vgrajeni najmanj dve osebni dvigali, od tega eno s svetlimi merami tlorisne
površine kabine najmanj 110 cm x 210 cm,
 če ima objekt dve dvigali ali več, mora biti vsaj eno dvigalo takšno, da ga lahko
uporablja oseba na invalidskem vozičku s spremljevalcem, za slepe pa je potrebno
ob vstopu v eno od dvigal stikalno ploščo opremiti z akustično razpoznavnimi
zvoki« (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, 2003, 13. člen).
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18. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) opredeljuje zahteve v zvezi s
športnimi objekti in igrišči:
»(1) Športne dvorane iz 16. točke 4. člena tega pravilnika morajo biti projektirane tako,
da omogočajo dostop na igrišče tudi funkcionalno oviranim osebam.
(2) Igrišča in drugi prostori za šport in rekreacijo, ki so v športnih dvoranah iz prejšnjega
odstavka, vključno z javnimi kopališči, morajo imeti za preoblačenje vsaj eno kabino, ki mora
biti projektirana tako, da:
 je omogočen dostop z invalidskim vozičkom,
 ima razločno vidne, dosegljive in uporabne kljuke na vratih ter sta omogočeni
odpiranje in zapiranje kabine s posebnim ključem tudi z zunanje strani,
 so vrata dovolj široka za vstop z invalidskim vozičkom in s spremljevalcem,
 je tako velika, da jo lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku,
 je obešalnik za obleko dosegljiv z invalidskega vozička in je opremljena s klicno
napravo za primer, če je potrebna pomoč.
(3) Če so v objektih iz prejšnjih dveh odstavkov tudi prhe, mora biti najmanj ena
prilagojena in opremljena tako, da jo lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku.
(4) Če so prostori za gledalce v športnih dvoranah iz prvega odstavka tega člena na
tribunah z nepremičnimi vrstami sedežev, mora biti na njih zagotovljeno najmanj naslednje
število prostorov za obiskovalce na invalidskih vozičkih z dimenzijami najmanj 90 cm x 140
cm:


na tribuni, ki ima od 100 do 300 sedežev, pet prostorov,



na tribuni, ki ima od 301 do 1000 sedežev, najmanj 2 % prostorov od števila
sedežev,



na tribuni, ki ima 2001 ali več sedežev, najmanj 1 % prostorov od števila sedežev«
(Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, 2003, 18. člen).
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Sanitarne prostore opredeljuje 19. člen Pravilnika.
»(1) V objektih iz 4. člena tega pravilnika mora biti v sklopu javnih oziroma skupinskih
sanitarnih prostorov tudi sanitarni prostor brez ovir.
(3) Površina sanitarnega prostora brez ovir mora biti najmanj 3,50 m2, pri čemer mora
biti krajša stranica prostora dolga vsaj 1,60 m. V takšnem sanitarnem prostoru morajo biti:
 sanitarna školjka, opremljena s konzolnim ali zidnim držalom za roke,
 konzolni umivalnik na višini 80‒85 cm in odmaknjen od stranskega zidu vsaj 20 cm,
 sanitarna školjka in umivalnik postavljena tako, da je med njima vsaj 80 cm
prostora,
 nagibno ogledalo,
 obešalnik za obleko, dosegljiv z invalidskega vozička, in
 klicna naprava za primer, če je potrebna pomoč, ki mora omogočati nemoteno
sporazumevanje tudi osebam z okvaro sluha« (Pravilnik o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb, 2003, 19. člen).

Vodeb (2006) opozarja, da je zakonodaja, ki se nanaša na dostopnost, šibka. Meni, da je
ključna pomanjkljivost ravno v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb. Med ostalimi
pomanjkljivostmi omenja tudi stavbo za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, ki
mora biti dostopna le, če je v njej vsaj pet prostorov, namenjenih izobraževanju ter športne
dvorane, ki morajo biti dostopne le, če so v njej prostori za gledalce, kot da so gibalno ovirani
vedno le gledalci.
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5. DOSTOPNOST
Ena od glavnih načel Konvencije o pravicah invalidov (2008) je, da mora država zagotoviti
dostopnost do fizičnega okolja, komunikacij in informacij.
Vodeb (2006) razlaga dostopnost kot pomembno lastnost prostora. O njej lahko
govorimo na dveh ravneh, in sicer na ravni manjših prostorov, kot so stavbe, in na ravni
večjih prostorov, kot je grajeno okolje v mestu.
Dostopnost po dokumentu Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega
okolja, informacij in komunikacij za invalide (2005) omogoča: »integracijo invalidov – in tudi
drugih funkcionalno oviranih ljudi, kot so na primer starejši, bolniki, pritlikavci, nosečnice
ipd. – v družinsko, delovno in širše družbeno okolje (na področju izobraževanja,
usposabljanja in zaposlovanja)«.
Albreht, Krištof, Pučnik, Bera in Žiberna (2010) navajajo, da uporabnost in dostopnost
grajenega okolja opredeljuje življenje mnogih ljudi, ne le gibalno oviranih. Okolje, ki je
dostopno za vse, upošteva različne potrebe ljudi in odpravlja nepotrebne ovire na načine, ki
koristijo vsem skupinam.
Med tem pa Vodeb (2006) opaža, da so bila mesta zgrajena za gibalno neovirane
posameznike, saj se je gradilo po meri idealnega tipa človeka, ki pa mu malokdo ustreza.
Albreht idr. (2010) prav tako ugotavljajo, da družba postaja vse bolj raznovrstna in naloga
vseh nas je poskrbeti, da imamo vsi posamezniki, tudi tisti najšibkejši, možnost aktivnega
življenja in prijetnega ter varnega sobivanja.

5.1 OVIRE V GRAJENEM OKOLJU
Grajeno okolje je lahko nedostopno zaradi fizičnih ovir, ki onemogočajo gibanje telesno
gibalno oviranim posameznikom ali učinkovitost pripomočkov za gibanje (npr. invalidskih
vozičkov); grajene arhitekture, ki ne omogoča dostopa vsakemu, ki ne more uporabljati
stopnic ali odpirati vrat z rokami; javna ali zasebna transportna sredstva, ki so organizirana
samo za nepoškodovane ljudi in označevanja oz. oglaševanja, ki predpostavljajo, da imamo
vsi isto stopnjo vidne in slušne sposobnosti (Vodeb, 2006, str. 46).
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Tudi Vovk (2000) meni, da ovire niso vedno le tehničnega izvora, saj ob grajenih in
arhitekturnih ovirah obstajajo še družbene in zakonodajne ovire ter ovire v komuniciranju.
Vodeb (2006) poudarja, da je diskriminacija gibalno oviranih ljudi najbolj vidna ravno v
grajenem okolju, saj so vsakdanja potovanja ljudi na invalidskih vozičkih polna ovir, ki
otežujejo ali onemogočajo mobilnost, ali kot pravi Vovk (2000), zapirajo pot v življenje, saj se
ovire pojavljajo v vseh vrstah okolja, v stanovanjski okolici, na delovnem mestu, v šoli, pri
psihofizični rekreaciji, v prometnem okolju itd.

Albreht idr. (2010) opozarjajo, da je fizično prilagajanje okolja posebnim potrebam ljudi
le prvi korak, saj je treba prilagajati tudi vse procese in storitve, ki potekajo v družbi.
Ugotavljamo, da zato ni dovolj le, da so šole in športne dvorane prilagojene gibalno
oviranim, pač je potrebno tudi aktivno vključevanje posameznikov in individualno
prilagajanje učnega procesa.

Vovk (2000) ovire v grajenem okolju deli na dve vrsti:


ovire pri oblikovanju zunanjega prostora



ovire pri oblikovanju notranjega prostora ali arhitekturne ovire

5.1.1 Grajene ovire pri oblikovanju zunanjega prostora
Vovk (2000) razlaga, da se oseba na invalidskem vozičku z ovirami pri oblikovanju
zunanjega prostora sreča na prostem. Ovire v zunanjem okolju so ovire na cestah, trgih in
drugih javnih površinah (npr. cestni robniki, cestni odtoki, podhodi, nadhodi, parkirni
prostori ipd.). Vovkova kot zunanje ovire navaja tudi ovire v javnem prometu, kot so npr.
dostopi do izvennivojskih postajališč ali postaj, vstopi/izstopi v razna vozila …

5.1.2 Grajene ovire pri oblikovanju notranjega prostora
Vovk (2000) razlaga, da te ovire funkcionalno ovirani osebi preprečujejo dostop v
stanovanjski ali nestanovanjski objekt in ji onemogočajo oz. otežijo njegovo uporabo. Med te
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ovire prišteva npr.: preozka vrata, vrtljiva vrata, pretežka vrata, stopnice, drseča tla, ozke
hodnike oz. komunikacijske prostore, premajhne in nesmotrno urejene stanovanjske
prostore, zlasti sanitarne prostore in kuhinje, neprimerno stanovanjsko opremo, neustrezno
oblikovano drobno opremo in podobno. Te ovire po Vovk (2000) onemogočajo uporabnost
prostorov, za kar pa so odgovorni predvsem arhitekti in oblikovalci.

Pri tem Vovk (2000) opozarja na različno problematiko ljudi s posebnimi potrebami, ki se
odražajo v slabi dostopnosti, nezadostni prostornosti, zapletenosti okolja in navzkrižnih
rešitvah.

5.1.2.1 Slaba dostopnost
Stavba ali naprava je lahko nedosegljiva zaradi grajenih ovir v zunanjem okolju, ki
onemogočajo dostop (preozka, spolzka pot s stopnicami …) ali zaradi arhitekturnih ovir, ki
onemogočajo uporabo (preozka vrata, prehodi, višinske razlike brez dvigala …).

5.1.2.2 Nezadostna prostornost
Zaradi omejene gibljivosti ali navezanosti na ortopedske pripomočke (npr. na invalidski
voziček) potrebuje gibalno ovirana oseba večjo prostornost. Le-to onemogočajo nezadostne
mere stanovanjskih prostorov, vež, dvigal, vgrajeno ali slabo nameščeno pohištvo in preozki
prehodi ter vrata.

5.1.2.3 Zapletenost okolja
Okolje, ki ni opremljeno z jasnimi, nedvoumnimi in čitljivimi znaki ali okolje, ki je
prezapleteno, lahko privede do nezmožnosti orientiranja, kar pomeni, da se oseba se v
okolju ne znajde oz. ne najde prave poti.
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5.1.2.4 Navzkrižnost rešitev
Ob različnih rešitvah se lahko pojavijo tudi težave. Nekatere rešitve problemov pri
odstranjevanju ovir so navzkrižne z drugimi rešitvami. Pojavi se lahko sekundarni učinek
rešitve, saj pride do navzkrižja rešitev za različne skupine oseb s posebnimi potrebami (npr.
kar je prilagojeno za gibalno ovirane, ni nujno ustrezno za slepe in slabovidne).

5.2 USTREZNA DOSTOPNOST
5.2.1 Dostop do objekta
Vovk (2000) razlaga, da mora biti dostop do objekta uporaben za funkcionalno ovirane
ljudi. Če dostop ni raven, naj bo naklon največ 5 %. Večji naklon smatra za klančino. Kjer so
stopnice nujno potrebne, mora biti zraven izvedena tudi klančina (naklon naj bo čim manjši,
ne več kot 8 %), za katero je zaželeno, da je nadkrita. Po Vovk (2000) morajo biti pešpoti
široke minimalno 120 cm, pri optimalni širini pešpoti pa se Towers (2010) in Vovk (2000)
strinjata, da je le-ta 180 cm.
Vovk (2000) priporoča, da je omogočen neposreden dovoz do vhoda v stavbo, sicer pa
naj bo rezervirano invalidsko parkirno mesto na razdalji največ 50 metrov.

5.2.2 Vhod v objekt
Albreht idr. (2010) težijo k enemu vhodu, ki je primeren za vse uporabnike, če pa to ni
mogoče, mora biti prilagojen vhod čim bližje glavnemu vhodu, pot do njega pa jasno
označena.
Po Vovk (2000) mora imeti prostor pred vhodom in za njim zadostno površino za
obračanje invalidskega vozička.
Albreht idr. (2010) opozarjajo, da naj bodo vhodi brez pragov ali z največ
dvocentimetrskim pragom na eno stran. Predpražniki morajo biti pogreznjeni in trdi, da se
površina ne udira.
Vhodna vrata morajo biti po Vovk (2000) široka minimalno 90 cm, širina dvokrilnih vrat
pa mora biti minimalno 180 cm. Najprimernejša so vrata z avtomatičnim odpiranjem, pri
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čemer imajo prednost drsna vrata, kjer je čas za prehod vsaj 4 do 6 sekund. Steklena vrata
morajo biti označena, da se jih pravočasno opazi.
Albreht idr. (2010) opozarjajo, da so vrtljiva vrata z vidika dostopnosti za vse uporabnike
neprimerna.
Kljuke in ročaji morajo biti pritrjeni v višini 75‒80 cm od tal ter oblikovani tako, da jih je
mogoče čvrsto prijeti, meni Vovk (2000). Prav tako Vovk (2000) navaja, da so pri odpiranju
vrat navpično pritrjeni ročaji primernejši od vodoravnih, najprimernejši pa je okrogel profil
držaja, premera 4 cm in dolžine 30 cm, nameščen 80 cm od tal.

5.2.3 Dostop do športnih dvoran
Po Vovk (2000) morajo biti hodniki široki vsaj 160 cm, saj je v tem primeru možno
srečanje dveh oseb na invalidskem vozičku. Nivojske razlike je potrebno premagati s
klančino, kjer je priporočen naklon 1 : 20 (enota višine proti enoti dolžine), maksimalni
naklon pa naj ne bi presegal razmerja 1 : 12.
Tekoče stopnice, tekoče klančine in tekoče trakove nekateri vidijo kot rešitev, a Vovk
(2000) opozarja, da je njihova uporaba za funkcionalno ovirane ljudi omejena, saj je odvisna
od tipa in hitrosti obratovanja in motorične spretnosti uporabnika, zato Vovkova priporoča
namestitev dvigala, ki ga lahko uporabljajo vsi. Dimenzionirano mora biti vsaj za šest oseb,
minimalne mere pa 110 x 140 cm, s širino vrat 90 cm. V dvigalu mora biti tipkalo v višini 90–
120 cm, da ga lahko doseže oseba na invalidskem vozičku. Pred vrati dvigala je treba
predvideti prostor širok 150 x 150 cm, da lahko oseba na invalidskem vozičku neovirano
vstopa in izstopa iz dvigala.

5.2.4 Garderobe
Po Towersu (2010) morajo biti garderobe oblikovane tako, da jih lahko uporabljajo
gibalno ovirane osebe ne glede na spol. Med klopmi mora biti prostor, širok 150 x 150 cm,
klopi pa široke 60 cm. Nameščene morajo biti v višini 45 cm od tal, da se oseba lažje presede
iz invalidskega vozička. Obešalniki naj bodo nameščeni na višini 105 cm in 140 cm, da jih
lahko uporabljajo tudi otroci in osebe na invalidskih vozičkih.
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5.2.5 Sanitarije
Vovk (2000) meni, da mora biti pri načrtovanju stranišč skrbno preučeno manevriranje
osebe na invalidskem vozičku, položaj straniščne školjke in umivalnika, da ustreza raznim
primerom. Vrata se morajo odpirati navzven in biti široka minimalno 90 cm.
Towers (2010) meni, da morajo vsi športni objekti imeti vsaj eno stranišče prilagojeno
gibalno oviranim. Straniščni prostor mora imeli okoli posameznih elementov dovolj prostora,
minimalno 150 x 150 cm za manevriranje z vozičkom. Po Vovk (2000) naj bo umivalnik
pritrjen v višini 80–85 cm od tal, straniščna školjka pa 50 cm od tal. Zraven prilagojenega
stranišča mora biti nameščen dvižni ročaj, ki gibalno oviranemu pomaga pri presedanju z
vozička na školjko in nazaj. V prilagojenih sanitarijah mora biti primerna oprema, kot so
držala (oporni, konzolni), odlagalna ploskev, obešalnik za brisače, ogrodje za toaletni papir,
sušilnik za roke, koš in ogledalo, nameščeno 100 cm od tal.

5.2.6 Športne dvorane
Towers (2010) razlaga, da videz, tekstura in kakovost talnih oblog pomembno vplivajo na
uporabnost prostora. Tla morajo biti udobna in varna za gibalno ovirane ljudi in ljudi na
invalidskih vozičkih. Podlaga ne sme biti drseča, spolzka in svetleča, mora pa biti kontrastna,
kar prispeva k svetlejšemu prostoru. Barve sten morajo biti drugačne od barve tal in stropa,
prav tako pa se mora razlikovati barva vrat. Pomembno je, da so vsi prostori ogrevani in da
so nameščeni ustrezni prezračevalni sistemi brez nastajanja prepiha.
Towers (2010) opozarja, da morajo biti vsa športna orodja skrbno nameščena in
pospravljena izven telovadnega območja, da ne bi predstavljala nevarnosti za uporabnike.
Vseeno pa morajo biti nameščena dovolj blizu, da so dosegljiva osebi na invalidskem vozičku,
saj mora imeti priložnost, da prinese večje dele opreme v telovadnico in iz nje.
Prav tako Kovač in Jurak (2010) menita, da ustrezne zmogljivosti in razporeditev
skladiščnih prostorov (dovolj velik in pospravljen prostor), zagotavljajo uporabnikom
nezahteven in varen dostop do športne opreme. Vrata morajo biti dovolj velika za vnos in
iznos večjih kosov športne opreme, tla pa enake kakovosti in v isti ravnini kot telovadnica.

36

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Štiftar Tamara; diplomsko delo

Po Kovač in Jurak (prav tam) mora športni pedagog opredeliti pripomočke, ki jih
uporabljajo čez leto in jih glede na pogostost uporabe skladiščiti. Prostorsko mora biti ločena
sezonska oprema (npr. žoge), do katere lahko učenci sami dostopajo.
Po Towers (2010) mora biti zagotovljen tudi ustrezen dostop do zunanjih igrišč, ki morajo
biti ustrezno tlakovana in pot dovolj široka. Vrata morajo biti široka najmanj 100 cm, igrišče
pa tlakovano ali asfaltirano.

6. RAZISKAVE NA PODROČJU DOSTOPNOSTI GRAJENEGA OKOLJA
Towers (2010) ugotavlja, da so mnogi športni objekti zasnovani in zgrajeni tako, da je
njihova uporaba za gibalno ovirane težja oz. celo nemogoča.
Vodeb (2006) podaja rezultate analize nedostopnosti grajenega okolja za uporabnike
invalidskega vozička, kjer so primerjali dostopnost potovanj do javnih stavb v San Franciscu,
Londonu in Ljubljani. Ugotavlja, da je dostopnost v Ljubljani bistveno slabše urejena in da je
dolžina potovanja posameznika, ki uporablja invalidski voziček iz soseske do centra mesta,
precej daljša. Prehodnost poti po mreži Ljubljane se za uporabnike invalidskega vozička
razlikuje od prehodnosti poti za gibalno neovirane, saj je v Ljubljani 23,3 % poti za
uporabnike invalidskega vozička neprehodnih.
Satler (2007) je v specialistični raziskavi na vzorcu osnovnih šol v občini Lenart ugotovila,
da so šole v večini nedostopne za gibalno ovirane učence. Prav tako ugotavlja, da veliko
učiteljev meni, da otroci s posebnimi potrebami ne sodijo v redno osnovno šolo.
Podpečan (2012), Stojko (2012), Vardič (2012) in Verhovnik (2012) so vsaka na svojem
območju raziskovale dostopnost šolskih telovadnic za gibalno ovirane osebe. V raziskovalnih
vzorcih so večinoma zajete osnovne šole, vključenih pa je tudi nekaj srednjih šol.
Prilagojenost posameznih spremenljivk so ocenjevale od 1 do 3. Podpečan (2012) je
ugotovila, da je za gibalno ovirane osebe na področju savinjske, zasavske in spodnjeposavske
regije najbolj prilagojen dostop do športnega orodja in pripomočkov, kjer je vsota ocen
znašala 61. Največ težav je ugotovila pri dostopu do garderob, kjer je vsota doseženih točk le
33. Stojko (2012) je v osrednji Sloveniji dobila obratne rezultate, saj je najbolje ocenjena
spremenljivka ravno prilagojenost garderobnih prostorov, ki je dosegla 47 točk. Sanitarije za
mlajše otroke so dosegle 27 točk, dostopnost do športnih orodij in pripomočkov pa 40. Na
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gorenjskih šolah (Vardič, 2012) so za gibalno ovirane dijake garderobe prav tako najbolj
dostopne, saj so dosegle 56 točk, najslabše ocene pa so prejele sanitarije za mlajše otroke,
kjer je vsota ocen 22, in dostopnost sanitarij za starejše učence z vsoto ocen 24. Verhovnik
(2012) je raziskovala podravsko regijo in dobila podobne rezultate. Za gibalno ovirane otroke
so najbolj dostopne garderobe, kjer seštevek ocen znaša 61, najmanj dostopne pa so prav
tako sanitarije za mlajše otroke, ki so dosegle 26 točk. Težave se pojavljajo tudi pri dostopu
do šole, saj je seštevek ocen le 31.
Smolej (2010) na podlagi empirične raziskave o ovirah, s katerimi se srečujejo gibalno
ovirani v grajenem okolju, prav tako ugotavlja, da so za njih najbolj problematična ovira
stopnice. Le-te bi morali nadomestiti z dvigali in s primernimi klančinami ter jih opremiti z
držali in ograjami. Med najpogostejše ovire Smolej (prav tam) uvršča tudi različne vhode v
objekte in prostore ter neprilagojene sanitarije.
Glede na omenjeno raziskavo Smolej (prav tam) ugotavlja, da na področjih izobraževanja,
usposabljanja in zaposlovanja tretjina anketiranih gibalno oviranih zazna zelo veliko grajenih
ovir, slaba četrtina le nekaj, petina pa se z njimi ne srečuje. Medtem ko so z vidika grajenega
okolja na tem področju najbolje dostopni vrtci, zaznajo v osnovnih šolah in pri organizatorjih
tečajev največ ovir. Približno tretjina anketirancev se v srednjih šolah in fakultetah srečuje z
veliko oz. z zelo veliko grajenimi ovirami.
Sendi (2010) predstavlja predlagane ukrepe, ki so jih, zraven zgoraj naštetih
pomanjkljivosti oz. ovir, navedli anketiranci. Navajamo bistvene ukrepe, ki se nanašajo na
grajeno okolje oz. izobraževanje:


ureditev dostopov oz. dovozov do javnih objektov (klančine, široki pločniki …)



ureditev vhodov v javne zgradbe (širša vrata, držala …)



ureditev dostopa v višja nadstropja (dvigala, električne stopnice …)



prilagoditev in ustrezno opremljanje prostorov (sanitarije)



sodelovanje stroke in izvajalcev z invalidi pri iskanju gradbenih rešitev



zagotavljanje doslednega izvajanja obstoječih zakonov in predpisov



poostritev nadzora nas izvajanjem zakonov in predpisov



sprememba zakonodaje (kazen za prekrške)
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prilagajanje predavalnic in učilnic v šolskih ustanovah za gibalno ovirane (tehnični
pripomočki, klopi …)



prilagoditev telovadnic (vhodi, vrata, prehodi, dvigala, klančine, sanitarije,
garderobe za gibalno ovirane …) itd.

Kerbler in Sendi (2010) predlagata ukrepe oz. rešitve s pomočjo informacijskokomunikacijske tehnologije, ki zagotavljajo večjo dostopnost.


Univerzalno oblikovanje – oblikovanje okolja, proizvoda ali storitve, ki je čim
uporabnejše za vse ljudi, ne da bi ga bilo treba prilagajati ali posebej načrtovati.
Uvedba teh standardov je nujna za uresničitev obvez Konvencije o pravicah
invalidov.



Podporna tehnologija – naprava ali sistem, ki omogoča posamezniku, da opravi
svojo nalogo, ki je sicer ne bi mogel narediti. Omogoča nadomestitev ali
zdravljenje izgub motoričnih, senzornih ali kognitivnih sposobnosti ter aktivno
vključitev teh ljudi v družbo in samostojno življenje (npr.: elektronsko odpiranje
vrat, električne dvižne ploščadi, pripomočki za komunikacijo …).



Pametno okolje – okolje, ki se učinkovito odziva na potrebe posameznika (npr.:
pametna hiša).
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7. EMPIRIČNI DEL
7.1 CILJI RAZISKAVE
Skladno s predmetom in problemom raziskave smo postavili cilje, na katere bomo skozi
raziskavo poskušali odgovoriti.

1.

Na izbranem vzorcu ugotoviti, ali je dostopnost do izbranih srednjih šol
podravske regije prilagojena za gibalno ovirane dijake.

2.

Na izbranem vzorcu srednjih šol ugotoviti, ali je dostopnost do telovadnice
srednjih šol podravske regije prilagojena za gibalno ovirane dijake.

3.

Na izbranem vzorcu srednjih šol ugotoviti, ali so garderobe srednjih šol
podravske regije prilagojene za gibalno ovirane dijake.

4.

Na izbranem vzorcu srednjih šol ugotoviti, ali so sanitarije srednjih šol podravske
regije, ki jih dijaki uporabljajo, prilagojene za gibalno ovirane dijake.

5.

Na izbranem vzorcu srednjih šol ugotoviti, ali je dostop do športnih orodij in
pripomočkov v telovadnicah srednjih šol podravske regije primeren za gibalno
oviranega dijaka.

6.

Na izbranem vzorcu srednjih šol ugotoviti, ali je dostop do zunanjih igrišč srednjih
šol podravske regije primeren za gibalno oviranega dijaka.

40

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Štiftar Tamara; diplomsko delo

7.2 HIPOTEZE
Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze:
1. Pri izbranem vzorcu šol je večina primerov neprilagojena pri dostopu do objekta.

2. Pri izbranem vzorcu šol je v večini primerov telovadnica nedostopna z invalidskim
vozičkom.

3. Pri izbranem vzorcu šol večina garderob omogoča gibalno oviranim dijakom
ustrezno pripravo na pouk športa.

4. Sanitarije na izbranem vzorcu šol v večini primerov niso prilagojene gibalno
oviranim dijakom.

5. Večji odstotek šol ima neoviran dostop do športnih orodij in pripomočkov ter
prilagojen za gibalno ovirane dijake.

6. Večina srednjih šol nima zunanjih šolskih igrišč oz. so le-ta neprilagojena za
gibalno ovirane dijake.
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7.3 METODOLOGIJA
7.3.1 Opis vzorca
V vzorec smo zajeli 18 naključno izbranih srednjih šol na področju podravske regije.
7.3.2 Merski instrument
Za raziskavo smo uporabili del vprašalnika, ki ga je izdelala strokovna skupina v sklopu
ciljno-raziskovalnega projekta Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje
investicije – arhitektonske ovire (Jurak, 2012). Zajeli smo 6 vprašanj zaprtega tipa in 3
vprašanja odprtega tipa. Vprašanja zaprtega tipa so imela na voljo 3 ocene, ki so variirale
med nedostopno, dostopno z ovirami in dobro dostopno. S pomočjo odprtih vprašanj, ki so
zajemala ime šole, leto izgradnje oz. posodobitve objekta in število gibalno oviranih dijakov,
smo zbrali osnovne podatke o srednji šoli oz. objektu.
7.3.3 Potek dela
Šole smo po predhodnem dogovoru z ravnatelji obiskali in jih ocenili z vidika dostopnosti
v šolo, dostopnosti v šolsko telovadnico, garderob, sanitarij, dostopnosti do športnih orodij
in dostopnosti do zunanjih igrišč.
7.3.4 Spremenljivke
V ocenjevalni vprašalnik je bilo zajetih 6 spremenljivk: ocena dostopa v šolo, ocena
dostopa do šolske telovadnice, ocena dostopa in prilagojenosti garderob, ocena dostopa in
prilagojenosti sanitarij za gibalno ovirane dijake, ocena dostopa do športnih orodij in
pripomočkov ter ocena dostopa do zunanjih igrišč.
7.3.3.1 Obdelava podatkov
Vsako spremenljivko smo številčno ovrednotili od 1 do 3:
1. Nedostopno oz. ni prilagojeno gibalno oviranim učencem
2. Dostopno, prilagojeno, vendar obstajajo ovire za gibalno ovirane učence
3. Dobro dostopno in prilagojeno gibalno oviranim učencem
Podatke smo obdelali smo s programom Microsoft Office Excel 2007. Med seboj smo jih
primerjali po vsoti doseženih točk. Vsaki spremenljivki smo prešteli šole z enakimi ocenami in
jih nato pretvorili v odstotke. Le-te smo med seboj primerjali.
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7.4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
7.4.1 Pregled rezultatov za vse spremenljivke skupaj
Tabela 1: Osnovna statistika za oceno dostopnosti izbranih srednjih šol

Spremenljivka

Ocena

Dostopnost do šole

33

Dostopnost do telovadnice

34

Dostop do garderobe

42

Dostopnost do sanitarij

35

Dostopnost do športnih pripomočkov in orodja

46

Dostopnost do zunanjih igrišč

24

Graf 1: Predstavitev doseženih točk posamezne spremenljivke

Rezultati, ki so prikazani v preglednici 1 in grafu 1, kažejo, da je v izbranih srednjih šolah
najbolj prilagojen dostop do športnih orodij in pripomočkov, saj je vsota ocen 46. 4 srednje
šole iz vzorca nimajo svoje telovadnice, zato gostujejo v bližnjih športnih prostorih, kjer dijaki
večinoma nimajo sami dostopov do pripomočkov in le-te profesorji prinesejo s seboj oz. so
prostori s pripomočki zaklenjeni.
Visoke ocene je dosegla tudi dostopnost do garderob, katerih vsota ocen je 42.
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Najslabšo oceno prilagojenosti je dosegla dostopnost do zunanjih igrišč, saj ima le 7 od
ocenjenih srednjih šol možnost koriščenja zunanjega igrišča, pa še ta niso vsa prilagojena.
Vsota vseh ocen je 24. Ostale šole izvajajo pouk športa po javnih stezah oz. bližnjih parkih.
Gibalno ovirani dijaki so v nekaterih šolah oproščeni pouka športa, zato se šole niti ne
trudijo karkoli prilagoditi, saj ne vidijo potrebe po tem. Prav tako so nekatere šole mnenja,
da se k njim dijaki, ki niso popolnoma motorično spretni, ne morejo vpisati, saj niso sposobni
izvajati aktivnosti, ki so bistvene za določen poklic.

7.4.2 Dostopnost do srednjih šol
H1: Pri izbranem vzorcu šol je večina primerov neprilagojena pri dostopu do objekta.
Dostopnost v srednjo šolo smo ocenjevali tako, da smo z oceno 1 ocenili šole, ki nimajo
ustrezne rešitve za gibalno oviranega dijaka. Pri tem smo bili pozorni na sam dostop (npr:
stopnice) in vstop v šolo (npr. preozka vrata – manj kot 120 cm, samozapiralni sistem vrat in
pretežka vrata). Z oceno 2 smo ocenili šole, kjer dijak pri dostopu in vstopu naleti na
nekatere ovire (npr.: visok prag, previsoko nameščena kljuka, samozapiralni sistem vrat).
Oceno 2 so dobile tudi šole, ki sicer zadoščajo predpisom in imajo prilagojen vstop, vendar
imajo nameščen samozapiralni sistem vrat, ki gibalno oviranim osebam onemogočajo lahek
vstop v objekt. Oceno 3 so dobile šole, ki imajo dober dostop in vstop v objekt za gibalno
ovirane dijake (dovolj široka vrata, avtomatsko odpiranje, klančina).

Tabela 2: Frekvenca in odstotek dostopnosti v srednje šole za gibalno ovirane dijake

Ocena

Frekvenca

Odstotek

1 - Nimajo ustrezne rešitve

7

38,9 %

2 - Obstajajo nekatere ovire

7

38,9 %

3 - Dober dostop

4

22,2 %

Skupaj

18

100 %
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Graf 2: Odstotek ocen dostopnosti v srednje šole za gibalno ovirane dijake

Slika 1 in 2: Neprilagojen dostop in vhod v srednjo šolo
Slika 3 in 4: Dovoz do posebnega vhoda in vhod za dijake na invalidskih vozičkih

Iz tabele 2 in grafa 2 je razvidno, da 38,9 %, to je 7 od 18 izbranih srednjih šol, nima
prilagojenega dostopa in vstopa v srednjo šolo. Primeri neprilagojenega dostopa so prikazani
na slikah 1 in 2. Dober in prilagojen dostop imajo samo 4 srednje šole od 18 izbranih, kar
predstavlja 22,2 %. Rezultati so sorazmerni s pričakovanji in z rezultati raziskave Podpečan
(2012), saj ima večina šol v vzorcu manj primeren dostop oz. dostop z ovirami. Le-to pa je v
nasprotju s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, saj bi morala imeti vsaka šola, kot že rečeno,
prilagojen dostop brez ovir. 2 srednji šoli imata za gibalno ovirane dijake poseben vhod, ki je
urejen in prilagojen posebej za dijake na invalidskih vozičkih. 1 od njiju zadošča priporočilom
Vovkove (2000), saj je omogočen neposreden dovoz do vhoda v stavbo.
Med odgovori, ki nakazujejo, da dostop in vstop v srednje šole ni primeren za gibalno
ovirane dijake, se največ krat pojavljajo ovire, kot so: stopnice, težka vrata, samozapiralni
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mehanizem vrat, dvojna vrata v ovinek. Na nekaterih srednjih šolah se pojavlja več
arhitektonskih ovir hkrati, in sicer stopnice in težka ogromna vrata ter samozapiralni
mehanizem vrat in stopnice brez klančine. V kar nekaj primerih je dostop primerno urejen s
klančino, vrata dovolj široka, nameščena je nedrseča podlaga, a so vrata opremljena s
samozapiralnim mehanizmom.
Razloge za takšne rezultate lahko iščemo v letnicah izgradnje stavb. 9 od 18 srednjih šol
je bilo zgrajenih pred letom 1999, ko je začel veljati Pravilnik o zahtevah za projektiranje
objektov brez grajenih ovir (1999). Z veljavo je prenehal leta 2003, ko je bil sprejet Zakon o
graditvi objektov (2002), ki predpisuje neoviran dostop gibalno oviranih oseb. Omenjen
zakon se nanaša tudi na prenovo oz. rekonstrukcijo zgradb, kar pomeni, da mora vsaka šola
po tem zakonu ob prenovi zagotoviti funkcionalno oviranim ljudem ustrezen vstop v stavbo.
Glede na podatke nobena srednja šola ni bila prenovljena po letu 2003, oziroma je bil
prenovljen le del srednje šole, kot je parket oz. telovadnica. Nekatere srednje šole v centru
mesta so zaščitene s spomeniškim varstvom in je, kot smo izvedeli, prenova oz.
rekonstrukcija težje izvedljiva.
Nemalokrat imajo šole, ki v splošnem veljajo za prilagojene gibalno oviranim osebam,
nameščene samozapiralne sisteme vrat, ki so neprimerni za gibalno ovirane osebe. Razlog za
takšna vrata je v tem, da so to protipožarna vrata, ki s samozapiranjem v primeru požara
preprečujejo širjenje plamenov.
Neprilagojen dostop do srednjih šol ima 38,9 %, kar ne predstavlja večine. Na podlagi
tega je hipoteza 1 zavrnjena.

7.4.3 Dostopnost do telovadnice
H2: Pri izbranem vzorcu šol je v večini primerov telovadnica nedostopna z invalidskim
vozičkom.
Dostopnost do telovadnice smo ocenjevali tako, da smo z oceno 1 ocenili šole, ki nimajo
ustrezne rešitve za gibalno oviranega dijaka (npr: stopnice, preozka vrata – manj kot 87, 5
cm, preozek hodnik – manj kot 150 cm). Oceno 2 smo dodelili tistim šolam, kjer dijak pri
dostopu v telovadnico naleti na ovire (npr.: visok prag, vrata se odpirajo na napačno stran,
previsoko nameščena kljuka, ovire na hodniku). Oceno 3 so dobile šole, ki imajo dober
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dostop do telovadnice oz. kjer lahko dijak na vozičku samostojne prispe v telovadnico (dovolj
široka vrata, brez stopnic, klančina, odprti hodniki, odprta vrata, dvigalo).

Tabela 3: Frekvenca in odstotek dostopnosti v telovadnico za gibalno ovirane dijake

Ocena

Frekvenca

Odstotek

1 - Nimajo ustrezne rešitve

9

50,0 %

2 - Obstajajo nekatere ovire

2

11,1 %

3 - Dober dostop

7

38, 9 %

Skupaj

18

100 %

Graf 3: Odstotek ocen dostopnosti do telovadnice za gibalno ovirane dijake

Slika 5: Neprilagojen vhod v telovadnico
Slika 6 in 7: Prilagojen vhod v telovadnico
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Iz tabele 3 in grafa 3 je razvidno, da v 50,0 %, to je 9 od 18 izbranih srednjih šol, nima
prilagojenega dostopa do telovadnice. Primeri neprilagojenega in prilagojenega dostopa so
prikazani na slikah 5, 6 in 7. Dober in prilagojen dostop do telovadnice ima 38,9 % srednjih
šol, kar je 7 od 18 srednjih šol. Kvalitativna analiza rezultatov kaže, da so med 9 odgovori, ki
nakazujejo neprilagojen dostop do telovadnice za gibalno ovirane učence, najpogostejši
naslednji odgovori: stopnice brez klančine oz. dvigala, ozki hodniki, ozka vrata, visok prag,
daljša in prometna pot. Na nekaterih srednjih šolah je bilo na poti v telovadnico več
arhitektonskih ovir hkrati, in sicer: na eni je na poti do telovadnice potrebno premagati
stopnico, nato pa odpreti težka vrata, na drugi pa so v telovadnici vrata s samozapiralnim
mehanizmom, nato pa še 7 stopnic. Na eni od srednjih šol smo opazili, da ima vgrajeno
dvigalo, s katerim gibalno ovirani dijaki premagujejo višinske razlike, a je do vhoda v
telovadnico potrebno prehoditi še nekaj stopnic.
V srednjih šolah, kjer je dober dostop do telovadnih prostorov, je večinoma vgrajeno
dvigalo, ki pelje do potrebnega nadstropja. Ena od ogledanih šol ima nameščeno stopniščno
dvižno ploščad, s katero se lahko oseba na invalidskem vozičku pripelje neposredno v
športno dvorano, brez da bi vstopila v objekt šole.
Podobne rezultate najdemo tudi v raziskavi Verhovnik (2012), kjer ima prav tako skoraj
polovica šol v izbranem vzorcu neprilagojen dostop do šolskih telovadnic.
Gibalno ovirani dijaki so vključeni v 11 srednjih šol, vendar nimajo vse prilagojenega
dostopa do telovadnice. Od teh 11 srednjih šol, ki vključujejo gibalno ovirane dijake, ima
dober dostop 6 šol, 1 šola ima pri dostopu ovire, 4 pa imajo samostojni dostop onemogočen.
Pri teh smo dobili informacijo, da stopnice in ostale ovire premagujejo tako, da dijake na
invalidnem vozičku nesejo čez prepreke oz. so pouka športa oproščeni.
Razlogov za takšne rezultate je lahko več. Prvi vzrok je verjetno, kot smo ugotovili že pri
prvi hipotezi, gradnja športnih objektov pred letom 1999, ko je bil sprejet Pravilnik o
zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (1999) oz. 2002 ‒ Zakon o graditvi
objektov (2002) in Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003), kjer so opredeljene zahteve
pri prostorskem načrtovanju in projektiranju športnih dvoran. Drugi od vzrokov za
neprilagojenost dostopa do telovadnih prostorov je najbrž tudi v odnosu vodstva šole do
gibalno oviranih, saj smo na dveh srednjih šolah (obe obiskujeta dva gibalno ovirana dijaka)
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dobili informacijo, da so gibalno ovirani pri njih vedno oproščeni od pouka športa, saj težko
oz. ne morejo dosegati učnih ciljev. Kot smo ugotovili v poglavju Gibalno ovirani in športna
vzgoja, to ne drži, saj Peljhan (2014) meni, da se tudi težko gibalno ovirani lahko vključijo v
šport in da je, kot pravi Filipčič (2009), potrebno poskrbeti za vsakega učenca in prilagoditi
športne dejavnosti.
Srednješolske telovadnice so v izbranem vzorcu natanko v polovici primerov nedostopne,
kar še ne predstavlja večine. Hipoteza 2 je ovržena.

7.4.4 Dostopnost in prilagojenost garderob
H3: Pri izbranem vzorcu šol večina garderob omogoča gibalno oviranim dijakom
ustrezno pripravo na pouk športa.
Dostopnost in prilagojenost garderob smo ocenjevali tako, da smo z oceno 1 ocenili
srednje šole, kjer garderobe sploh niso prilagojene gibalno oviranim učencem (vrata so
preozka – manj kot 87,5 cm, samozapiralni mehanizem vrat, ni dovolj prostora za obračanje
invalidskega vozička, ni mesta za odlaganje oblačil). Oceno 2 smo dodelili garderobam, kjer
so upoštevane prilagoditve za vstop z invalidskim vozičkom, a obstajajo manjše ovire
(premalo prostora za obračanje invalidskega vozička, neprilagojeno mesto za odlaganje
oblačil). Najvišjo možno oceno 3 so dobile garderobe, ki so dobro dostopne in omogočajo
dijaku na invalidskem vozičku dovolj prostora za pripravo na pouk športne vzgoje (široka
vrata, dovolj velik prostor za manevriranje vozička, nizki obešalniki).
Tabela 4: Frekvenca in odstotek dostopnosti garderob v okviru srednješolskih telovadnic za gibalno ovirane
dijake

Ocena

Frekvenca

Odstotek

1 - Nimajo ustrezne rešitve

2

11,1 %

2 - Obstajajo nekatere ovire

8

44,4 %

3 - Dober dostop

8

44,4 %

Skupaj

18

99,9 %
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Graf 4: Odstotek ocen dostopnosti v garderobe v okviru srednješolskih telovadnic za gibalno ovirane dijake

Slika 8: Nedostopno mesto za odlaganje oblačil – previsoko nameščeni obešalniki
Slika 9: Prilagojeno mesto za odlaganje oblačil

Iz tabele 4 in grafa 4 je razvidno, da garderobe niso dostopne samo v 11,1 %, kar pomeni,
da dijaki na invalidskem vozičku ne morejo dostopati in uporabljati samo do 2 garderob.
Problem so vrata, široka manj kot 87, 5 cm, skozi katere ne more voziček, čeprav je notranji
prostor širok, ter stopnica, ki prav tako ovira dostop. Oceno 2 in 3 je dobilo enako število šol,
to je 8 od 18, kar predstavlja 44,4 %. Najpogostejša ovira v srednješolskih garderobah je
neprilagojeno mesto za odlaganje oblačil, npr. previsoko nameščeni obešalniki. Pojavlja se
tudi malo prostora za obračanje vozička in prag pri vhodu v garderobe.
Malo število najslabše ocenjenih garderob v naši raziskavi sicer sovpada z raziskavami
Stojko (2012), Vardič (2012) in Verhovnik (2012), a je v teh raziskavah več kot polovica
garderob dobro prilagojenih.
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Rezultati niso skladni s pričakovanji, saj smo predvidevali, da bo večina garderob
prilagojenih in ustreznih za pripravo gibalno oviranih dijakov na pouk športa. Število
prilagojenih garderob je enako številu garderob, ki so sicer dostopne, a obstajajo ovire.
Število neprilagojenih garderob pa je v primerjavi z ostalimi rezultati izredno nizko. Vzrok za
takšna razhajanja je mogoče ta, da je garderobe lažje prilagoditi kot npr. vhod v stavbo oz. v
telovadnico. Kot navaja Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003), je zraven dovolj širokih vrat
potrebno namestiti obešalnik za obleko, ki je dosegljiv z invalidskega vozička ter zagotoviti
dovolj prostora za pripravo na športno aktivnost. Visok obešalnik predstavlja največjo
neskladnost med realnim stanjem srednjih šol in predpisanimi pravili.
Ustrezno pripravo na pouk športa imajo dijaki na 44,4 % srednjih šol, kar prav tako ne
predstavlja večine. Hipoteza 3 je ovržena.

7.4.5 Dostopnost do sanitarij
H4: Sanitarije so v večini primerov na izbranem vzorcu šol manj primerne za gibalno
ovirane dijake.
Dostopnost sanitarij za gibalno ovirane dijake smo ocenjevali tako, da smo oceno 1
dodelili tistim šolam, kjer sanitarije sploh niso prilagojene dijakom na invalidskih vozičkih
(npr: dostop s stopnicami, preozka vrata, posamezno stranišče je preozko – manj kot 150 x
150 cm). Oceno 2 so dobile sanitarije, ki so sicer dostopne z invalidskih vozičkom, a obstajajo
nekatere ovire (npr. visok prag, malo prostora za obračanje z vozičkom, ni primeža, kljuka
vrat je nameščena previsoko). Z najvišjo oceno 3 smo ocenili tiste šole, katerih sanitarije so
dobro dostopne in prilagojene učencu na invalidskem vozičku.
Tabela 5: Frekvenca in odstotek dostopnosti sanitarij srednjih šol za gibalno ovirane dijake

Ocena

Frekvenca

Odstotek

1 - Nimajo ustrezne rešitve

7

38,9 %

2 - Obstajajo nekatere ovire

5

27,8 %

3 - Dober dostop

6

33,3 %

Skupaj

18

100 %
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Graf 5: Odstotek ocen dostopnosti sanitarij za gibalno ovirane dijake

Slika 10: Neprilagojen vhod v sanitarije za gibalno ovirane dijake
Slika 11: Prilagojene sanitarije za gibalno ovirane dijake

Tabela 5 in graf 5 kažeta na to, da sanitarije v 38,9 % niso prilagojene gibalno oviranim
dijakom, kar predstavlja 7 od 18 oz. malo več kot tretjino ogledanih sanitarnih prostorov.
Med kvalitativnimi odgovori se kar osem krat pojavi ozek prostor, v kombinaciji z njimi pa še:
ozka vrata, premalo prostora za obračanje vozička, prag pri dostopu do stranišča in stranišče
brez držala. Dober dostop sanitarij ima točno tretjina ocenjenih sanitarij, kar je 33,3 %. V to
oceno so zajete tudi sanitarije, ki so namenjene samo gibalno oviranim učencem. V sklopu
telovadnice ima samo ena srednja šola popolnoma prilagojene sanitarije za gibalno
oviranega dijaka, kar ne ustreza ne pravilniku, ne priporočilom Towersa (2010). Ostalih pet
prilagojenih sanitarij je v sklopu skupinskih sanitarnih prostorov v srednjih šolah, kar zadošča
Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v
javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003).
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Kot smo navedli že pri interpretaciji rezultatov dostopnosti športnih dvoran, ima 11
srednjih šol vključene gibalno ovirane dijake, od tega imata dve srednji šoli popolnoma
neprilagojene sanitarije. Po besedah enega od ravnatelja težje gibalno oviran dijak ne
potrebuje prilagojenih sanitarij, saj uporablja plenice, ostali gibalno ovirani dijaki pa hodijo in
lahko uporabljajo enake sanitarije kot gibalno neovirani dijaki. 19. člen pravilnika, kjer je
pojasnjeno, da mora biti v sklopu skupinskih sanitarnih prostorov tudi sanitarni prostor brez
ovir, očitno ni upoštevan.
Tudi rezultati raziskav, ki so jih izvedle Podpečan (2012), Vardič (2012) in Verhovnik (2012)
sovpadajo s temi podatki in kažejo, da sanitarni prostori niso prilagojeni učencem na
invalidskih vozičkih.
Podatki kažejo, da sanitarije niso prilagojene gibalno oviranim v 38,9 %, ovire pa obstajajo
pri 27,8 %, kar pomeni, da so sanitarije v 66,7 % manj primerne za gibalno ovirane dijake.
Hipoteza 4 je potrjena.

7.4.6 Dostopnost do športnih pripomočkov in orodja
H5: Večji odstotek šol ima dostop do športnih orodij in pripomočkov neoviran in
prilagojen za gibalno ovirane dijake.
Dostopnost do športnih pripomočkov in orodja smo ocenjevali tako, da smo z oceno 1
ocenili šole, kjer so na poti do prostora s športnim orodjem in pripomočki arhitektonske
ovire, ki nimajo ustrezne rešitve za gibalno ovirane dijake (npr.: stopnice, preozka vrata,
orodje v telovadnem prostoru). Z oceno 2 smo ocenili šole, kjer gibalno oviran dijak sicer ima
dostop do športnih orodij in pripomočkov, a obstajajo nekatere ovire, kot so prag ali ozek
prostor za manevriranje z invalidskim vozičkom. Oceno 3 so si prislužile šole, kjer ima dijak
na invalidskem vozičku dober dostop do športnih orodij in pripomočkov (široka vrata, na poti
ni stopnic, prostora za obračanje z vozičkom).
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Tabela 6: Frekvenca in odstotek dostopnosti do športnih orodij in pripomočkov v srednjih šolah za gibalno
ovirane dijake

Ocena

Frekvenca

Odstotek

1 - Nimajo ustrezne rešitve

3

16,7 %

2 - Obstajajo nekatere ovire

2

11,1 %

3 - Dober dostop

13

72,2 %

Skupaj

18

100 %

Graf 6: Odstotek ocen dostopnosti do športnih orodij in pripomočkov v srednjih šolah za gibalno ovirane dijake

Slika 12: Dostopnost do športnih pripomočkov in orodij z nekaj ovirami

Iz tabele 6 in grafa 6 razberemo, da imajo dijaki z gibalno oviranostjo v 72,2 % telovadnic
iz vzorca dober dostop do športnega orodja in pripomočkov, kar je 13 telovadnic od 18.
Neprilagojen dostop do prostora s športnimi pripomočki je le v 3 telovadnicah, kar
predstavlja 16,7 % telovadnic. Kvalitetna analiza kaže, da se največ krat pojavlja ozek prostor,
kamor dijak na invalidskem vozičku ne more, pogosto pa so pripomočki razmetani po
prostoru oz. jih je preveč in zato ni prostora za primerno shrambo le-teh. Ti dve oviri se
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pojavljata tudi skupaj. V enem primeru so na poti do prostora s pripomočki stopnice. Dva
krat je bilo zaslediti, da dijaki, kaj šele gibalno ovirani dijaki, nimajo dostopa do prostora s
pripomočki, saj za vnos in iznos skrbi profesor športa. To je v nasprotju z mnenjem Towersa
(2010), da morajo imeti dijaki možnost prinesti večje dele opreme v telovadnico in iz nje. V
telovadnicah, ki imajo dober dostop do pripomočkov, imajo prostor za shrambo pospravljen
in prostoren. V vsaj treh primerih imajo odprti način shrambe, ki je izven telovadnega
območja, a še vedno tako blizu, da je dostop do pripomočkov neposredno iz telovadnega
prostora.
Ob primerjavi te spremenljivke z ostalimi ima omenjena največjo vsoto ocen.
Najpogosteje se pojavi ocena 3, kar pomeni, da je prostor s športnimi pripomočki in orodji
najbolj prilagojen v raziskavi. Dostop do športnih orodij in pripomočkov je tudi v savinjski,
zasavski in spodnjeposavski regiji najbolje ocenjena spremenljivka (Podpečan, 2012). Vzrok
temu je lahko ta, da za športne pripomočke skrbijo profesorji sami in si lahko prostor
shrambe prilagodijo potrebam pouka ter tako upoštevajo priporočila po Kovač in Jurak
(2010), ki pravita, da je potrebno opredeliti pripomočke glede na pogostost uporabe in jih
temu primerno skladiščiti.
Glede na to, da ima veliko telovadnic prilagojen dostop do športnih pripomočkov in
orodja, bi lahko gibalno ovirane dijake pogosteje vključevali v pouk športa, kot meni Peljhan
(2014), če ne kot aktivne igralce, pa vsaj kot asistente, sodnike, navijače …
Na podlagi rezultatov opazimo, da ima večji odstotek šol dostop do športnih orodij in
pripomočkov neoviran in prilagojen za gibalno ovirane dijake. Hipoteza 5 je potrjena.

7.4.7 Dostopnost do zunanjih igrišč
H6: Večina srednjih šol nima zunanjih šolskih igrišč oz. so le-te neprilagojene za gibalno
ovirane dijake.
Dostopnost do zunanjih igrišč za gibalno ovirane dijake smo ocenjevali tako, da smo
oceno 1 dodelili srednjim šolam, kjer so na poti do zunanjih igrišč arhitektonske ovire, ki
nimajo ustrezne rešitve za gibalno ovirane dijake (npr.: stopnice, netlakovana tla, preozka
vrata). Oceno 2 smo pripisali srednjim šolam, ki imajo zunanje igrišče dostopno z invalidskim
vozičkom, a na poti obstajajo ovire (npr. visok prag, parkirani avtomobili). Najvišjo oceno 3 si
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zaslužijo srednje šole, kjer je zunanje igrišče dobro dostopno in brez ovir (npr: tlakovan
dostop, brez stopnic, dovolj široka vrata). Ocenila smo lahko 7 ogledanih igrišč, saj ostalih 11
srednjih šol izvaja pouk športa v oddaljenih parkih oz. igriščih po mestu. Le-tem smo pripisali
oceno 1, saj je do cilja potrebno prečkati več prometnih cest.
Tabela 7: Frekvenca in odstotek dostopnosti do zunanjih srednješolskih igrišč za gibalno ovirane dijake

Ocena

Frekvenca

Odstotek

1 - Nimajo ustrezne rešitve

13

72,2 %

2 - Obstajajo nekatere ovire

4

22,2 %

3 - Dober dostop

1

5,6 %

Skupaj

18

100 %

Graf 7: Odstotek ocen dostopnosti do zunanjih srednješolskih igrišč za gibalno ovirane dijake

Slika 13: Ustrezna dostopnost zunanjih igrišč za gibalno ovirane dijake
Slika 14 in 15: Ovire na poti do zunanjih igrišč – parkirani avtomobili, preozka tlakovana pot
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Iz tabele 7 in grafa 7 je razvidno, da v 72,2 % (13 od 18) ocenjenih srednjih šol dostop do
zunanjih srednješolskih igrišč ni prilagojen gibalno oviranim dijakom. V tej oceni so zajete
tudi srednje šole, ki zunanjega igrišča nimajo in za pouk športa koristijo javne steze oz.
oddaljena igrišča v okolici, do katerih vodi pot po prometnih cestah (11). Ovire do zunanjega
srednješolskega igrišča na sicer prilagojenem dostopu se pojavljajo v 4 primerih, kar
predstavlja 22,2 %. Od tega dve po dve koristita enako igrišče. Dobro dostopno in
prilagojeno igrišče ima le 1 srednja šola. Ocenjena so bilo igrišča, bodisi lastna bodisi tuja, ki
so v bližnji okolici šole. Lastno igrišče ima samo ena srednja šola in ta ima dostop popolnoma
prilagojen. Kvalitativna analiza kaže, da je največja arhitektonska ovira netlakovana pot,
največja ovira na poti pa nepravilno parkirani avtomobili, ki so kar v 4 primerih parkirani
točno pred vhodom na igrišče.
Rezultati sovpadajo s pričakovanji, saj je veliko srednjih šol v centru mesta, kjer ni
možnosti za zunanje športno igrišče. V primerjavi s sklepi Verhovnik (2012) in Vardič (2012),
ki sta prav tako raziskovali dostop do zunanjih igrišč z vzorcem osnovnih šol, se rezultati ne
razlikujejo precej. Več kot polovica osnovnih šol ima prav tako neprilagojen dostop do
zunanjih igrišč.
Če povzamemo rezultate, ugotovimo, da je dostop do zunanjih igrišč možen in prilagojen
le v 5,6 %. Če bi odstranili avtomobile, kar ni težko, bi se število srednjih šol s prilagojenim
dostopom do zunanjih igrišč takoj povečal za 4. Neprilagojen dostop do zunanjih igrišč ima
tako 72,2 % srednjih šol, kar je skoraj tri četrtine vseh ocenjenih srednjih šol. Hipoteza 6 je
potrjena.
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8. SKLEPI
V diplomskem delu smo ugotavljali, kakšno je stanje podravskih srednješolskih telovadnic
na področju dostopnosti in arhitektonskih ovir za gibalno ovirane dijake. Osredotočili smo se
na možnosti dostopa gibalno oviranih dijakov do srednjih šol, telovadnice, dostopa in
uporabnosti garderobnih in sanitarnih prostorov, dostopnosti do športnih orodij in
pripomočkov ter dostopa do zunanjih šolskih igrišč.
Rezultati so pokazali, da so za gibalno ovirane dijake v srednjih šolah na območju
Podravja najbolje dostopni športni pripomočki in orodja, najslabše pa zunanja srednješolska
igrišča. Dostop do šole je druga najslabše ocenjena spremenljivka, kar kaže na to, da gibalno
ovirani učenci nimajo enakopravnih možnosti za vpis v srednješolsko izobraževanje.
Za večjo preglednost bomo še enkrat na kratko navedli rezultate in opisali dosežene cilje
empiričnega dela.
Na področju dostopnosti v srednje šole za gibalno ovirane dijake smo ugotovili, da ima
dober in povsem prilagojen dostop za gibalno ovirane dijake le 22,2 % srednjih šol. Pomoč
pri vstopu zaradi nekaterih ovir potrebujejo dijaki pri 38,9 % srednjih šol, enak odstotek
srednjih šol pa ima dostop povsem onemogočen. Večina primerov v izbranem vzorcu
srednjih šol ima prilagojen dostop do objekta.
Telovadnice v srednjih šolah so za gibalno ovirane dijake dobro dostopne v 38,9 %, pri
11,1 % dijaki pri vstopu zaradi nekaterih ovir potrebujejo pomoč, v 50 % pa pri vstopu v
telovadnico ni ustrezne rešitve.
Garderobe so za gibalno ovirane dijake v srednjih šolah v 44,4 % dobro dostopne. Enak
delež, 44,4 %, predstavlja dostop z nekaj ovirami, popolnoma neprilagojen dostop pa ima
11,1 % srednjih šol v vzorcu. Večina srednjih šol tako ne omogoča ustrezne priprave na pouk
športa.
Na izbranem vzorcu srednjih šol je 33,3 % sanitarij ustrezno prilagojenih gibalno oviranim
dijakom, pri uporabi v 27,5 % obstajajo nekatere ovire, pri 38,9 % pa so gibalno oviranim
dijakom sanitarije popolnoma neprilagojene. Sanitarije so v večini primerov manj primerne
gibalno oviranim dijakom.
Dostop do športnih orodij in pripomočkov je za gibalno ovirane dijake v srednjih šolah
ustrezno prilagojen v kar 72,2 %, kar je najvišje dobljen rezultat v raziskavi. Pri 11,1 %
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srednjih šol se pri dostopu do športnih orodij in pripomočkov pojavljajo nekatere ovire, 16,7
% pa ima dostop popolnoma neprilagojen. Večji odstotek srednjih šol ima tako dostop do
športnih orodij in pripomočkov neoviran in prilagojen za gibalno ovirane dijake.
Dostop do zunanjih igrišč ima 5,6 % srednjih šol v vzorcu ustrezno prilagojen za gibalno
ovirane dijake, 22,2 % srednjih šol ima sicer dostop, prilagojen za invalidski voziček, a
obstajajo nekatere ovire. 72,2 % srednjih šol pa ima dostop do zunanjega igrišča povsem
neprilagojen oz. svojega zunanjega igrišča nima in koristi javne ceste oz. parke, do katerih je
potrebno prečkati prometne ceste. Srednje šole imajo tako neprilagojena zunanja šolska
igrišča oz. večina šol v vzorcu zunanjega igrišča sploh nima.

Raziskavo smo izvedli brez večjih težav, saj je večina ravnateljev takoj pristala na
sodelovanje. Na določenih šolah so bili začudeni, čemu raziskava, saj se po njihovem mnenju
gibalno ovirani dijaki ne morejo šolati na njihovi šoli, prav tako pa nekateri niso videli smisla
v vključevanju le-teh v pouk športa.
Nekaj težav smo imeli pri ocenjevanju, saj včasih nismo vedeli, katero oceno pripisati
določeni spremenljivki. Nemalokrat bi lahko pripisali dve oceni, saj je bila npr. določena
situacija v večji meri prilagojena gibalno ovirani osebi, obenem pa je bila prisotno še kaj, kar
je otežilo dostop oz. uporabo.
Raziskava odpira veliko vprašanj na področju arhitektonskih ovir in dostopnosti ter
vključevanja gibalno oviranih v proces vzgoje in izobraževanja. Skozi raziskovanje se pojavlja
vprašanje, zakaj je toliko gibalno oviranih dijakov oproščenih pouka športa kljub nekaterim
prilagoditvam okolja. Glede na dobljene rezultate bi se lahko vprašali, zakaj se realno stanje
dostopnosti grajenega okolja razlikuje od predpisov. Prav tako bi bilo zanimivo raziskati tudi
stanje dostopnosti do javnih površin, kot so pošta, banka, knjižnice, razni uradi itd., saj si
morajo dijaki že urejati določene stvari in se tako vključevati v svet odraslih, kar velja tudi za
gibalno ovirane dijake.
Rezultati torej kažejo, da srednje šole na podravskem območju še zdaleč niso prilagojene
gibalno oviranim učencem. Opravljena raziskava je lahko spodbuda srednjim šolam oz.
gradbenikom, da pri načrtovanju in gradnji upoštevajo zakonsko predpisane akte oz. skušajo
čim prej doseči rekonstrukcijo srednjih šol ter tako omogočiti nadaljnje šolanje vsem
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otrokom. Novo zgrajene oz. prenovljene zgradbe sicer že stremijo k prijaznosti do oseb na
invalidskem vozičku, a bo treba na tem področju storiti še marsikaj. Od nadzora pri
načrtovanju zgradb in sami graditvi, do vključevanja v celoten pouk, vključno s poukom
športa. Potrebno je ozavestiti in uresničevati načela inkluzije in vsakemu dijaku dati
priložnost vključiti se v šolske in ostale aktivnosti.
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10. PRILOGA
OSNOVNI PODATKI O ŠOLI / TELOVADNICI

Šola: __________________________________________
Leto izgradnje telovadnice: __________
Leto posodobitve telovadnice: _________
Število gibalno oviranih otrok: ___________

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

DOSTOP DO TELOVADNICE:
1. Na poti do telovadnice so arhitektonske ovire, ki nimajo ustrezne rešitve za gibalno
oviranega učenca (npr. stopnice, preozka vrata – manj kot 87,5 cm, preozek hodnik –
manj kot 150 cm, samozapiralni mehanizem vrat).
2. Telovadnica je dostopna z invalidskim vozičkom, vendar obstajajo nekatere ovire
(npr. visok prag, vrata se odpirajo na napačno stran, 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 sploh niso prilagojene gibalno oviranim učencem (npr. preozka vrata,
samozapiralni mehanizem vrat, ni prostora za obračanje invalidskega vozička).
2. Prilagoditve za vstop z invalidskim vozičkom, vendar obstajajo manjše ovire (premalo
prostora za obračanje invalidskega vozička, neprilagojeno mesto za odlaganje
oblačil).
3. Garderoba je dobro dostopna in omogoča učencu na invalidskem vozičku dovolj
prostora za pripravo na pouk športne vzgoje.
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SANITARIJE (invalidi):
1. Sanitarije sploh niso prilagojene učencem na invalidskem vozičku (npr. stopnice,
preozka vrata, posamezno stranišče je preozko).
2. Sanitarije so dostopne 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.

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 pripomočkov, 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 pripomočkov
(široka vrata, brez stopnic, dovolj prostora za obračanje vozička).

DOSTOP DO ZUNANJIH IGRIŠČ:
1. Na poti 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 z invalidskim vozičkom, vendar obstajajo nekatere ovire
(npr. visok prag, vrata se odpirajo na napačno stran).
3. Zunanje igrišče je dobro dostopno in brez ovir (dostop tlakovan, brez stopnic, dovolj
široka vrata).

67

