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Povzetek 

V magistrskem delu govorimo o področju dostopnosti muzejev za osebe s slepoto in 

slabovidnostjo. Obiskovanje le-teh predstavlja osebam s slepoto in slabovidnostjo eno 

izmed prostočasnih aktivnosti, kjer se lahko izobražujejo in družijo. Ker so razstave 

muzejev v veliko primerih zasnovane za videčo populacijo, imajo lahko osebe s slepoto 

in slabovidnostjo pri obiskovanju muzejev manj prijetne izkušnje.  

V svojem delu smo se osredotočili na dostopnost treh muzejev na Gorenjskem. S 

sistematičnim pregledom literature smo zbrali prilagoditve, s katerimi lahko muzeji 

povečajo dostopnost svojih prostorov in zbirk, ter jih oblikovali v ocenjevalno lestvico. 

Z njo smo ocenili dostopnost teh treh izbranih muzejev na Gorenjskem. Ugotavljali smo 

tudi, zakaj muzeji v večji meri niso dostopni oziroma prilagojeni. Raziskali smo, koliko 

so zaposleni v muzejih (kustosi) informirani za delo s to populacijo. Prav tako smo 

raziskali, kakšne izkušnje imajo osebe s slepoto in slabovidnostjo z obiskovanjem 

muzejev in morebitne vzroke, zaradi katerih muzejev ne obiskujejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede  

Osebe s slepoto in slabovidnostjo, dostopnost muzejskih prostorov in zbirk, 

informiranost zaposlenih v muzejih.  
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Abstract 

The topic of the thesis is accessibility of museums to the people who are blind or 

visually impaired. Blind people or those with visual impairment go to institutes like these 

as one of their free time activities, where they can educate and socialise. A great 

number of exhibitions in museums are designed for people, who can see well, that is 

why people who are blind or with myopia can experience their visit as less pleasant.  

The thesis focuses on the accessibility of three museums in Gorenjska region. By going 

through the literature systematically, we chose some adjustments, which help the 

museums increase the accessibility of their exhibition area and collections, and 

arranged them in a grading scale. The scale helped us to evaluate the accessibility of 

the three chosen museums in Gorenjska. We also wanted to know why museums 

mostly aren't accessible or adjusted. We researched to what extent the employees of 

the museums (curators) are informed about working with this kind of population. We 

also researched the experiences of the people who are blind or with myopia when 

going to museums and possible reasons for not going there.  
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1 UVOD 

Osebe s slepoto in slabovidnostjo so heterogena skupina. Razlikujejo se glede na 

obdobje (in stopnjo ter postopnost) izgube vida, glede na anatomsko fiziološke pogoje, 

glede na svoje okolje in samoiniciativnost za učenje ter glede na morebitne prisotne 

druge posebne potrebe (Stančić, 1991). Prav tako se razlikujejo glede na svoje 

interese, glede na način preživljanja prostega časa pa tudi glede na razloge, ki vplivajo 

na to, ali radi obiskujejo muzeje ali ne. Tja npr. radi grejo, ker imajo radi impresionizem, 

jih zanima zgodovina, ker tja želijo peljati vnuke. Želijo iti s prijatelji ali pa zato, ker jim 

je všeč mir v prostoru ipd. Če se osebe s slepoto in slabovidnostjo odločijo za obisk 

muzeja, le-tega mnogokrat ne morejo doživeti v vsej njegovi polnosti. Talne taktilne 

označbe v večini primerov ne obstajajo, dobri osvetljavi se v muzejih večkrat odrečejo 

zaradi ambienta in tudi povečan tisk ni prioriteta (Candlin, 2003). 

Muzeji so ustanove, ki so odprte javnosti in zbirajo, preučujejo ter ohranjajo materiale,  

povezane s človeškimi bitji v različnih časovnih obdobjih. V začetku je bila funkcija 

muzejev zbiranje, popravljanje in razstavljanje predmetov. Sedaj je primarna funkcija 

muzejev postala izobraževanje (Buyurgan, 2009), vse pomembnejše pa je tudi njihovo 

družbeno delovanje (Silverman, 2010 v Židov, 2011). Muzeji tako niso več namenjeni 

samo shranjevanju redkih in občutljivih predmetov (Buyurgan, 2009). Prav zaradi 

redkosti in krhkosti je običajno večina predmetov v muzejih namenjena le opazovanju. 

Zato v muzejih na splošno niso navdušeni nad dotikanjem predmetov oziroma je le-to 

prepovedano, kar predstavlja oviro osebam s slepoto in slabovidnostjo (Hetherington, 

2003). V preteklosti so muzeji ta problem enostavno ignorirali in osebam s posebnimi 

potrebami prepovedali tipanje eksponatov (Hetherington, 2003). V novejšem času le-

temu posvečajo vse večjo skrb (Židov, 2011). Ker je tudi predstava zunanjega sveta 

pri osebah s slepoto in slabovidnostjo drugačna, se ti v prostoru spopadajo tudi z 

mnogimi drugimi težavami, ki so vezane na dojemanje svojega okolja (Vovk, 1990a). 

Muzeji se kljub temu mnogokrat hvalijo z dostopnostjo lastnega muzeja (Candlin, 

2003). Če želijo osebe s slepoto in slabovidnostjo obiskati muzej, običajno potrebujejo 

osebo za spremstvo do muzeja in po muzeju. Ob obisku namreč pridejo v neznan 

prostor, v katerem se običajno ne morejo samostojno gibati. Zmedejo in izgubijo se 

lahko že v znanem okolju, zato jim neznano okolje predstavlja toliko večji izziv. Težave 

se pojavijo tudi, ko si oseba želi ogledati razstavo, a so predmeti postavljeni za vitrine 

ali pa se jih ne sme dotikati; ko so bistvo razstave vzorci in slike pa jih osebe s slepoto 

in slabovidnostjo ne morejo zaznati ali pa jih zaznajo pomanjkljivo. Zaradi ohranjanja 

predmetov in varčevanja z energijo so prostori večkrat tudi slabše osvetljeni, kar 

predstavlja dodatno oviro za opazovanje predmetov. Prav tako morajo spremljevalci 

večkrat prebrati tudi besedila v razstavi, saj ta največkrat niso prilagojena za osebe s 

slepoto in slabovidnostjo. To je samo nekaj od številnih problemov, s katerimi se le-ti 

srečujejo.  

Pomembno je, da so muzeji v največji možni meri dostopni čim širšemu spektru ljudi 

(univerzalen dostop) (Patterson in White, 2003). V magistrski nalogi smo se osredinili 

predvsem na različne možnosti prilagoditev v fizičnem in materialnem okolju, ki 
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omogočajo večjo dostopnost osebam s slepoto in slabovidnostjo. Prav tako smo 

preverjali dostopnost treh muzejev na Gorenjskem in informiranost zaposlenih v 

muzejih o osebah s slepoto in slabovidnostjo ter ugotavljali, kaj vpliva na manjšo 

dostopnost muzejev. O izkušnjah ob obiskovanju muzejev smo povprašali tudi nekaj 

uporabnikov s slepoto in slabovidnostjo.  

2 RAZLOGI ZA POVEČEVANJE DOSTOPNOSTI MUZEJEV 

OSEBAM S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO 

2.1 Omogočanje pozitivne izkušnje več skupinam ljudi 

Muzeje obiskujejo različne populacije oseb s slepoto in slabovidnostjo. Obiskujejo jih 

učenci Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, učenci večinskih osnovnih 

šol (kamor so učenci s slepoto in slabovidnostjo vedno pogosteje vključeni) in 

študentje. Za obisk muzejev se velikokrat odločajo odrasle starejše osebe, ki 

predstavljajo največji del oseb s slepoto in slabovidnostjo. Prilagoditve, ki omogočajo 

dostopnost osebam s slepoto in slabovidnostjo, v veliki meri vplivajo na pozitivne 

izkušnje tudi drugih skupin ljudi, ki muzeje obiskujejo.  

Okoli 20 do 25 odstotkov ljudi v Evropski uniji se namreč v nekaterih primerih ali v 

različnih življenjskih obdobjih znajde v položaju, ko so tako ali drugače funkcionalno 

ovirani. Starejšim ljudem, otrokom, nosečnicam se je npr. težko vzpenjati po strmih 

stopnicah, zaradi česar potrebujejo podporo (ograje). Uporabnost in dostopnost 

prostora torej ne pride v poštev samo za osebe s posebnimi potrebami, ampak tudi za 

mnoge druge ljudi (Albreht, Krištof, Pučnik, Bera in Žiberna, 2010). Prilagoditve, kot so 

povečana, berljiva, kontrastna pisava, kontrastne slike, boljša osvetlitev prostorov, 

kontrastne označbe in zvočni opisi, so primerne tudi za starejše osebe, ki se v obdobju 

staranja spopadajo s pešanjem vida. Naštete prilagoditve so primerne tudi za osebe s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (še posebej večja, čitljiva pisava), saj 

vemo, da ima ta skupina največkrat težave na področju branja. Omenjeni skupini prav 

zaradi tega obisk muzeja olajšajo in popestrijo tudi slike in eksponati, ki so na voljo za 

tipanje, saj slednji omogočajo multisenzorno učenje. Omenjene prilagoditve so 

primerne tudi za druge skupine oseb s posebnimi potrebami pa tudi za splošno 

populacijo ljudi, saj je znano, da se ljudje (še posebej otroci) radi dotikamo in se učimo 

preko več čutil. Poleg tega različni tipni eksponati in zvočni posnetki obiskovalce najbolj 

pritegnejo, zanimajo in tako popestrijo obisk muzeja. Landman, Fishburn, Kelly in 

Tonkin (2005) dodajajo tudi, da lahko prilagoditve v muzejih hkrati povečajo tako 

raznovrstnost kot število obiskovalcev. 

2.2 Zakoni, ki urejajo področje dostopnosti osebam s slepoto in 

slabovidnostjo 

Da je potrebno muzeje prilagajati osebam s slepoto ali slabovidnostjo (in tudi drugim 

osebam s posebnimi potrebami), potrjujejo tudi naslednji dokumenti: 
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 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, je namenjen preprečevanju in 

odpravljanju diskriminacije invalidov, ki temelji na invalidnosti. Njegov cilj je za 

invalide ustvarjati enake možnosti na vseh področjih življenja. V 9. členu (Uporaba 

in prilagoditev objektov v javni rabi) je zapisano, da je »prepovedana diskriminacija 

zaradi invalidnosti pri dostopnosti uporabe objektov v javni rabi; da se prilagoditve 

objektov v javni rabi opravijo z gradbenimi in tehničnimi napravami, zvočnimi in 

svetlobnimi indikatorji, pisnimi informacijami in drugimi ustreznimi tehničnimi 

prilagoditvami; da je potrebno objekte v javni rabi, ki se gradijo, in objekte v javni 

rabi, ki se rekonstruirajo, primerno prilagoditi med samo gradnjo oziroma 

rekonstrukcijo objekta (Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 2010). 

 V Konvenciji združenih narodov o pravicah oseb z invalidnostjo 9. člen govori 

o tem, da morajo države pogodbenice invalidom omogočiti neodvisno življenje in 

polno sodelovanje na vseh področjih življenja, ter da sprejemajo ustrezne ukrepe, 

s katerimi invalidom zagotovijo, da imajo enako kot drugi dostop do fizičnega okolja, 

prevoza, informacij in komunikacij, vključno z IKT, ter do drugih objektov, naprav in 

storitev, namenjenih javnosti. 30. člen govori o enakopravnem vključevanju oseb z 

invalidnostjo v kulturno življenje. Osebam z invalidnostjo mora biti omogočen 

dostop do prostorov, kjer se izvajajo kulturne vsebine, ter do spomenikov in drugih 

prostorov nacionalnega pomena (Konvencija o pravicah invalidov, 2014). 

 V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in 

uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb je natančno opisano, 

kateri objekti morajo imeti zagotovljen vstop brez grajenih in komunikacijskih ovir. 

Tu so navedeni tudi muzeji, če je površina razstavnih prostorov 150 m2 ali več 

(Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, 2003). 

 V Ustavi RS je v 14. členu zapisano, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene 

enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na osebne okoliščine – 

med katere se štejejo tudi posebne potrebe. Tako ustava poudarja, da osebe s 

posebnimi potrebami ne smejo biti zapostavljene in so enakovredne ostalim 

državljanom (Ustava Republike Slovenije, 2004). 

 Zakon o prostorskem načrtovanju pravi, da je posege v prostor in prostorske 

ureditve potrebno načrtovati tako, da se med drugim funkcionalno oviranim osebam 

omogoča tudi neoviran dostop do objektov in njihova uporaba (Zakon o 

prostorskem načrtovanju, 2007). 

Čeprav se o vključevanju in enakih možnostih oseb s posebnimi potrebami govori že 

več let, sta na področju prostorske dostopnosti prisotni dve pomanjkljivosti: 

Načrtovanje in gradnja prostora se izvajata z mislijo na človeka brez posebnih potreb, 

šele kasneje se jim prostor skuša prilagoditi. Če pa se že načrtuje in gradi z mislijo na 

osebe s posebnimi potrebami, to načrtovanje običajno poteka z mislijo na osebe z 

gibalno oviranostjo. Ena od posebnih potreb je tudi izguba vida, ki je pri procesu 

staranja pogosta spremljevalka. Prostorski načrtovalci v svojih načrtih zadostijo le 

zakonsko predpisanim minimalnim standardom, ki zajemajo neoviran prehod z 
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invalidskimi vozički (Sedej Koporc, 2010) in talni taktilni vodilni sistem (Albreht idr., 

2010). 

2.2.1 Kulturna dediščina 

Zaradi naštetih možnih rešitev naj ne bi uničevali pomembnih materialov in 

karakteristik stavbe, še vedno se rešitve skuša upoštevati v največji možni meri. Tudi 

starejše stavbe se lahko do neke mere prilagodijo tako, da si jih lahko ogleda večina 

ljudi. Če pa prilagoditev prostorov pomeni poseg v stavbo, teh prilagoditev ne 

izvedemo (Patterson in White, 2003). Prav tako s prilagoditvami ne smemo drastično 

spremeniti izgleda stavbe in prostorov (prav tam). 

Še vedno lahko v muzejih poskusijo vsaj z enostavnejšimi rešitvami (avtomatska vrata, 

povečan tisk, tla brez ovir, odsotnost različnih zvokov …), ki že lahko izboljšajo 

dostopnost za obiskovalce (Landman idr., 2005).  

2.2.2 Vključevanje uporabnikov s slepoto in slabovidnostjo 

Pri vsem tem pa se je potrebno posvetovati tudi z bodočimi obiskovalci muzeja (z 

osebami s slepoto in slabovidnostjo, prav tako tudi z drugimi osebami s posebnimi 

potrebami): že v fazi načrtovanja, med opremljanjem prostorov, pripravo gradiv 

(Patterson in White, 2003) in spletne strani (naj pregledajo spletno stran, preden se 

objavi na spletu) (Lipec Stopar, Bračun Sova in Vodeb, 2009). 

3 DOSTOPNOST MUZEJSKIH PROSTOROV IN ZBIRK ZA 

OSEBE S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO 

Za osebe s slepoto in slabovidnostjo je muzeje potrebno prilagajati na več nivojih. 

Potrebno je zagotavljati arhitekturno – fizično dostopnost in didaktično prilagoditev. Ker 

so ljudje različni in uporabljajo različne načine spoznavanja (Blackstone, 2003), je 

potrebno paziti, da prilagoditve muzejskih prostorov niso omejene, ampak da skušamo 

ponuditi čim več alternativ za različne obiskovalce (Levent in Reich, 2012). Ponudimo 

lahko taktilne, slušne in druge senzorne izkušnje, prav tako tudi različne učne 

strategije. Vse te možnosti vplivajo na izkušnje in učenje oseb s slepoto ali 

slabovidnostjo (Buyurgan, 2009). Zgradi se lahko univerzalno vabljivo okolje z 

zanimivimi učnimi izkušnjami prav za vse obiskovalce (Levent in Reich, 2012).  

Prav tako je potrebno zagotoviti tudi, da obiskovalci s posebnimi potrebami nimajo 

občutka nesamostojnosti, drugačnosti in izključenosti (Bračun, 2007). To potrjujejo tudi 

Landman idr. (2005), ki pravijo, da bi osebe s posebnimi potrebami rade obiskovale 

muzeje samostojno in si želijo več prilagojenih storitev, ki bi to omogočale.  

V nadaljevanju so navedene možne rešitve, ki se jih muzeji lahko poslužujejo, da bi bili 

arhitekturno in didaktično dostopnejši. 
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3.1 Dostopnost vsebin/zbirk za osebe s slepoto in slabovidnostjo 

3.1.1 Zagotavljanje dostopnosti zaščitenih, nedostopnih predmetov 

Učinkovitost dostopnosti je odvisna od informacij, ki jih lahko zagotovimo uporabniku. 

To pomeni tudi, da mu dovolimo interakcijo s predmeti v muzeju (Navarro Delgado in 

Fonseca, 2012). Vendar v muzejih še vedno niso navdušeni nad idejo raziskovanja 

preko drugih čutil (še posebej tipa). Ne odobravajo tipanja predmetov, saj jih skrbi 

ohranitev redkih predmetov. Včasih so ta problem rešili tako, da se jih ljudje preprosto 

niso smeli dotikati (Hetherington, 2003), veliko eksponatov je prav zaradi tega razloga 

postavljenih za vitrine (Lipec Stopar idr., 2009). Ljudi, ki nimajo težav z vidom, to 

običajno ne moti. Tipno raziskovanje je zelo pomembno za osebe s slepoto in 

slabovidnostjo (Hetherington, 2000), zato jim onemogočanje dotika in predmeti 

postavljeni v vitrinah predstavljajo omejitev; prav tako jim omejitev predstavljajo 

zatemnjeni predmeti, predmeti, ki visijo s stropa ali različne slike, skulpture, naravni 

pojavi. Teh stvari si osebe s slepoto in slabovidnostjo ne morejo dovolj dobro ogledati 

ali pa se jih dotikati (Majewski, 2014). V takih primerih lahko predmete naredimo 

dosegljive tako, da originale zamenjamo s kopijami; da poleg originalov razstavimo tudi 

kopije (Lipec Stopar idr., 2009); da načrtujemo čim bolj plitke vitrine ali da manjše 

predmete v njih postavimo čim bolj spredaj – da si jih oseba lahko ogleda čim bolj od 

blizu (Majewski, 2014); natisnemo enostavne in kontrastne slike nedosegljivih 

predmetov; tipno reproduciramo dvodimenzionalna umetniška dela, zagotovimo tipne 

diagrame, makete ali pa naredimo različne tipne ilustracije (Lipec Stopar idr., 2009). 

Za slednje se običajno odločimo, če želimo prikazati prevelike oziroma nedosegljive 

predmete (nebotičnik, zvezde, drevo, sončni sistem), premajhne predmete (žuželke, 

celico), pojave (mavrico, vodni krog), nevarne, občutljive ali alergene predmete (milni 

mehurčki, snežinke) ali velikostne odnose med predmeti (drevo – človek) (Edman, 

1992). Pri vseh tipnih prikazih moramo biti pozorni na to, da so predstavljeni z 

bistvenimi, najpomembnejšimi informacijami. Tako se najlažje otipa bistvo slike (prav 

tam). Razstavljeni predmeti naj bi bili postavljeni približno na višini 90 cm, kjer jih lahko 

opazujejo tako stoječi kot sedeči obiskovalci. Predmeti, ki visijo s stropa, naj ne bi segli 

pod višino 2 metrov zaradi nevarnosti, da jih oseba s slepoto in slabovidnostjo 

spregleda in se udari (Majewski, 2014). Poleg že naštetih rešitev se lahko poslužimo 

tudi drugih metod: verbalni opis, glasbene ali gibalne metode ipd. (Lipec Stopar idr., 

2009). Ker je včasih razstavnih eksponatov veliko, je potrebno pri zagotavljanju njihove 

dostopnosti presoditi, kateri so tisti predmeti, ki predstavljajo bistvo razstave in bi 

morali biti bolj dostopni (Navarro Delgado in Fonseca, 2012). 

3.1.2 Prilagoditev – dostopnost pisnih informacij 

Poleg zagotavljanja, da so dostopni predmeti, je potrebno enako narediti s pisnimi 

informacijami. Mnogo ustanov se namreč trudi, da bi bile njihove brošure ali panoji z 

informacijami zapisani s čim bolj pazljivo izbranimi besedami in da bi bili čim lepše 

oblikovani. Vendar mnoge od teh ne upoštevajo dejstva oziroma pozabijo, da 5 % 
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populacije tega materiala ne bo mogla brati, saj so pisne informacije (še posebej na 

brošurah in včasih tudi na stenskih napisih) velikokrat zapisane z manjšo pisavo (npr. 

velikost 12). Za osebe s slepoto in slabovidnostjo je taka velikost običajno premajhna 

in premalo razločna. Pri tem ni dovolj domneva, da bo to gradivo osebi s slepoto in 

slabovidnostjo prebral nekdo drug. Vsi ljudje imajo namreč pravico, da imajo dostop 

do tiskanega/zapisanega materiala ter da lahko berejo sami, ko to hočejo, in s hitrostjo, 

ki ustreza njim (Association of the blind, 2013). 

Zato moramo biti pri prilagajanju pisnih materialov pozorni na več stvari: velikost črk, 

čitljivost pisave, preglednost in berljivost besedila, levostransko poravnavo, ustrezen 

medvrstični razmak in razmak med znaki, enostavno podlago, na kateri je napis ter 

kontrastnost med podlago in črkami. Ker so te informacije zapisane na različnih 

podlagah in formatih, moramo paziti tudi na postavitev in dosegljivost le-teh. Ena od 

teh podlag so panoji z informacijami. Ti so različno veliki. Priporočljivo je, da so obešeni 

na višino približno 150 cm. Na tej višini lahko oseba s slepoto in slabovidnostjo lažje 

dostopa do informacij, prav tako jih vidijo tudi otroci in uporabniki invalidskega vozička.  

Druga vrsta podlage z napisi so informacijske ploščice. Priporočljivo je, da so nagnjene 

za 45°, saj so tako bolj dostopne osebam s slepoto ali slabovidnostjo. Če se le da, naj 

bodo postavljene spredaj pred vitrino in ne zadaj na steno, saj so tako večkrat 

nedosegljive več skupinam ljudi (Majewski, 2014). Če so obešene na steno, naj bodo 

postavljene od 1220 mm do 1675 mm visoko, saj so tako dosegljive sedečim in 

stoječim osebam. V čim večji meri je potrebno preprečiti tudi to, da bi na napise padale 

sence (prav tam). 

Da bi bile vizualne vsebine dostopne čim širši ciljni publiki, je dobro, da so v muzejih 

po potrebi na voljo prenosne svetilke, lupe in drugi pripomočki za gledanje ali branje. 

Nekaterim ljudem je nedostopen tudi večji in preglednejši tisk, znajo pa brati brajico. 

Zato je v brajici potrebno zagotoviti vsaj bistvene informacije, ki tem osebam niso 

dostopne. Čeprav je odstotek teh ljudi majhen, jim ta prilagoditev predstavlja 

predstavlja idealno alternativo za dostop do informacij (Association of the blind, 2013). 

3.1.3 Nadomestitev vizualnih informacij s slušnimi 

V primeru, ko oseba ne more dostopati do črnega tiska ali brajice, se v muzejih lahko 

poslužujejo tudi slušnih informacij. Te se v muzejih lahko uporabljajo kot nadomestni 

medij (če obiskovalec s slepoto in slabovidnostjo ne more dostopati do pisnih 

informacij) ali pa kot dodatni medij, s katerim še podkrepimo informacije pridobljene z 

vidom. Dva možna načina nadomestitve vizualnih informacij s slušnimi sta besedno 

opisovanje in zvočni posnetki. 

Zvočni posnetki so predhodno posnete informacije za obiskovalce – to so informacije 

o zbirkah ali o prostorih (Blackstone, 2003). So velikokrat uporabljena alternativa, saj 

so primerni za praktično vse, ki imajo težave z branjem tiska in ki ne berejo Brajeve 

pisave (Patterson in White, 2003). Zvočni vodniki se lahko uporabljajo za pomoč pri 

orientaciji po prostoru, za predstavitev in/ali dodaten opis eksponatov, prav tako naj bi 
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vsebovali informacije o posebnih okoliščinah v muzeju (sprememba višine, stopnice, 

nakloni, nizka vrata, sprememba zvoka ipd.) (Blackstone, 2003). Zvočni posnetki pa 

so lahko posneti na različne medije, kot so kasete, digitalne medije ali pa se predvajajo 

avtomatsko, ko oseba vstopi v prostor (prav tam). 

Besedno opisovanje se v muzejih najbolj pogosto uporablja pri delu s slepimi in 

slabovidnimi. Uporablja se pri opisovanju predmetov v celotnem muzeju, še posebej 

pa pri opisu umetniških slik, grafik, risb, arhivskih dokumentov, kjer oseba s tipom ne 

more pridobiti vseh informacij (Lipec Stopar idr., 2009).  

Vrsto vizualnih informacij predstavljajo tudi interaktivne informacije. Te se v muzejih 

vedno več uporabljajo. Priporočeno je, da so tudi gumbi in številke na gumbih tipno 

označeni, prav tako pa naj bi bila dostopna navodila za uporabo teh interaktivnih 

naprav. Ta naj bi bila kratka, napisana po korakih (Majewski, 2014). Navodila so lahko 

dostopna v Braillovi pisavi, zvočnem zapisu ali v povečanem tisku. 

3.2 Dostopnost prostorov muzeja za osebe s slepoto in 

slabovidnostjo 

Poleg tega, da muzeji zagotovijo dostop do eksponatov, je potrebno zagotoviti tudi 

fizično dostopnost objekta. 

3.2.1 Vhod v muzej 

Stopnice na poti do vhoda naj bodo opremljene z ograjo, kontrastno označene in naj 

ne drsijo. Oznake, ki označujejo vhod, naj bodo dobro vidne. V primeru steklenih vrat 

morajo ta biti kontrastno označena, da se osebe s slepoto in slabovidnostjo ne zaletijo 

vanje. V primeru, da so vhodna vrata težka, to obiskovalcem s slepoto in slabovidnostjo 

otežuje vhod v muzej. Primernejša so avtomatska vrata, saj ta osebam olajšujejo vhod 

v objekt. Morebitni stebri ali ograje naj bodo kontrastno označeni. Na tleh naj bodo 

položene kontrastne talne označbe za lažjo orientacijo oseb s slepoto in 

slabovidnostjo. 

3.2.2 Zemljevidi 

Osebe s slepoto in slabovidnostjo imajo rade občutek varnosti in samostojnosti. Tak 

občutek se jim lahko zagotovi tako, da jim je v čim večji možni meri omogočeno 

samostojno in sigurno premikanje po prostoru (Espinosa & Ochaita, 1998, v 

Association of the blind, 2013). Ena od možnosti, da jim to omogočimo je, da je ob 

informacijskem pultu dostopna tipna karta muzeja in informacije o muzeju ter 

muzejskih zbirkah v različnih formatih – npr. povečan zemljevid, taktilni zemljevid 

(Lipec Stopar idr., 2009). Že pri vstopu v muzej namreč osebe s slepoto in 

slabovidnostjo zbirajo informacije o prostoru oziroma se navajajo na samo svetlobo 

prostora. Ti prvi trenutki vstopa so za ljudi lahko stresni, saj lokacije ne poznajo, ne 
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vedo točno, kje v prostoru se nahajajo; ne vedo, ali stojijo na nevarnem mestu, ali so 

komu na poti ipd. (Bright, Cook in Harris, 1999). 

3.2.3 Akustika prostora 

Pri pridobivanju informacij se osebe s slepoto in slabovidnostjo v veliki meri zanašajo 

tudi na sluh. Zato je za njih hrupno okolje komunikacijska ovira. Paziti je potrebno na 

glasnost zvočnih kulis in glasnost obiskovalcev v muzeju. V prostoru naj ne poteka več 

aktivnosti hkrati (Lipec Stopar idr., 2009). 

3.2.4 Svetloba 

Muzejski prostori so velikokrat manj osvetljeni zaradi varovanja muzealij. Različni 

napisi in predmeti so večkrat postavljeni v temna območja in tako slabše vidni, še 

posebej za osebe s slepoto in slabovidnostjo (Lipec Stopar idr., 2009), saj običajno 

potrebujejo do dvakrat več svetlobe kot zadostuje osebam brez težav z vidom 

(Association of the blind, 2013). Prav tako se včasih pojavijo predeli, kjer se menjavata 

svetloba in tema. Oči oseb s slepoto ali slabovidnostjo se tem nihanjem privajajo in 

prilagajajo počasi (Majewski, 2014). Tako kot nihanja svetlobe, tudi bleščanje in 

zaslepitev omejujeta njihovo orientacijo (Association of the blind, 2013), zato je 

potrebno paziti, da so viri svetlobe postavljeni tako, da ne povzročajo težav z 

zaslepitvijo ali bleščanjem in da ustvarjajo čim manj senc. Razstavni prostori in 

elementi naj bodo dobro in enakomerno osvetljeni. Najboljša je naravna svetloba, v 

primeru oslabljene naravne svetlobe se lahko poslužujemo umetnih virov svetlobe 

(Lipec Stopar idr., 2009).  

V primeru, da so razstavljeni predmeti občutljivi in ne prenesejo močne svetlobe, lahko 

dostopnost predmetov olajšamo tako, da predmete postavimo na kontrastne podlage; 

da postavimo predmet tako, da se mu lahko oseba s slepoto in slabovidnostjo čim bolj 

približa ali pa zagotovimo sliko zatemnjenega predmeta, ki si jo oseba lahko pogleda 

v svetlejšem delu prostora (Majewski, 2014). 

3.2.5 Kontrastnost elementov v prostoru 

Za lajšanje orientacije in povečanje občutka varnosti v prostoru je potrebno tudi 

prostore in elemente v prostorih kombinirati tako, da so čim bolj barvno kontrastni. Če 

so v prostoru vsi elementi (mize, stoli, ograje, vrata, stene, stopnice) enake barve ali 

enakega odtenka, se lahko vsi ti elementi enega prostora zlijejo skupaj, oseba s 

slepoto ali slabovidnostjo težko razloči mejo med njimi (Majewski, 2014), to pa ji 

otežuje gibanje po prostoru. 

Eden izmed teh predmetov so stopnice. Te lahko predstavljajo nevarnost za osebe s 

slepoto in slabovidnostjo, zato jih je potrebno čim bolj prilagoditi. Začetek stopnišča 

označimo s pasom kontrastnih barv, z reliefnim pasom ali najbolje z obojim. Tako 

oseba lahko pričakuje spremembo višine in je nanjo pozorna. Prav tako lahko na vse 

stopnice prilepimo nedrseče trakove, ki naj bodo stopnicam kontrastne barve (Lipec 
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Stopar idr., 2009). Tako osebe lahko opazijo oziroma začutijo in predvidevajo, kakšna 

je širina stopnic, trakovi pa hkrati preprečujejo spodrsljaje. Poleg kontrastno dobre 

označitve stopnic je pomembno poskrbeti tudi za dobro in enakomerno osvetljenost. 

Priporočljivo je tudi, da stopnice potekajo v ravni liniji in ne spiralno (Association of the 

blind, 2013). 

Tudi ograje naj bodo kontrastne barve zidu. Segajo naj še 30 cm naprej od roba 

stopnišča. Postavljene naj bodo na višini 85 cm. Če je možno, naj bodo postavljene 

tudi ograje za otroke na višini 50 cm (Lipec Stopar idr., 2009). Potekajo naj na obeh 

straneh stopnišča, pred začetkom stopnic naj bodo taktilno označene (Patterson in 

White, 2003).  

Vrata naj bodo kontrastne barve zidu (Lipec Stopar idr., 2009), tlom in okvirju vrat 

(Association of the blind, 2013). Prav tako naj bodo kontrastne morebitne kljuke na 

vratih. Poleg tega naj vrata ne bodo preveč težka, saj osebam s slepoto in 

slabovidnostjo otežujejo prehod (prav tako tudi osebam na vozičkih). Priporočljivo je, 

da so popolnoma odprta ali popolnoma zaprta, saj tako preprečimo, da se kdo ne zaleti 

vanje, ker jih ne bi opazil. Za vsak slučaj lahko še posebej označimo rob vrat, če kdaj 

ostanejo na pol odprta (prav tam). 

3.2.6 Hodniki in poti po muzeju 

Poti naj bodo široke vsaj 150 cm ali celo 180 cm. Če se uporabnik ustavi in si ogleda 

razstavljeni predmet, tako ne ovira ostalih obiskovalcev (Lipec Stopar idr., 2009). Če 

je možno, naj bodo po hodnikih na voljo ograje, ki so kontrastne barve steni, saj bodo 

uporabniki  lažje sledili prostoru (Association of the blind, 2013). Če je možno, naj se 

tlak hodnikov razlikuje od tlaka ostalih prostorov. To namreč olajša orientacijo 

obiskovalcev (Vovk, 1990b). Olajšujejo jo tudi tipne in/ali vizualne talne oznake (Lipec 

Stopar idr., 2009) in enotna, enostavna ter čim manj odsevna (mat) vrsta tal. Zaradi 

varnosti je dobro tudi, če so površine nedrseče (Association of the blind, 2013).  

3.2.7 Nevarni predmeti v muzeju 

V muzejih so mnogokrat prisotni predmeti, ki jih osebe s slepoto in slabovidnostjo lahko 

spregledajo. Če so v prostorih prisotni veliki stekleni panoji, naj se jih vidno (kontrastno) 

označi (Association of the blind, 2013). Če so vitrine pritrjene na steno, naj imajo 

spodnji rob lociran pod višino 685 mm, da jih lahko oseba z belo palico  palico zazna 

prej, preden se zaleti vanje. Enako velja za vitrine, ki so postavljene na štirih nogah 

(Majewski, 2014). Prav tako nevarnost predstavljajo predmeti na tleh, ki so nižji od 30 

cm, pa tudi predmeti, ki so pritrjeni na steno in ne dosegajo tal, npr. gasilni aparati 

(Lipec Stopar idr., 2009). Osebe s slepoto in slabovidnostjo pri hoji z belo palico takih 

ovir ne bodo zaznale, zaradi česar se lahko zaletijo in poškodujejo (Patterson in White, 

2003). Takšne predmete je zato potrebno kontrastno označiti (Lipec Stopar idr., 2009) 

ali pa pod viseče predmete postaviti druge predmete, ki jih bodo osebe s slepoto pri 

gibanju s palico lahko zaznale – jih obšle in se tako izognile tudi predmetu na steni 
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(Majewski, 2014). Preproge v muzejih je potrebno dobro pritrditi ali pa odstraniti, saj 

predstavljajo tveganje za padce, če niso dobro pritrjene (spotikanje v zavihane robove) 

(Lipec Stopar idr., 2009). Bile naj bi nedrseče, čvrste ter v kontrastu s tlemi (Lipec 

Stopar idr., 2009) in vrati. Če so kontrastne tlom, so uporabnikom lahko v pomoč pri 

orientaciji v prostorih (Association of the blind, 2013). Uporabnikom so prav tako bolj 

všeč neprekinjene tipne steze ali pa ograje z oznako smeri na ustreznih mestih (Lipec 

Stopar idr., 2009). Zaželeno je, da je po prostorih muzeja na voljo tudi nekaj sedežev, 

predvsem za starejše osebe, da se lahko spočijejo. Pri tem moramo paziti na lokacijo 

postavitve, da ne predstavljajo nevarnosti spotika za osebe s slepoto ali slabovidnostjo 

(osvetljenost, kontrastnost). Sedeži in klopi naj ne bodo postavljeni pod razstavljenimi 

objekti, saj predstavljajo oviro in nevarnost poškodb (prav tam). 

3.2.8 Dvigala 

V primeru, da osebe s slepoto in slabovidnostjo potrebujejo dvigala, morajo biti tudi ta 

dostopna. Zaželeno je, da so ta postavljena zraven redno uporabljenih hodnikov. 

Dvigalo naj bi bilo znotraj in zunaj opremljeno s kontrastnimi oznakami – robovi dvigala, 

ograje v dvigalu, ogledala (preprečevanje zaletavanja). Slednja naj bi bila tudi 

neodbojna, da se prepreči bleščanje (Lipec Stopar idr., 2009). Če je dvigal več, je 

priporočeno, da so kontrolne plošče v dvigalu vedno enake (enako oblikovani in 

razvrščeni gumbi), in sicer naj bo gumb za pritličje oziroma izhod barvno in oblikovno 

drugačen od ostalih (Vovk, 1990b), nadstropja naj bodo na levi strani tipk označena 

tudi z brajevo pisavo (Patterson in White, 2003), prav tako pa s kontrastno označenimi 

tipnimi števkami (Lipec Stopar idr., 2009). Za lažjo orientacijo naj bo dvigalo 

opremljeno tudi z zvočnimi informacijami – v katerem nadstropju se nahaja in v katero 

smer se giblje (Lipec Stopar idr., 2009). 

3.2.9 Sanitarije 

V muzeju naj bi bile dostopne vsaj ene sanitarije. Do njih naj vodi dobro označena pot 

(Lipec Stopar idr., 2009). Oznake na straniščih naj bodo tipno označene z brajico ali 

piktogrami – npr. cc za ženske (Patterson in White, 2003). Samo stranišče naj bo 

opremljeno z elementi, ki so med sabo kontrastni (oprijemala, milo, brisačke), ali pa 

naj bodo postavljeni na površino kontrastne barve, da se jih lažje opazi (Association of 

the blind, 2013). Stene v toaletah naj bodo prekrite z mat ploščicami, da se zmanjša 

nivo bleščanja.  

4 INFORMIRANOST KUSTOSOV O KOMUNIKACIJI Z 

OSEBAMI S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO 

Samo prilagajanje prostorov in zbirk pa včasih ni dovolj. Na občutke zadovoljstva ali 

nezadovoljstva vplivajo tudi stiki z zaposlenimi v muzeju (kustosi, varnostniki …). 

Uporabniki s slepoto in slabovidnostjo so zelo hvaležni za dodatne informacije, ki jim 

jih ponudijo zaposleni, pa vendar ne znajo vsi podati potrebnih informacij tako, da bi 

jih obiskovalci razumeli (Reich idr., 2011). Uporabniki pa prav tako poročajo o občutku 
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nezaželenosti v muzejih (Levent in Reich, 2012). V prispevku Vom Lehn (2010) oseba 

s slepoto ali slabovidnostjo poroča, da ji je všeč, če ji nekdo nudi spremstvo in 

informiranje v muzeju ter da je razočarana, če ob obisku muzeja ne dobi zadovoljivih 

informacij (Association of the blind, 2013). Prav tako se lahko zgodi, da so ljudje na 

recepcijah večkrat bolj tihi in nervozni. Kot predlagajo Blackstone (2003), Landman idr. 

(2005) ter Patterson in White (2003), so pri interakciji z obiskovalci s slepoto in 

slabovidnostjo lahko v pomoč naslednje smernice: 

 Najprej je potrebno vprašati osebo, če želi pomoč in če jo lahko vodimo. Možno je, 

da bo uporabnik pomoč odklonil. Takrat ne bodite užaljeni.  

 Če kustos ve za kakšno storitev, ki bi obiskovalcu lahko olajšala ogledovanje, naj 

mu jo ponudi. 

 Pri govoru je potrebno biti prilagodljiv in potrpežljiv sogovorec. 

 Če bi uporabnika radi kaj vprašali, je potrebno govoriti neposredno z njim in ne z 

njegovim spremljevalcem. 

 Pri govoru ni treba razmišljati o besedah, ki jih boste uporabili v govoru. Osebi lahko 

rečete: »Poglejte to.«, »Ali vidite to?« … To so namreč vsakodnevne besede 

videčih oseb, prav tako tudi oseb s slepoto ali slabovidnostjo  

 Z osebami ravnajte kot z odraslimi. Bodite uvidevni in pozorni. Uporabniki morda 

potrebujejo več časa, da dokončajo izražanje svojih misli. 

Pri vodenju obiskovalcev s slepoto ali slabovidnostjo: 

 jim dovolite, da se primejo vaše nadlahti; 

 povejte, da se približujete stopnicam in kam gredo te stopnice; 

 opozorite na vse možne nevarnosti in povejte, kje so; 

 pri vodenju do stola jim roko položite na naslonjalo, da se oseba lahko orientira in 

oceni, kam se mora usesti, ter 

 od osebe ne odhajajte, ne da bi ji to povedali. 

Zato je potrebno zaposlene, predvsem kustose, na tem področju informirati in 

zagotoviti, da vsi razumejo, kaj je to dostopnost, kaj so prilagoditve za doseganje 

dostopnosti in kako lahko znanje uporabijo pri stiku z uporabniki (Patterson in White, 

2003). Če v to vložimo svoj čas, denar in energijo, potem ne zadovoljimo zgolj 

zakonskih predpisov, ampak zagotavljamo pozitivno izkušnjo za vse. Tudi v take 

treninge je dobro vključiti osebe s slepoto in slabovidnostjo, saj tako zaposleni pridejo 

v stik z njimi, prav tako lahko zaposleni sprašujejo in uporabniki odgovarjajo (prav tam). 

5 CILJI RAZISKAVE 

V svojem magistrskem delu smo želeli zbrati različne možnosti prilagajanja oziroma 

zagotavljanja dostopnosti muzejev osebam s slepoto in slabovidnostjo. Na podlagi 

zbranih smernic smo želeli oceniti in primerjati obstoječe stanje dostopnosti treh 

muzejev osebam s slepoto in slabovidnostjo na Gorenjskem. Zanimalo nas je tudi, 

katere ovire zaposleni v muzejih največkrat navedejo kot vzrok neprilagojenosti 

prostorov in zbirk v muzeju. Zanimalo nas je, koliko so zaposleni v treh izbranih muzejih 

informirani za pomoč in nudenje informacij osebam s slepoto ali slabovidnostjo; ter kaj 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maja Benedičič, magistrsko delo 

12 
 

si o obiskovanju muzejev mislijo uporabniki s slepoto in slabovidnostjo (njihove 

izkušnje in zaradi česa se odločijo oziroma ne odločijo za obisk muzejev). 

5.1 Raziskovalna vprašanja 

1. Katere so možne prilagoditve za osebe s slepoto ali slabovidnostjo, ki jih je 

mogoče izpeljati v muzejih? 

2. V kolikšni meri so izbrani trije muzeji dostopni osebam s slepoto ali 

slabovidnostjo? 

3. Katere ovire muzeji navajajo kot razlog za nedostopnost prostorov in zbirk? 

4. Koliko so zaposleni v muzejih informirani o pomoči in nudenju informacij 

osebam s slepoto in slabovidnostjo? 

5. Kaj je največkrat vzrok, da se osebe s slepoto/slabovidnostjo ne odločijo za 

obisk muzeja? 

5.2 Metode dela 

5.2.1 Vzorec 

Zadali smo si, da bomo ocenili tri muzeje, ki se med sabo razlikujejo po dostopnosti, 

in sicer najbolj dostopen, najmanj dostopen in srednje dostopen. Podatke smo 

nameravali dobiti preko interneta, vendar je na internetu zelo malo oziroma nič 

podatkov o dostopnosti muzejev osebam s slepoto in slabovidnostjo. Zato smo si dva 

muzeja izbrali glede na poročanje izkušenj članov Medobčinskega društva slepih in 

slabovidnih Kranj, enega pa smo obiskali po lastni izbiri. V dveh muzejih sta nas 

spremljala dva člana Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj (vsak v 

enem). V vsakem od muzejev smo se pogovorili z enim od kustosov (v muzeju 2 smo 

imeli možnost pogovora tudi z varuhinjo). Prav tako smo polstrukturirani intervju 

opravili s kustosom enega izmed spomeniško zaščitenih muzejev. Za poizvedovanje o 

izkušnjah uporabnikov s slepoto in slabovidnostjo smo izvedli polstrukturirani intervju 

s šestimi člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj. 

5.2.2  Inštrumentarij 

Za ocenjevanje in primerjanje dostopnosti treh izbranih muzejev na Gorenjskem smo 

izdelali ocenjevalno lestvico. Za preverjanje informiranosti zaposlenih v muzejih in 

ugotavljanje vzrokov za nedostopnost muzejev smo si pomagali s polstrukturiranim 

intervjujem kustosov treh izbranih muzejev in še enega kustosa spomeniško 

zavarovanega muzeja. Polstrukturirani intervju smo izvedli tudi za poizvedovanje o 

izkušnjah uporabnikov s slepoto in slabovidnostjo 

Ocenjevalno lestvico smo sestavili s pomočjo smernic, ki smo jih v prvem delu naloge 

povzeli po avtorjih Association of the blind (2013), Blackstone (2003), Bright idr. (1999), 

Edman (1992), Hetherington (2000 in 2003), Lipec Stopar idr. (2009), Majewski (2014), 

Navarro Delgado idr. (2012), Patterson idr.(2003) in Vovk (1990b). Lestvica je 
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razdeljena na dve področji ocenjevanja: dostopnost vsebin – zbirk in dostopnost 

prostorov. Področje dostopnost vsebin – zbirk je razdeljeno na področja: dostopnost 

predmetov; dostopnost pisnih informacij; vitrine in interaktivne naprave. Področje 

dostopnost prostorov je razdeljeno na področja: vhod v muzej, akustika prostora, 

svetloba, kontrastnost predmetov v prostoru, stopnice, ograje, vrata, kljuke, hodniki in 

poti po muzeju, tla, preproge, nevarni predmeti, sanitarije, sedeži v prostorih muzeja 

in dvigala. Vsako področje sestavlja več postavk, te pa so lahko ocenjene na 

petstopenjski lestvici, kjer 1 pomeni nič ali ne velja, 5 pa pomeni zelo močno ali vedno. 

Pri intervjuvanju kustosov in pridobivanju odgovorov so nam bila v pomoč naslednja 

vprašanja: 

 Ali ste bili kustosi na kakšnih izobraževanjih, povezanih s posebnimi potrebami 

(slepoto in slabovidnostjo)? 

 Ali že imate izkušnje z obiskom oseb s slepoto in slabovidnostjo? 

 Kakšne prilagoditve nudite osebam s slepoto in slabovidnostjo v vašem muzeju? 

 Kaj je pri komunikaciji z osebami s slepoto in slabovidnostjo potrebno upoštevati? 

 Od česa je odvisna dostopnost vašega muzeja osebam s slepoto in slabovidnostjo 

(denar, spomeniško varstvo, zaščitenost predmetov, ne/informiranost, omejitve 

prostorov)? 

Pri intervjuvanju obiskovalcev s slepoto in slabovidnostjo ter pridobivanju odgovorov 

so nam bila v pomoč naslednja vprašanja: 

 Kako pogosto obiskujete muzeje? 

 S kom jih običajno obiščete? 

 Kaj vpliva na to, kako ste z obiski muzejev zadovoljni (dostopnost, zaposleni)? 

 Kaj vas odvrne od tega, da bi obiskali muzej? 

 Kakšne izkušnje ste doslej imeli z obiski muzejev? 

 Kako so doslej obiskani muzeji dostopni osebam s slepoto in slabovidnostjo 

(dostopnost zbirk: dotikanje predmetov, dostopnost pisnih informacij ipd., 

dostopnost prostorov: osvetlitev, kontrastna označenost stopnic in predmetov, 

označenost vitrin ipd.)? 

5.2.3 Zbiranje podatkov 

Raziskava se je izvajala v januarju, februarju in marcu 2015. Ocenjevalne lestvice smo 

izpolnjevali po opravljenem obisku muzeja. V dveh muzejih sta nas spremljala dva 

člana Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, z namenom, da dostopnost 

muzejev komentirata tudi z lastnega vidika. Fotoaparata zaradi prepovedi slikanja v 

muzejih nismo uporabljali. Intervju smo s kustosi opravili pred obiskom/po obisku, po 

potrebi tudi po telefonu. Polstrukturirani intervju smo opravili na Medobčinskem društvu 

slepih in slabovidnih v okviru ur skupine za samopomoč. Potekal je skupinsko, prisotnih 

je bilo 6 članov. Vsak od njih je povedal svoje izkušnje z obiskovanjem muzejev. Ker 

običajno muzeje obiskujejo skupaj, so bile njihove izkušnje in njihova mnenja zelo 

podobna. 
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5.2.4 Metode obdelave podatkov 

Glede na pridobljene podatke smo izračunali oceno dostopnosti treh muzejev osebam 

s slepoto in slabovidnostjo na Gorenjskem. Ocenjevalna lestvica je razdeljena na dve 

področji: dostopnost zbirk in dostopnost prostorov. Vsaka izmed teh se deli na pod 

področja, ki so sestavljena iz več postavk, kjer smo vsako ocenili. Vsako postavko v 

vsakem podpodročju smo ocenili od 1 do 5. Števke opisujejo kombinacijo dveh stanj: 

kako pogosto se pojavlja oziroma kako močno je nekaj izraženo: 

 Kako pogosto: 1 – ne velja, 2 – redko velja, 3 – občasno velja, 4 – pogosto velja, 

5 – vedno velja (npr. pogostost kontrastnih/taktilnih označitev stopnic). 

 Kako močno je izraženo: 1 – nič, 2 – skoraj nič, 3 – srednje močno, 4 –močno, 

5 – zelo močno (kako močno so oznake kontrastne). 

Tako smo najprej za vsak muzej izračunali vsoto vseh rezultatov, nato vsoto delili s 

celotnim številom postavk in tako dobili povprečen rezultat dostopnosti muzeja. Ta 

prikazuje, v kolikšni meri je muzej splošno dostopen osebam s slepoto in 

slabovidnostjo. Ker nekaterih postavk nismo mogli oceniti (npr. interaktivnih naprav ali 

dvigala ni), le-teh nismo šteli v celotno število postavk, s katerim smo delili rezultat. 

Splošno oceno muzejev smo prikazali tudi z grafom, kjer se ocene dostopnosti vseh 

treh muzejev lahko med sabo primerjajo. Ker so muzeji na posameznih področjih 

pridobili različno dobre rezultate, smo med sabo primerjali tudi različna področja in jih 

prikazali s pomočjo grafa. Pri tem so tudi podpodročja razdeljena v dve skupini: 

dostopnost vsebin – zbirk ter prostorska dostopnost. 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1 Muzej 1 

Muzej se je prvotno nahajal v manjši starejši hiši. Leta 2010 je bil preseljen v novo 

stavbo, ki je bila zgrajena z namenom, da bo v njej muzej. Nahaja se izven mesta. V 

stavbi sta dve nadstropji, glavna stalna razstava je v celotnem prvem nadstropju.  

Muzej 1 je bil ocenjen s splošno oceno 3. Na osnovi rezultatov smo ugotovili, da so 

nekatere stvari dobro urejene, kar nekaj pa bi se jih še dalo izboljšati. Prav tako je iz 

rezultatov razvidno, da so v muzeju dostopnejše zbirke (splošna ocena 3,5), malo manj 

pa prostori (splošna ocena 2,7). 

Razstava v muzeju je postavljena v zgornje – prvo nadstropje stavbe. Gre za večji 

prostor, kjer razstava poteka v obliki kvadrata in v smeri urinega kazalca. V tej smeri 

poteka na tleh taktilna, srednje vidna talna označba v obliki strele. Predmeti so v 

začetku razstave postavljeni ob zunanji steni, potem  na obeh straneh. Področje ob 

steni, kjer so postavljeni predmeti, je omejeno in označeno s talno letvico (srednje 

dobro vidna) in je nekaj centimetrov dvignjeno od tal. V to področje so večinoma 

postavljene tudi vitrine. Ob taki postavitvi bi se lahko oseba s slepoto in slabovidnostjo 

po prostoru premikala sama, le da bi bila oseba z nič ali malo ostanki vida ali pa oseba 
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brez vizualnih pripomočkov prikrajšana za tiste informacije, ki niso dostopne s tipom. 

Muzej ima najboljšo splošno oceno na področju dostopnosti predmetov (ocena 3), saj 

je veliko predmetov razstavljenih izven vitrin. Vsi ti predmeti so taki, da se jih 

obiskovalci lahko po potrebi dotikajo. Kopij nedostopnih predmetov ni. V muzeju ni 

tipnih ilustracij, so pa nekateri pojavi predstavljeni s pomočjo realističnih maket (npr. 

gorska pot, koča ob nevihti) in zvočnih učinkov. Ker je razstava postavljena v enem 

nadstropju in ni toliko obsežna, lahko obiskovalec s slepoto in slabovidnostjo spozna 

predmete, ki so pomembni za bistvo razstave. Predmeti niso razstavljeni na višini 90 

cm, ampak na višinah od 5 cm do 2 m. V muzeju to argumentirajo s trditvijo, da je 

razstava zasnovana tako, da se mora človek tudi skloniti, pogledati gor, tako kot je 

potrebno tudi v pravih planinah.  

Vitrine niso plitke, kolikor se da, in tudi predmeti niso postavljeni tako, da bi bili 

najmanjši predmeti čim bolj spredaj. Informacijske ploščice so postavljene pred 

vitrinami, vendar so le-te postavljene vodoravno (0° naklona) in čisto zraven vitrine, 

tako da oseba malo težje pogleda napis od blizu, še posebej ob uporabi različnih 

povečevalnih pripomočkov. Informacijske ploščice, ki stojijo na stojalu, so večinoma 

postavljene praktično navpično (90°), zaradi česar mora že videči obiskovalec držati 

glavo v nenaravnem položaju, da lahko prebere napis. Informacijske ploščice so v 

večini primerov napisane s kontrastno pisavo, včasih pa tudi ne. Na panojih z besedili 

je uporabljena mat podlaga, pisava na teh panojih je pogosto večja od velikosti 24, 

prav tako sta uporabljeni enakomerna pisava in levostranska poravnava besedila. V 

besedilu so vidni odstavki, razmak med vrsticami ne meri 1,5, ampak 1,15. Besedilo 

občasno ni zapisano na enobarvni podlagi, ampak na sliki. Občasno besedilo tudi ni 

zapisano z dovolj kontrastnimi barvami. Kljub temu se panoji še vedno zdijo kar 

pregledni in dobro vidni. Vendar le-ti niso postavljeni le na višino okoli 150 cm, ampak 

segajo od tal pa skoraj do stropa. Včasih so postavljeni zadaj na steno, zato je 

vprašljiva vidljivost besedila (čeprav je besedilo napisano s še večjimi črkami). 

V muzeju imajo vodnik v brajevi pisavi, ki opisuje postaje zbirk. Vendar je le-ta zaradi 

varnosti pritrjen na eno mesto, tako da ga oseba ne bi mogla vzeti s sabo in prebrati 

tistega, kar potrebuje na določenem mestu ogleda razstave. V muzeju je prav tako 

postavljenih kar nekaj interaktivnih naprav, ki niso prilagojene osebam s slepoto in 

slabovidnostjo . 

Vhod v muzej je enostaven. Pred njim ni stopnic, ne ograj. Vhodna vrata so 

avtomatska, vendar niso nič kontrastno označena. Pri informacijskem pultu ni 

dostopne tipne karte muzeja. V razstavnem prostoru ne potekajo toliko glasne 

aktivnosti, da bi ovirale poslušanje drugih predstavitev. Svetloba po celotnem muzeju, 

še posebej v razstavnem prostoru je zelo prijetna za oči. Luči niso postavljene tako, 

da bi svetile v oči. Le redko se svetloba odbija od panojev in vitrin tako, da se rahlo 

blešči. Predmeti v prostoru so med sabo različnih barv. Nekateri so bolj kontrastni, 

drugi manj.  

Stopnice do razstavnega prostora niso posebej dostopne (ni taktilnega pasu, ki 

opozarja na začetek stopnic; ni kontrastnih/taktilnih trakov, podaljšanih ograj …) 
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Potekajo pa v ravni liniji. Ograje niso posebej dostopne. Potekajo na obeh straneh 

stopnišč in so srednje kontrastne zidu. Vrat v muzeju sicer ni veliko, vendar  obstoječa 

niso posebej prilagojena in kontrastna. Vzorec na tleh je enostaven in je povsod enak. 

Tla se ne bleščijo. V zgornjem nadstropju so na tleh talne oznake. Preprog v muzeju 

ni. V muzeju ni veliko nevarnih predmetov. Predmeti ne visijo s stropa. Večina 

predmetov je postavljena zadaj za letvico na tleh. Letvica pa je srednje dobro vidna. 

Vitrine niso vidno označene, so pa postavljene na vrhu dobro vidnih stebrov.  

Po muzeju so zraven vitrin postavljene dobro vidne »škatle«, kjer si obiskovalci lahko 

odpočijejo, izven razstavnega prostora so na voljo še stoli. Sanitarije niso posebej 

dostopne osebam s slepoto in slabovidnostjo, saj so v celoti opremljene z belo barvo. 

Dvigalo je postavljeno zraven redno uporabljenega hodnika. Zvok dvigala nas opozori 

samo takrat, ko dvigalo prispe v nadstropje. Komandna plošča se kontrolira na dotik in 

nima tipk. »Tipke« niso posebej tipno označene. Oseba s slepoto in slabovidnostjo bi 

jih le s težavo opazila. Elementi v dvigalu niso posebej kontrastno označeni. 

6.2 Muzej 2 

Muzej se nahaja blizu mestnega jedra, in sicer v prenovljenih prostorih gradu. 

Razstava poteka v 1. in 2. nadstropju.  

Splošna ocena Muzeja 2 je 2,46. Iz rezultatov je razvidno, da so zbirke (splošna ocena 

2,67) dostopnejše od prostorov (splošna ocena 2,35). V muzeju je razstavljenih veliko 

predmetov. 

V muzeju je zelo veliko predmetov postavljenih v vitrine ali za pregrade. Le nekaj 

predmetov v spodnjem nadstropju je postavljenih izven vitrin. Teh se osebe s slepoto 

in slabovidnostjo lahko dotikajo. Kopije nedostopnih predmetov niso na voljo. Razstava 

je obsežnejša, tako da je na otip dostopnih malo predmetov, premalo za bistvo 

razstave. Predmeti so razstavljeni na različnih višinah, na višini 10 cm vse do višine 2 

m, kar otežuje ogledovanje. Predmeti ne visijo s stropa. Tisti, ki so pritrjeni na steni, 

niso posebno kontrastno označeni (razen kolikor so po naključju kontrastni s steno) ali 

tipno zavarovani, da se osebe ne bi mogle zaleteti v njih. Vitrine ali stekleni panoji niso 

posebej kontrastno označeni. Prav tako vitrine niso plitke, kolikor se da. Informacijske 

ploščice so običajno pritrjene na steno nekje okoli vitrine oziroma razstavljenih 

predmetov. Pogosto so pritrjene približno na višini oči. Vendar so ti napisi včasih 

zapisani na vitrinah in tako slabše vidni. Informacijske ploščice so zapisane z zelo 

majhnim formatom črk,  ki ga s težavo preberejo tudi osebe brez večjih težav z vidom. 

Na večjih tablah (panojih) so običajno uporabljene večje črke (velikosti 24), vendar je 

na eni tabli uporabljenih več velikosti črk (npr. 14–40). Uporabljene so enakomerne in 

neizumetničene črke ter obojestranska poravnava, razmaki med vrsticami so običajno 

1,15. Razmak med ostavki je viden. Napisi so večkrat zapisani z nekontrastno pisavo. 

Te table se običajno nahajajo za steklom, zato se pogosto pojavi bleščanje. Občasno 

so posamezne zgodbe ali predmeti še dodatno opisani na prilagojenem formatu, in 
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sicer s črnim tiskom večje velikosti na rumeni podlagi in na stojalih. Interaktivne 

naprave (1) niso dostopne. 

V prostorih se avtomatsko prižgejo zvočne kulise, zaradi česar je kasneje prižganih 

več kulis hkrati. Ob kombinaciji z glasom kustosa se vsi ti zvoki mešajo, zaradi česar 

je sledenje malo oteženo. Svetloba v hodnikih in prostorih ni vedno enakomerna. 

Predmeti niso zatemnjeni. Zaradi postavitve zbirk in luči na predmete občasno padajo 

sence teles. Predmeti v prostoru so srednje kontrastni med sabo, kontrasti so naključni. 

V muzeju sta dve vrsti stopnic. Nobene od teh pred začetkom niso označene s pasom 

reliefnih ali kontrastnih pasov. Na stranskih stopnicah je na vsaki stopnici prilepljen 

protidrsni trak, ki je rahlo kontrasten z barvo stopnic. Stranske stopnice potekajo v 

spiralni liniji, zaradi česar so na notranjem zaokroženem delu ožje in manj varne. Prav 

tako so na zunanjem, širšem delu stopnic nepredvidljivo široke (Oseba s slepoto in 

slabovidnostjo nima točnega občutka, koliko je stopnica široka.). Ograje potekajo na 

obeh straneh stopnic. Na stranskih stopnicah je ograja delno kontrastna s steno, na 

glavnih stopnicah kontrasta med ograjo in stenami skorajda ni. Ograje ne potekajo 30 

cm čez rob, prav tako niso taktilno označene. Ograja na stranskih stopnicah se na eni 

strani celo predčasno konča, kar predstavlja nevarnost za osebe s slepoto in 

slabovidnostjo. Vrat v muzeju praktično ni, med prostori so prehodi. Vrata so pri 

stranišču in recepciji ter niso izrazito kontrastna (delno). Hodniki niso vedno široki 150 

cm, na njih ne potekajo ograje za lažje sledenje poti. Hodniki niso izrazito drugače 

»tlakovani« kot sami prostori. Vzorec na tleh je enostaven, tla se ne bleščijo. Po tleh 

potekajo manjše (20 cm) rdeče puščice, ki označujejo smer poti. Preprog v muzeju ni 

veliko, tiste, ki so, niso vse dobro pritrjene. Vitrine ali stekleni panoji niso vidno 

označeni. Predmeti, ki visijo na steni, so toliko vidno označeni, kolikor so sami po sebi 

kontrastni steni, redko so pod njih postavljeni drugi predmeti, ki bi jih lahko oseba 

zaznala z belo palico. Sedežev po muzeju nismo zasledili. V stranišču je več 

kontrastnih barv, a kontrasti niso optimalni. Dvigalo ni posebej prilagojeno. Tipka za 

pritličje je še dodatno dvignjena in otipljiva. Dvigalo ni opremljeno z zvočnimi 

informacijami. 

6.3 Muzej 3 

Muzej se nahaja v gradu nad mestnim jedrom. Razstava poteka v pritličju, 1. 

nadstropju, manjši del tudi v kletnem prostoru. V tem muzeju je razstavljenih zelo veliko 

razstavnih eksponatov. Zato je ogled zelo dolg že za videčega obiskovalca. 

Muzej 3 je ocenjen s splošno oceno 2,45. Iz rezultatov je razvidno, da so zbirke 

(splošna ocena 2,47) dostopnejše kot prostori (splošna ocena 2,44).  

Muzej 3 ima svojo stalno zbirko postavljeno večinoma v dveh nadstropjih gradu. V 

spodnjem nadstropju se lahko premikamo iz prostora v prostor in tako sledimo smeri 

zbirke, vendar na koncu nadstropja nismo čisto prepričani, v katero sobo naj bi najprej 

vstopili in si jo ogledali. V drugem nadstropju je prav tako dilema glede vrstnega reda 

ogleda razstave že za osebe brez težav z vidom. Velika večina predmetov je 
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postavljenih v vitrine ali pa za steklene panoje. Nekaj predmetov, ki niso postavljeni za 

vitrine, se lahko dotaknejo osebe s slepoto in slabovidnostjo. V enem izmed prostorov 

je na otip na voljo listina na pergamentu in vsebina listine, zapisana v brajevi pisavi 

(obrabljeno). Prav tako je tam na otip ena izmed skrinj. Nekaj predmetov za potrebe 

dotikanja kustosi prinesejo iz depoja ali pa od doma. Ker je zbirka zelo velika, to še 

vedno predstavlja majhen del predstavljene vsebine. Razstavljenih je tudi nekaj slik, ki 

so postavljene za vitrinami in niso dosegljive, prav tako ni na voljo tipnih reprodukcij. 

Predmeti so razstavljeni na višini od 10 cm do 2 m. Vitrine niso plitke, kolikor se da. 

Predmeti v vitrinah so postavljeni v več nivojev, nekateri višje od 160 cm, kar še otežuje 

ogled. Vitrine in razni stekleni panoji niso kontrastno označeni. Informacijske ploščice 

so vsakič postavljene na drugačnih, nepredvidljivih mestih, tako da je večkrat potrebno 

dobro pogledati, kam kakšna spada. Postavljene so na različnih višinah (od 10 cm do 

2 m visoko). Prav tako so postavljene tudi na steklene površine, kjer so slabše berljive. 

Panoji z informacijami so zapisani z berljivo pisavo, pri kateri se velikost razlikuje od 

prostora do prostora. Črke so velike približno od 14 do 40 na različnih panojih. Na 

nekaterih panojih so uporabljeni dobri kontrasti, na drugih ne toliko. Besedilo na 

panojih je zapisano na mat podlagi, včasih tudi na steklu ali celo na zavesah, skozi 

katere lahko sije sonce, kar otežuje branje. Včasih je te zapise težje prebrati zaradi 

odseva luči. Občasno je na panojih uporabljena levostranska poravnava besedil, med 

vrsticami je razmak večkrat 1,15 kot pa 1,5. Besedila sicer dajejo vtis preglednosti, 

vendar so velikokrat postavljena zelo visoko na steni, zaradi česar je omejena 

dostopnost osebam s slepoto in slabovidnostjo. Na sončen dan je v muzeju preveč 

svetlo, prav tako je pogosto prisotno bleščanje z več površin, kar predstavlja neprijetne 

občutke že ljudem, ki nimajo težav z vidom. Včasih še posebej ob kombinaciji, kjer je 

potrebno prebrati veliko besedila na podlagi, ki se blešči. V prostorih skorajda ni 

zvočnih kulis, zaradi česar se te ne prekrivajo in ni ovirano poslušanje kustosa. 

Stopnice v večji meri niso posebej prilagojene (niso vidno ali taktilno označene), le na 

krajših stranskih stopnicah je prilepljen srednje kontrasten protidrsni trak. Stopnice 

potekajo v ravnih linijah. Ograje potekajo na obeh straneh stopnic. Končajo se takrat, 

kot se končajo stopnice. Njihov konec ni taktilno označen. Tudi v tem muzeju praktično 

ni vrat, podboji vrat so redko kontrastni z zidom, občasno so kontrastni s tlemi. Hodniki 

so široki več kot 150 cm. Po muzeju ni napeljanih posebnih ograj za lažje sledenje poti. 

Površine na tleh se po večini spreminjajo od prostora do prostora, običajno se od tal 

ne blešči. Po tleh niso napeljane talne označbe. Viseči predmeti (na steni ali stropu) in 

manjši predmeti niso posebej tipno ali vizualno označeni. Kontrast je odvisen od 

samega predmeta in barve prostora, v katerem predmet stoji. Predmeti so med sabo 

dokaj kontrastni, lahko bi bili kontrasti bolj izraziti. Sedeži so postavljeni na enem izmed 

hodnikov, postavljeni so zraven preproge. Sanitarije niso posebej prilagojene osebam 

s slepoto in slabovidnostjo. 
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6.4 Primerjava dostopnosti izbranih treh muzejev osebam s slepoto 

in slabovidnostjo 

Graf 1: Splošna ocena dostopnosti treh muzejev na Gorenjskem 

 

Pri ocenjevanju smo se gibali v okviru ocen 1–5. Največje povprečno število točk je 

dosegel Muzej 1, ki so ga člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih tudi 

najbolj pohvalili. V povprečju je dosegel 3 točke. Čeprav smo želeli oceniti muzeje, ki 

so najbolj, najmanj in delno dostopni osebam s slepoto in slabovidnostjo, smo na koncu 

ugotovili, da muzej 2 in 3 dosegata zelo podobne povprečne rezultate. Muzej 2 je 

ocenjen s povprečno oceno 2,46, Muzej 3 pa 2,45. Nadalje nas je zanimalo tudi, 

kakšne so ocene muzejev znotraj dveh podpodročij: dostopnost vsebin – zbirk in 

dostopnost prostorov. 

Graf 2: Ocena dostopnosti vsebin (zbirk) in prostorov 
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Iz rezultatov je razvidno, da so vsi trije muzeji bolje ocenjeni na področju zbirk, torej so 

njihove zbirke dostopnejše od prostorov. Muzej 1 je na obeh področjih ocenjen z višjimi 

ocenami, kot Muzeja 2 in 3. Najvišje ocene ima na področju dostopnosti zbirk (3,5), 

malo nižje na področju dostopnosti prostorov (2,7). Muzej 2 je na področju dostopnosti 

zbirk (2,67) ocenjen malo boljše od Muzeja 3, ki je ocenjen s splošno oceno 2,47. 

Muzej 3 je bolje ocenjen na področju dostopnosti prostorov (2,44) od Muzeja 2 (2,35).  

Tako kot pri splošni oceni, tudi pri oceni obeh posameznih področij Muzej 1 dosega 

najvišje povprečne rezultate. Tudi ti dve področji  smo razdelili na več podpodročij.  

 

Graf 3: Ocena področja dostopnosti zbirk za osebe s slepoto in slabovidnostjo 

 

Podpodročje dostopnosti vsebin – zbirk smo razdelili na podpodročja: dostopnost 

predmetov, dostopnost pisnih informacij, vitrine in interaktivne naprave.  

Muzej 1 ima znotraj področja dostopnosti vsebin – zbirk vedno najvišje povprečne 

ocene. Gibljejo se od ocene 1 do 3,85 (Najnižje so ocenjene postavke interaktivnih 

naprav, ki v nobenem muzeju niso dostopne, Muzej 3 pa jih niti nima). Ocene Muzeja 

2 se gibljejo od 1 do 3, ocene Muzeja 3 pa od povprečne ocene 1 do 2,95.  

Če primerjamo izbrane tri muzeje znotraj področja dostopnosti predmetov, dosega 

najboljšo oceno Muzej 1, saj obiskovalci glede na število razstavljenih eksponatov tu 

lahko otipajo največji delež predmetov. Ti so pomembni za bistvo razstave. Ostala dva 

muzeja imata razstavljenih veliko več eksponatov, zelo malo pa se jih da otipati. Tako 

sta Muzeja 2 in 3 na tem področju dobila enake ocene. Le Muzej 3 je na področju 

zagotovitev replik ocenjen točko bolje od Muzeja 2, saj jih kustosi po potrebi nekaj 

prinesejo iz depoja. Ker je razstavljenih eksponatov zelo veliko, ti predmeti 

predstavljajo majhen delež razstavljenih predmetov. Muzej 1 je prav tako bolje ocenjen 
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glede višine razstavljenih eksponatov, saj ti redko segajo preko višine 150 cm. V ostalih 

dveh muzejih je več predmetov razstavljenih višje od 150 cm (tudi v vitrinah), zaradi 

česar se jih težje opazuje. 

Tudi na področju dostopnosti pisnih informacij Muzej 1 dosega najvišje povprečno 

število točk. Pisava je v večini primerov dovolj velika, berljiva, zapisana s kontrastno 

pisavo ipd. Manj točk na tem področju Muzej 1 dosega pri postavkah, ki se tičejo lege 

informacijskih ploščic (nagnjenost le-teh je 0 ali skoraj 90°), ter zaradi zapisa informacij 

na panojih, ki segajo več kot 2 m visoko. Tako Muzej 2 kot Muzej 3 sta na tem področju 

ocenjena z nižjimi ocenami, pri tem Muzej 2 dosega le 0,05 višjo oceno od Muzeja 3. 

Nižje ocene dosegata predvsem zaradi manj ustrezne velikosti pisave, večkrat slabše 

kontrastnosti zapisanega s podlago, manjših razmakov med vrsticami, lokacije in 

položaja informacijskih ploščic ter manjše prilagojenosti besedil osebam s slepoto in 

slabovidnostjo.  

Tudi na področju vitrin je Muzej 1 ocenjen z najvišjim povprečnim številom točk (3). 

Muzej 2 je ocenjen  povprečno oceno 2,x3, Muzej 3 pa z oceno 2. Muzej 1 največ točk 

na tem področju dosega zaradi tega, ker vitrine niso postavljene na nogah, ampak na 

škatlastih podstavkih, ki omogočajo, da oseba s palico oviro prej zazna ter da oseba s 

slabovidnostjo oviro prej opazi. Tako kot Muzeja 2 in 3 pa tudi Muzej 1 dosega nižje 

ocene pri smernicah, ki pravita, da naj bodo vitrine čim bolj plitke, predmeti pa naj bodo 

postavljeni čim bolj v ospredje. 

Na področju interaktivnih naprav tako Muzej 1 kot Muzej 2 dosegata le eno točko, 

saj naprave niso dostopne. Muzej 3 pa interaktivnih naprav nima. 

Graf 4: Povprečne ocene dostopnosti prostorov (1. del) 
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vseh podpodročjih področja dostopnosti prostorov. Višje ocene sta pridobila tudi 

Muzeja 2 in 3, ki sta si po splošni oceni prostorov med seboj podobna. 

Na področju vhoda v muzej največje povprečno število točk dosega Muzej 1. Njegov 

vhod v muzej je enostaven, brez stopnic in ima avtomatska vhodna vrata, ki niso 

kontrastno označena. Stopnice v Muzejih 2 in 3 niso kontrastno označene, prav tako 

vhoda nimata ograje. Noben od muzejev pri informacijskem pultu nima zemljevida 

prostorov v različnih formatih. 

Na področju akustike prostora največ točk dosega Muzej 3 – v prostorih ne poteka 

več glasnih aktivnosti hkrati, zvočne kulise niso tako glasne, da bi ovirale poslušanje 

drugih predstavitev. Tudi Muzej 1 je bil ocenjen podobno (0,5 točke manj). V Muzeju 2 

so zvočne kulise avtomatske. Te se vklopijo že, ko je oseba še v prejšnjem prostoru in 

tako ovirajo poslušanje zvokov v tej sobi. Ti zvoki se prav tako mešajo s 

pripovedovanjem kustosa in tako ovirajo slušno zaznavanje in sprejemanje informacij. 

Na področju svetlobe najboljše rezultate dosega Muzej 1. Predmeti v njem niso 

zatemnjeni, svetloba v njem pa je enakomerna in prijetno močna, kar potrdi tudi član 

Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj. Redko se na vitrinah in panojih 

pojavi bleščanje zaradi luči. Malo manjše ocene na tem področju dosega Muzej 2, kjer 

predmeti niso zatemnjeni ter vedno enako dobro osvetljeni. Muzej 3 je na področju 

svetlobe dosegel najmanj povprečnih točk. Tam smo tudi sami imeli težave s svetlobo 

in bleščanjem, še posebej, ker je na dan ogleda v prostore sijalo močno sonce. Prav 

tako smo večkrat zasledili oteženo branje napisov zaradi močnega odseva luči. V 

kombinaciji z občasnimi manj osvetljenimi prostori je to povzročalo utrujenost oči. 

Na področju kontrastnosti predmetov so vsi trije muzeji dosegli oceno 3, saj so 

nekateri predmeti med sabo bolj kontrastni, drugi pa manj. 

Na področju stopnic je najvišje ocenjen Muzej 3 (povprečna ocena 1,62), na splošno 

je to področje pri vseh treh muzejih ocenjeno z nižjimi ocenami, saj praktično nobene 

stopnice niso kontrastno ali taktilno označene (redke izjeme). Le v Muzeju 3 je majhen 

del stopnic označen s taktilnimi trakovi, ki niso ustrezno kontrastni. Muzej 2 je dosegel 

še malo nižjo oceno, ker del stopnic poteka spiralno in ne v ravnih linijah. 

Na področju ograj ima najvišjo oceno Muzej 1, sledi mu Muzej 2 in še Muzej 3. Ograje 

se ne nadaljujejo še 30 cm po koncu stopnic in niso taktilno označene. V Muzeju 2 ena 

izmed ograj na desni strani stopnišča predčasno celo izgine, kar lahko predstavlja 

nevarnost za obiskovalce s slepoto in slabovidnostjo. Ograje pa večinoma potekajo na 

višini 85 cm. 
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Graf 5: Povprečne ocene dostopnosti prostorov (2/2) 

 

Na področju vrat in kljuk najvišjo splošno oceno dosega Muzej 3. Na splošno v 

omenjenih treh muzejih ni veliko vrat. Med prostori nas vodijo le podboji, ti so redko ali 

občasno kontrastni steni. 

Na področju hodnikov in poti po muzejih je najbolje ocenjen Muzej 1. V razstavnem 

prostoru je kar nekaj manevrskega prostora. Razstava poteka samo v enem prostoru, 

kjer je smer gibanja enostavna in jasna. Muzej 3 dosega na tem področju boljše ocene 

od Muzeja 2, saj je v Muzeju 2 prisotnih nekaj hodnikov, ki so ožji od 150 cm. 

Na področju tal je z največ povprečnimi točkami ocenjen Muzej 1, saj je vzorec na tleh 

enostaven, ni bleščeč, ne drsi, po tleh pa je prav tako pritrjena vodilna taktilna linija, ki 

uporabnika vodi v smeri razstave. V Muzeju 2 so tla podobna, le da so redko tudi 

bleščeča. Po tleh potekajo rdeče puščice, ki obiskovalce vodijo po prostorih, vendar ni 

nujno, da jih uporabniki s slepoto in slabovidnostjo vedno in v popolnosti opazijo. V 

Muzeju 3 ni prisotnih nobenih talnih oznak, ki bi pomagale pri gibanju po muzeju, 

čeprav bi ob obisku brez kustosovega vodenja, le-te potreboval tudi videči obiskovalec. 

Na področju preprog je najbolje ocenjen Muzej 1, saj preprog nima. Tudi ostala dva 

muzeja nimata veliko preprog. Obstoječe preproge niso vse zadovoljivo pritrjene, v 

Muzeju 3 le-te lahko predstavljajo le delček vodilne linije osebam s slepoto in 

slabovidnostjo. 

Tudi na področju nevarnih predmetov je najboljše ocenjen Muzej 1. Večina 

predmetov je namreč zbranih za taktilno označeno mejo. Vitrine niso posebej vidno 

označene v nobenem od muzejev. V Muzeju 1 so postavljene na bolje vidne stebre 

(škatle). V ostalih dveh muzejih so nizki predmeti ali pa predmeti, postavljeni na steno, 

redko vidno ali drugače označeni. 
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Na področju sedežev najvišjo oceno dosega Muzej 1, saj so po celotni razstavi zraven 

vitrin postavljeni še nekateri stebri, da si obiskovalci lahko odpočijejo, po potrebi pa so 

na koncu razstave pripravljeni še zložljivi stoli. V Muzeju 2 sedežev ni, v Muzeju 3 so 

prisotni le na enem hodniku, kjer so odmaknjeni od razstavnega prostora in izven 

prehodne poti. 

Na področju sanitarij muzeji niso dosegli visokih ocen. Najnižje ocene je dosegel 

Muzej 1, saj je prostor skoraj popolnoma bel in nič kontrasten. Sanitarije v ostalih dveh 

muzejih so malo bolj kontrastne. 

Tudi na področju dvigal Muzeja 1 in 2 dosegata nižje ocene, Muzej 3 pa dvigala nima. 

V obeh muzejih sta dvigali postavljeni ob glavnih hodnikih, v Muzeju 1 je ob prispetju 

dvigala prisoten zvok. V Muzeju 2 pa tega zvoka ni, je pa gumb za pritličje bolj izbočen 

od ostalih, v Muzeju 1 je kontrolna plošča na dotik. 

6.5 Predlogi izboljšav za muzeje 

6.5.1 Muzej 1  

Predlagamo, da: 

 na drsna vrata prilepijo večji logotip muzeja, saj bi bila vrata tako bolj vidna; 

 stopnice pred začetkom (in koncem) označijo s širšim kontrastnim 

trakom/kontrastnim reliefnim trakom. Tako lahko oseba ugotovi, da se nahaja 

na začetku stopnic; 

 robove stopnic označijo s kontrastnimi trakovi; 

 zagotovijo brajev vodnik, ki bi ga oseba lahko nosila s sabo po muzeju; 

 obnovijo pikice na brajevem vodniku, tako  bi bile črke bolj otipljive in obstojne; 

 zagotovijo zvočne posnetke, ki vsebujejo opis prostora, informacije s panojev, 

navodila za pot …; 

 informacijske ploščice, prilepljene zraven vitrin, nagnejo na okoli 45°, da jih 

lahko oseba prebere z lupo, ki jo mora namestiti vodoravno nad informacijsko 

ploščico; 

 informacijske ploščice na stojalih nagnejo, da bodo manj navpične in v položaju, 

da se jih bo dalo lažje prebrati (od 45° do okoli 70°); 

 povečajo pisavo na nekaterih napisih (velikost pisave vsaj 18, 20 …); 

 zraven odtisov ptic dodajo še opise v brajevi pisavi in povečanem tisku; 

 kontrastno označijo letvice, v okviru katerih so postavljeni predmeti; 

 na stranišču kontrastno označijo (oblepijo) nekatere elemente, da bi bili bolje 

vidni: podboje vrat, milnice, zaboje s papirjem, straniščni pokrov …; 

 v dvigalu kontrastno označijo robove vrat, »gumbe«; 

 kontrastno označijo podboje vrat. 

6.5.2 Muzej 2 

Predlagamo, da: 
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 izdelajo kopije predmetov iz vitrin (Običajno je teh predmetov v vitrinah več, zato 

naj izdelajo kopije najpomembnejših predmetov, ki so pomembni za 

razumevanje bistva razstave.); 

 postavijo informacijske ploščice vedno na podobna mesta (levo/desno od 

vitrine/predmeta); 

 povečajo pisavo na informacijskih ploščicah (velikost najmanj 18); 

 zamenjajo žarnice v lučeh, tako da bodo prostori približno enakomerno 

osvetljeni. Če je možno, naj obrnejo luči tako, da ne svetijo direktno na 

predmet/pano z informacijami; 

 kontrastno obarvajo podboje vrat, kot na primer namesto bele črno, odvisno od 

prostorov; 

 kontrastno označijo vitrine in panoje, ki ščitijo predmete pred tipanjem; 

 označijo začetke in konce stopnic s pasom kontrastnega in taktilnega traku, na 

primer 20 cm bele barve na glavnih stopnicah/temno sive barve na stranskih 

stopnicah; 

 obarvajo/oblepijo ograje v kontrastne barve (bele, temno sive); 

 taktilno označijo vsaj tiste ograje, ki se na stranskih stopnicah predčasno 

končajo, čeprav je priporočena označitev vseh; 

 na belem reliefnem zemljevidu Gorenjske označijo vsaj glavna gorenjska mesta 

z malo večjimi črnimi pikami ter jih poimenujejo z večjim tiskom in brajevo 

pisavo; 

 pripravijo zvočne posnetke z informacijami o muzeju, o prostorih, z vsebinami s 

panojev, z navodili za smer gibanja. 

6.5.3 Muzej 3 

Predlagamo, da: 

 na začetku razstave postavijo maketo muzeja, kjer lahko oseba s slepoto in 

slabovidnostjo pogleda obliko gradu in njegovo lego; 

 pripravijo zvočne posnetke (opis muzeja, prostorov, poti, informacij s panojev; 

 začetek in konec stopnic označijo s taktilnim ter kontrastnim pasom; 

 ograje obarvajo bolj kontrastno (črno, temno rjavo); 

 začetke in konce ograj taktilno označijo; 

 informacijske ploščice postavijo vedno na podobna mesta (levo od predmetov, 

desno od predmetov); 

 namesto na steklo ali na nižje površine informacije zapišejo na ploščice, ki so 

na stojalu in so nagnjene od 45 do 70°; 

 o vsakem prostoru in zbirki zapišejo bistvene informacije v povečanem tisku 

(velikost vsaj 18). Zapis o vsakem prostoru se lahko hrani poleg zapisov v 

angleščini v posebnih predalčkih pred vhodom v nov prostor; 

 zapišejo bistvene informacije o prostoru in zbirki v brajevi pisavi; 

 obnovijo brajev opis listine; 

 zagotovijo predmete, za katere kustosi še menijo, da bi prispevali k dojemanju 

bistva razstave; 
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 namestijo senčnike/zavese na okna, skozi katera ob sončnih dnevih sije sonce 

in ustvarja bleščečo svetlobo; 

 kontrastno označijo vitrine in panoje, ki ščitijo predmete pred tipanjem, 

 kontrastno označijo podboje vrat (temno rjava); 

 povečajo nekatere napise na panojih (pisava vsaj 24); 

 v sanitarijah kontrastno označijo posamezne elemente (stojalo za straniščni 

papir, milnica, brisačke); 

 na tla namestijo večje puščice, ki kažejo smer poteka razstave. Te naj bodo 

nameščene vedno na podobnih lokacijah, npr. na levi/desni strani sobe; 

 tipno ilustrirajo bistvena umetniška dela; 

 na recepciji zagotovijo povečevalno steklo. 

6.6 Informiranost zaposlenih v izbranih treh muzejih ter ovire, ki 

vplivajo na dostopnost oziroma prilagajanje muzejskih prostorov in 

zbirk 

6.6.1 Muzej 1 

V Muzeju 1 kustosi hodijo na različna izobraževanja (V okviru Skupnosti muzejev 

Slovenije, kjer imajo svojo sekcijo za izobraževanje in komuniciranje. Znotraj nje že 

nekaj let posebno pozornost posvečajo izobraževanju na temo oseb s slepoto in 

slabovidnostjo.). Izobraževanja zajemajo seminarje, predavanja, predstavitve, oglede 

dobrih praks (razstave, vodenja …) ter izmenjavo izkušenj med kolegi. Povedo, kakšne 

prilagoditve v muzeju nudijo osebam s slepoto in slabovidnostjo (zemljevid Slovenije, 

prilagojen osebam s slepoto in slabovidnostjo, in dva kotička, kjer so posebej 

izpostavljeni predmeti s planinsko tematiko, zraven pa je napis v brajici. Skozi celoten 

razstavni prostor vodi po tleh siva hrapava črta, ki je orientacija osebam s slepoto in 

slabovidnostjo. Lažji ogled omogoča pregledno zasnovana razstava, kjer ni niš ali 

kotičkov. Na posebnem podstavku je na voljo osnovni vodič po razstavi, zapisan v 

brajici. V primeru najave ali posebnih želja ob prihodu v muzej osebam s slepoto in 

slabovidnostjo z veseljem nudijo vodenje po razstavi. Pri tem pazijo, da obiskovalce 

opozorijo na spremembe (pred nami je 20 stopnic, sledi zadnja stopnica, ipd.). Na 

koncu stopnic opišejo prostor razstave. 

Ena izmed kustosinj pove, da osebam s slepoto in slabovidnostjo predmete bolj 

podrobno opišejo, navede tudi primer opisa (»Na desni strani stoji medved; medved je 

srednje velikosti in vam, ko stoji na dveh nogah seže do višine vratu. Ima šape velike 

za eno in pol vaše roke in kremplje velike kot pol vašega mezinca …«) Opozorijo tudi 

na zvoke npr.: »Slišimo zvok nevihte v gorah, ki prihaja iz bivaka, ki si ga bomo v 

nadaljevanju pogledali). Veliko predmetov lahko obiskovalci otipajo, pri tipanju 

nekaterih si nadenejo rokavice. Pove, da imajo v muzeju redko obiskovalce s slepoto 

in slabovidnostjo, do sedaj največ s strani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih 

Kranj. V muzeju vse stvari niso dostopne oziroma prilagojene (Glej predloge 

prilagoditev.), čeprav je muzej relativno nov. Razlog je, da so morali postavitev 
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načrtovati dokaj hitro, pri tem sami niso imeli vsega znanja oziroma izkušenj, da bi 

vedeli, katere stvari bi bilo še potrebno prilagoditi. V muzeju so zelo odprti za predloge 

in so jih želeli slišati. Pravijo, da bodo predlagane spremembe enkrat obravnavane, če 

bodo sprejete, pa je odvisno od vodstva muzeja oziroma od denarnih zmožnosti. 

V Muzeju 1 so tako kustosi kar dobro opremljeni z znanjem o interakciji z osebami s 

slepoto in slabovidnostjo. V ta namen obiskujejo različna izobraževanja. Prav s 

pomočjo teh in s pomočjo drugih, ki so jih prosili za pomoč, so lahko nekaj znanja že 

upoštevali pri načrtovanju in gradnji objekta ter razstave. Odprti so tudi za predloge 

prilagoditev, na katere sami niso pomislili. Torej poleg denarja na dostopnost in 

prilagoditve v tem primeru vpliva tudi znanje zaposlenih. Na splošno so v muzeju zelo 

odprti za ideje dostopnosti, prilagojenosti in se trudijo, da bi bili vsi obiskovalci čim bolj 

zadovoljni z obiskom v muzeju. 

6.6.2 Muzej 2 

V tem muzeju zaposleni povedo, da niso bili na izobraževanjih, ki se tičejo oseb s 

posebnimi potrebami oziroma oseb s slepoto in slabovidnostjo, čeprav menijo, da bi 

bilo to dobro. Pravijo tudi, da v muzeju ne nudijo prilagoditev osebam s slepoto in 

slabovidnostjo oziroma da muzej ni dostopen tej populaciji. Obiskovalcev s slepoto in 

slabovidnostjo pa praktično ni (razen članov Medobčinskega društva slepih in 

slabovidnih Kranj). Ko sva s članom omenjenega društva obiskala muzej, nama je 

vodenje nudila varuhinja muzeja. Prišla sva namreč nenapovedana, zato kustosov ni 

bilo. Varuhinja pove, da razstavo toliko pozna, da nama lahko pri ogledu pomaga tako 

kot ostalim nenapovedanim obiskovalcem. Pri svojem vodenju je res povedala 

bistvene stvari, pri tem pa je uporabljala besede tukaj in tam ter kretnje. Prav tako sta 

bila njen govor in razlaga zelo hitra, hitro se je premikala po prostorih. Pri opisih je 

običajno uporabljala imena predmetov, povedala je še namen teh predmetov, ni pa jih 

bolj opisala. Član Društva se je pri tem trudil slediti. Ker je to odrasla oseba, je vodenju 

in opisom še lahko sledil, situacija pa bi bila drugačna, če bi bil to učenec osnovne 

šole, ki teh predmetov še ni spoznal. Varuhinja je pri razlagi navezovala očesni stik z 

obema enako. Tudi kustosinja kasneje navede, da bi pri opisovanju predmetov 

osebam s slepoto in slabovidnostjo uporabila besede tukaj, tam ipd. Pravi, da se 

zaveda, da so napisi na informacijskih ploščicah premajhni, saj jih še sama težko 

prebere, pa ni slabovidna. Pravi, da v muzeju ne nudijo nobenih lup ali drugih 

pripomočkov, pripravljajo pa zvočni vodič, ki se ga bo lahko prenašalo po prostorih. Ne 

pozna še tehničnih podrobnosti same izvedbe. Tudi tukaj je razstava relativno nova, 

saj je stara okoli dve leti. Postavljena je bila zelo na hitro in ne z mislijo na osebe s 

posebnimi potrebami (razen na gibalno ovirane). Kasneje so v muzeju prilagodili nekaj 

besedil, ki so jih zapisali s povečanim tiskom. Tako na samo dostopnost muzeja zopet 

vpliva znanje o prilagoditvah za osebe s posebnimi potrebami. Zaposleni namreč niso 

seznanjeni s populacijo oseb s slepoto in slabovidnostjo, njihovimi potrebami ter z 

možnimi rešitvami, ki bi se jih lahko poslužili. 
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6.6.3 Muzej 3 

V tem muzeju kustosinja pove, da so bili zaposleni na izobraževanju, ki je bilo izvedeno 

v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani (nadalje ZSSM). Tam so pridobili 

nekaj znanja o vodenju oseb s slepoto in slabovidnostjo in o komunikaciji z osebami s 

slepoto in slabovidnostjo. Sama poroča, da so zaposleni na podlagi teh spoznanj 

ugotovili, da imajo na tem področju premalo znanj in da pri vodenju oseb s slepoto in 

slabovidnostjo, zato samo spremljanje in dodatne opise prepustijo spremljevalcem 

oseb s slepoto in slabovidnostjo. Za izvedbo prilagoditev so odvisni od vodstva muzeja. 

Ob morebitnih prilagajanjih se naslanjajo na priročnik Dostopen muzej: Smernice za 

dobro prakso (Lipec Stopar, idr., 2009). Prav tako so bili enkrat na ogledu dijaki ZSSM, 

ki so dali različne predloge sprememb. Kustosinja prav tako pove, da se ljudje v muzeju 

lahko dotikajo ene izmed listin (pergamenta), vsebina le-te je opisana v brajevi pisavi. 

Poleg tega se lahko dotikajo še skrinje v tistem prostoru in nekaterih kmetijskih in 

pekovskih pripomočkov. Ostalih predmetov naj se ne bi dotikali, zaradi česar je večina 

postavljena za vitrine. Le ob najavi uporabnikov s slepoto in slabovidnostjo kustosi 

prinesejo še nekaj predmetov iz depoja ali od  doma. Tudi v Muzeju 3 na dostopnost 

in vodenje vpliva pomanjkanje izkušenj in informacij o osebah s slepoto in 

slabovidnostjo. 

6.6.4 Pogovor s kustosom spomeniško zaščitenega muzeja 

Kustos v tem muzeju pove, da osebe s slepoto in slabovidnostjo muzeja ne obiščejo 

pogosto. Če pa že pridejo, imajo s seboj tudi spremljevalca. Nekateri gredo  po muzeju 

individualno in ne prosijo za dodatno razlago. Osebam s slepoto in slabovidnostjo ne 

nudijo posebnih prilagoditev. V zadnjem času se trudijo, da bi zbrali in v vsakem 

prostoru zagotovili vsaj en reprezentativen predmet, s katerim bi zaokrožili vsebino 

prostora oziroma zbirke (čipka, železni žebelj, žito …). To bi koristilo tudi ostalim 

obiskovalcem, še posebej otrokom, ki se zelo radi dotikajo. Razmišljali so o lupah, ki 

bi bile na voljo obiskovalcem s slepoto in slabovidnostjo, vendar so po dolgem 

razmisleku to idejo opustili, saj menijo, da večina oseb s slepoto in slabovidnostjo, če 

se poslužujejo takih pripomočkov, le-te pogosto prinesejo s sabo. Kustos omeni, da bi 

bila spomeniška zaščitenost ovira v primeru, kot je izgradnja dvigala, ki večkrat pride 

v poštev za osebe z gibalno oviranostjo kot pa za osebe s slepoto in slabovidnostjo, in 

v primeru, če bi želeli spreminjati same prostore zbirk (spreminjanje lokacije sten). V 

ostalih primerih bi največjo oviro pri zagotavljanju dostopnosti oziroma prilagoditev 

predstavljal denar. V muzeju so na primer razmišljali o tem, da bi na tla prilepili 

posebne trakove, ki bi služili kot vodilne linije osebam s slepoto in slabovidnostjo. 

Vendar se tukaj zatakne pri denarju. Ta je problem tudi pri zagotavljanju brošur 

oziroma pisanih materialov v povečanem tisku. O tem, da bi prilepili kontrastne trakove 

na stopnice, še niso razmišljali, verjetno bi bilo lažje izvedljivo, če bi le-te nalepili samo 

na zadnje in prve stopnice. Tudi označitev začetka in konca stopnic ne bi bila težava. 

Na nadaljne prilagoditve vpliva informiranost o vseh možnih prilagoditvah, ki bi se jih 

lahko v muzeju poslužili. 
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V muzeju tudi pravijo, da brez težav tudi sami vodijo osebe s slepoto in slabovidnostjo, 

če je to potrebno. Eden izmed kustosov pove, da se raznih  izobraževanj sicer ne 

udeležujejo, sam pa ima veliko izkušenj z delom in sodelovanjem s to populacijo. Pri 

vodenju jih opozorijo na vse spremembe v površini, opišejo prostore, posamezne 

zbirke. Posebej izpostavijo tudi zaupanje, ki ga morajo vzpostaviti s tistim, ki ga vodijo. 

Pravijo, da je potrebno prilagoditi tudi samo komunikacijo in uporabljati besede, ki 

opisujejo točne lokacije, kot na primer 2 m pred nami, v levem zgornjem kotu ipd. 

Povedati je potrebno na drugačen način, včasih malo več, da obiskovalci lahko 

nadomestijo tisto, česar ne vidijo. 

Kljub temu da v muzeju ne nudijo posebnih prilagoditev, se s strani zaposlenih odraža 

interes za spremembe, prizadevanje za pomoč osebam s posebnimi potrebami 

oziroma razumevanje človekovih potreb. 

6.6.5 Povzetek intervjujev 

Zapisano kaže, da se od treh ocenjevanih muzejev kustosi udeležujejo izobraževanj 

samo v enem muzeju. V tem muzeju pokažejo tudi največ poznavanja tematike 

prilagajanja za osebe s slepoto in slabovidnostjo. V enem od muzejev so se zaposleni 

sicer udeležili izobraževanj v okviru Zavoda za slepo in slabovidno mladino, vendar na 

podlagi tega sami zaključujejo, da za več interakcij s samimi osebami s slepoto in 

slabovidnostjo niso dovolj informirani. V enem muzeju se izobraževanj ne udeležujejo, 

kar vpliva tudi na njihovo znanje o potrebah te populacije in o možnih prilagoditvah. V 

zadnjem izmed omenjenih muzejev (spomeniško zaščiten muzej – v nadaljevanju 

Muzej 4) imajo z osebami s slepoto in slabovidnostjo več direktnih izkušenj, ki vplivajo 

na njihov občutek informiranosti in na njihovo usposobljenost za delo z osebami s 

slepoto in slabovidnostjo. Če pa primerjamo samo prve 3 ocenjene muzeje, lahko 

ocenimo, da so za delo s to populacijo bolj usposobljeni le v enem, v dveh pa manj ali 

zelo malo usposobljeni. 

Dejstvo, da se zaposleni v muzejih (aktivno) udeležujejo izobraževanj vpliva tako na 

vodenje in komunikacijo z osebami s slepoto in slabovidnostjo, prav tako pa tudi na 

samo načrtovanje prilagojenosti oziroma dostopnosti prostorov za osebe s slepoto in 

slabovidnostjo. Da bi zaposleni razumeli, kako in zakaj moramo do oseb s slepoto in 

slabovidnostjo pristopati na določen način ter na kaj in zakaj moramo biti pozorni pri 

komunikaciji in opisovanju, bi zaposleni morali hoditi na različna izobraževanja in imeti 

praktične izkušnje z osebami s slepoto in slabovidnostjo. Prav tako bi tudi sami morali 

imeti izkušnjo z delovanjem v temi oziroma s slabšo vidno ostrino in ožjim vidnim 

poljem, da bi lažje razumeli, zakaj so določene prilagoditve v muzeju potrebne. S tem 

bi lažje razumeli tudi, zakaj je pomembno prilagojeno podajanje informacij. Poleg 

ugotovitve, da na dostopnost muzejev vpliva tudi pomanjkanje finančnih sredstev ali 

vodstvo muzeja (včasih tudi omejitve spomeniške zaščitenosti), ima velik vpliv na 

dostopnost tudi informiranost muzejev o tem, kaj se lahko in mora prilagoditi ter zakaj. 

Zaposleni v muzejih v veliki meri ne znajo gledati s perspektive oseb s slepoto in 

slabovidnostjo in ne pomislijo, zakaj določene stvari v muzeju niso dostopne, še manj 
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pa, kako bi se jih dalo spremeniti in narediti dostopne. Prav tako bi v muzejih 

potrebovali tudi izobraževanje ali svetovanje glede prilagajanja vsebin, npr. pri pripravi 

zvočnega vodiča. Tu ni pomembno samo to, da so na njem posnete informacije, ampak 

je pomembna tudi vrsta informacij, način podajanja informacij in tehnična izvedba. 

Osebe s slepoto in slabovidnostjo ne bodo enostavno videle, kateri zvočni posnetek 

sodi h kateremu delu razstave, kam se morajo premikati, katere gumbe morajo 

premakniti … 

6.7 Izkušnje oseb s slepoto in slabovidnostjo z obiskovanjem 

muzejev 

Svoje izkušnje o obiskovanju muzejev nam je podalo 6 članov Medobčinskega društva 

slepih in slabovidnih Kranj. Ti vsako leto skupaj s spremljevalci obiščejo nekaj muzejev, 

tako da med njimi ni bilo nikogar, ki muzejev ne obiskuje. Čisto samostojno se v muzeje 

ne odpravi nihče, saj problem predstavlja že prevoz in iskanje lokacije muzeja. Nekateri 

izmed članov se v muzeje odpravijo v spremstvu domačih ali prijateljev. Takrat pravijo, 

da ne potrebujejo nujno kustosa, saj jih njihov spremljevalec lahko dovolj dobro vodi 

po prostorih in opiše zbirke. Navsezadnje je spremljevalec običajno tisti, ki dobro pozna 

njihove potrebe in omejitve. Tudi pri skupinskem obisku muzejev ima vsak član svojega 

spremljevalca. 

Poročajo, da so nekatere razstave postavljene v starih stavbah, kjer so manjši prostori 

in kjer so predmeti postavljeni zelo skupaj. Tam ne morejo uživati v obisku, saj svojo 

pozornost posvečajo le temu, da pri ogledu ne bodo česa prevrnili. Dotaknejo se tudi 

področja vitrin in panojev, ki niso vidno označeni in se zaradi tega lahko udarijo v njih, 

prav tako pa jim občasno bleščanje še otežuje ogled predmetov. 

Pri obiskovanju muzejev jim zelo veliko pomeni, da so prostori prostorni, veliki, 

nenatrpani, da se lahko gibljejo brez strahu pred udarci ali pa brez strahu, da bi prevrnili 

kakšen eksponat. Prav tako jim zelo veliko pomeni ustrezna, enakomerna in močna 

osvetljenost prostorov, da predmete lažje opazujejo. Neprijetno se počutijo ob tem, ko 

se nivo svetlobe spreminja, saj potrebujejo dalj časa, da se na spremembe navadijo. 

Tudi svetloba je v starejših hišah običajno pomanjkljiva, težave imajo tudi z neravnim 

podom, ki predstavlja nevarnost spotika. Seveda jim zelo veliko pomeni tudi to, da se 

lahko dotikajo predmetov v muzejih. Velikokrat se lahko dotikajo tudi tistih predmetov, 

ki se jih ostali obiskovalci ne smejo, razen če so res zelo občutljivi na dotik. 

Člani društva pred obiskom muzeja pokličejo v muzej in napovejo svoj obisk ter 

razložijo svoje potrebe. Poročajo o tem, da imajo v skoraj vseh primerih s kustosi dobre 

izkušnje, saj so prilagodljivi, se dobro pripravijo na njihov obisk in se potrudijo pri 

predstavitvi zbirke, kar večkrat odtehta tudi nedostopnost muzeja. Le enkrat se jim je 

zgodilo, da so s strani kustosa zaznali nezanimanje in odvečnost, zaradi česar nimajo 

lepih spominov na ta muzej. Tako še posebej poudarijo, da jim je poleg zgoraj 

naštetega najbolj pomemben občutek zaželenosti v muzeju. To je občutek, da se 

kustos trudi čim bolje podati informacije in omogočiti čim bolj bogato izkušnjo pri obisku 
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muzeja. Hkrati člani društva omenijo tudi pomembnost samozagovorništva 

uporabnikov. Povedo, da na kustosovo vodenje (še posebej ob nenapovedanem, 

individualnem obisku) lahko vplivajo tudi sami, saj kustosu lahko obrazložijo svoje 

potrebe in želje. Znati morajo vprašati, če česa ne razumejo. Vprašati, če se lahko 

dotaknejo predmetov, sami morajo znati povedati, da jih zanima velikost prostora … 

Teh in še nekaterih drugih stvari kustos kljub dobri volji ne bo naredil ali povedal, če 

zanje ne bo vedel. 

Če uporabniki pridejo nenapovedano, se lahko zgodi tudi to, da kustosov v muzeju ni, 

saj so ti največkrat prisotni ob napovedanih večjih skupinah (tako kot v primeru 

Muzejev 2 in 3). Če se to zgodi v primeru Muzeja 3, si uporabniki lahko ogledajo muzej, 

le da ne morejo otipati predmetov, ki jih kustosi ob napovedanih večjih skupinah po 

potrebi prinesejo iz depoja.  

Ena od članov društva poroča, da sta z možem enkrat čisto slučajno obiskala muzej 

tik pred zaprtjem. Kljub temu ju je kustosinja vodila po razstavi in vse zelo dobro 

obrazložila ter povedala vse tisto, kar sta jo vprašala in jima omogočila tipanje. 

Člani poročajo tudi, da se opazi razlika od leta 2007 in 2009, ko sta bila sprejeta 

Konvencija o zaščiti invalidov in Zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Vedno bolj 

se dela na dostopnosti, prej se je zgolj zamahnilo z roko z mislijo, da teh obiskovalcev 

tako ni veliko. Omenijo, da se nekaterih stvari pač ne da spremeniti, kot so strme in 

neenakomerne stopnice, medtem ko bi se zamenjavo žarnic, spremembo smeri 

osvetljevanja žarnic, kontrastno označitev stopnic ali tal … dalo omogočiti brez večjih 

finančnih vložkov. 

Če povzamemo, imajo člani društva na splošno zelo dobre izkušnje z obiski muzejev 

prav zaradi kustosov, ki se po predhodni najavi zelo dobro pripravijo na vodenje, so 

prilagodljivi in se trudijo zadovoljiti potrebe uporabnikov. Ta prijaznost (kljub manjši 

informiranosti) zelo velikokrat odtehta manjšo dostopnost muzejskih prostorov in zbirk 

(predvsem v starejših stavbah). Še vedno jih veseli vsaka podrobnost, ki jo v muzejih 

popravijo, prilagodijo za namen dostopnosti. Velikokrat je pri dogovarjanju za obisk 

prisotna tudi zadrega zaposlenih in vodstva, saj pravijo, da nimajo potrebnih izkušenj. 

Kljub temu se kasneje dobro pripravijo in opravijo vodenje.  

6.8 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Najprej smo se spraševali o možnih prilagoditvah za osebe s slepoto in slabovidnostjo, 

ki jih je mogoče izpeljati v muzejih. Ugotovili smo, da jih lahko razdelimo v dve skupini. 

To so prilagoditve (za dostopnost) prostorov in prilagoditve (za dostopnost) zbirk. Prvo 

skupino smo za potrebe raziskovalnega dela razdelili na področja: dostopnost 

predmetov; dostopnost pisnih informacij; vitrine in interaktivne naprave. Drugo skupino 

smo razdelili na področja: vhod v muzej, akustika prostora, svetloba, kontrastnost 

predmetov v prostoru, stopnice, ograje, vrata, kljuke, hodniki in poti po muzeju, tla, 

preproge, nevarni predmeti, sanitarije, sedeži v prostorih muzeja in dvigala. 
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Pri drugem vprašanju smo s pomočjo zgoraj navedenih področij ocenjevali, v kolikšni 

meri so dostopni trije muzeji na Gorenjskem. Ocenili smo, da je najboljši izmed treh 

muzejev ocenjen s splošno oceno 3, kar pomeni, da je ta srednje močno dostopen 

oziroma da so možne prilagoditve občasno dostopne. Ostala dva muzeja sta ocenjena 

s splošnimi ocenami 2,45 in 2,46, kar pomeni vmesno oceno med »skoraj nič in srednje 

močno dostopen« (oziroma med ocenama »redko ter občasno«), kar pomeni, da 

muzeja v večji meri nista dostopna osebam s slepoto in slabovidnostjo. Čeprav se 

rezultat med najbolje ocenjenim muzejem in drugima dvema razlikuje le za pol točke, 

se v prvem muzeju vseeno opazi nekaj več informiranosti, ki so jo lahko vložili v 

omogočanje dostopnosti osebam s slepoto in slabovidnostjo. To se odraža tudi v malo 

višji oceni dostopnosti zbirk ‒ 3,5. Kljub temu da je najbolje ocenjen muzej razmeroma 

nov in so že v fazi načrtovanja mislili na nekatere prilagoditve, se še najdejo stvari, ki 

bi se dale spremeniti. Tudi v drugem najbolje ocenjenem muzeju so prostori in zbirka 

obnovljeni, vendar načrtovanje in postavljanje zbirke ni potekalo z mislijo na populacijo 

oseb s slepoto in slabovidnostjo. V tretjem muzeju je razstava postavljena že dalj časa, 

vendar občasno nekatere stvari posodobijo ali zamenjajo (predvsem napise). 

Pri tretjem vprašanju smo poizvedovali, katere ovire muzeji navajajo kot razlog za 

nedostopnost prostorov in zbirk. Ugotovili smo, da muzeji za razlog nedostopnosti 

oziroma neprilagojenosti zbirk in prostorov večkrat navedejo pomanjkanje denarja. 

Čeprav smo bili mnenja, da bodo muzeji kot vzroke navajali tudi prostorske omejitve 

ali kulturno zaščitenost muzejev, ta dva vzroka v obiskanih muzejih nista prevladujoča. 

Četudi tega sprva nismo predvideli, se je izkazalo, da največkrat k manjši dostopnosti 

doprinese dejstvo, da zaposleni področja oseb s slepoto in slabovidnostjo ne poznajo 

dovolj dobro in niti ne vedo, kako in kaj bi na tem področju še lahko uredili, kar povedo 

tudi sami.  

Pri četrtem vprašanju smo ugotavljali, koliko so zaposleni v muzejih informirani o 

pomoči in nudenju informacij osebam s slepoto in slabovidnostjo. Ugotovili smo, da so 

v treh obiskanih muzejih na področju slepote in slabovidnosti (vodenje ter pomoč 

osebam s slepoto in slabovidnostjo) malo bolje informirani le v enem muzeju. Po 

njihovem pripovedovanju redno hodijo na izobraževanja, kar lahko ugotovimo tudi v 

našem pogovoru, kjer pokažejo seznanjenost s to temo. Prav tako se informiranost 

izraža s tem, da je že faza načrtovanja in gradnje potekala z mislijo tudi na to 

populacijo. V drugem muzeju na izobraževanja, povezana z osebami s slepoto in 

slabovidnostjo, ne hodijo, kar se odraža v manjši informiranosti o možnih prilagoditvah 

in komunikaciji z osebami s slepoto in slabovidnostjo). Kljub temu da je bila razstava 

na novo postavljena 2 leti nazaj, ni bila postavljena z mislijo na osebe s slepoto in 

slabovidnostjo oziroma so manjše prilagoditve uredili kasneje. V tretjem muzeju 

povedo, da so na kakšnem izobraževanju že bili in ugotovili, da o tej temi vedo 

premalo, zato se pri vodenju oseb s slepoto in slabovidnostjo po muzeju zanašajo tudi 

na njihove spremljevalce. 

Pri petem vprašanju nas je zanimalo, kaj je največkrat vzrok, da se osebe s 

slepoto/slabovidnostjo ne odločijo za obisk muzeja. V pogovoru s 6 obiskovalci 
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muzejev smo ugotovili, da se v muzeje skoraj vedno odpravijo skupinsko in vsak s 

svojim spremljevalcem. Samostojno in s spremljevalci se v muzeje odpravijo le včasih. 

Popolnoma samostojno se v muzej ne odpravi nihče od obiskovalcev, saj težave 

predstavlja prevoz do muzejev, prav tako tudi iskanje nepoznane lokacije muzeja. 

Tako ne navedejo drugih vzrokov, zaradi katerih muzejev ne bi obiskovali (če le muzej 

obiščejo s spremstvom). Čeprav so bile naše domneve, da intervjuvanci na splošno 

niso zadovoljni z obiskovanjem muzejev, so le-ti poročali o tem, da so po večini z obiski 

muzejev zadovoljni – kljub temu da tudi sami poročajo o težavah, na katere tam včasih 

naletijo in smo jih tudi mi navedli v opisih treh ocenjenih muzejev (neenakomerna 

svetloba, nekontrastnost vitrin ipd.). Na to v veliki meri vplivajo kustosi muzejev, ki se 

v veliki večini (kljub poročanju o pomanjkanju izkušenj in po najavi obiska) zelo 

potrudijo s svojim vodenjem po muzejih, kar v večini primerov odtehta manjšo 

dostopnost muzejev. Na odločitev o obiskovanju muzejev tako bolj vpliva pozitiven 

odnos zaposlenih do obiskovalcev s slepoto in slabovidnostjo kot nedostopnost 

prostorov in zbirk ter manjša informiranost zaposlenih. 
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7 ZAKLJUČEK 

V muzejih je možnih kar nekaj vrst prilagoditev, s katerimi lahko povečamo dostopnost 

muzejev osebam s slepoto in slabovidnostjo. V ocenjevanih treh muzejih bi se lahko 

zelo veliko stvari še spremenilo in izboljšalo na področju dostopnosti, hkrati bi bilo 

potrebno informirati zaposlene na področju slepote in slabovidnosti. Intervjuvani 

obiskovalci s slepoto in slabovidnostjo imajo sicer kljub manjši dostopnosti muzejev in 

informiranosti kustosov na splošno dobre izkušnje z obiski teh ustanov, saj za to 

poskrbijo kustosi s svojo pripravljenostjo in pozitivnim odnosom. Navkljub tovrstni 

ugotovitvi ne smemo misliti, da smo s takim rezultatom že lahko zadovoljni. Odkar so 

na tem področju prisotne tudi spremembe v zakonodaji, se dostopnost in informiranost 

sicer res počasi izboljšujeta. Vendar se za še boljše počutje in zadovoljstvo 

obiskovalcev s slepoto in slabovidnostjo ob obiskovanju muzejev da na področju 

dostopnosti postoriti še marsikaj – kljub temu da se muzeji na področju zagotavljanja 

dostopnosti srečujejo z nekaterimi omejitvami. Če hitre in večje spremembe niso 

možne, veliko doprinese vsak trud, vsaka manjša izboljšava, kot na primer avtomatska 

vrata, pregleden tisk, odsotnost hrupa, prostornost, postavitev predmetov na nižje/višje 

lokacije, zamenjava žarnic ipd. Vsaka pomeni korak bližje k boljši dostopnosti muzeja. 

Ne samo za osebe s slepoto in slabovidnostjo, temveč tudi za splošno populacijo ljudi. 
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9. PRILOGE 

Tabela 1: Dostopnost vsebin – zbirk za osebe s slepoto in slabovidnostjo 

DOSTOPNOST VSEBIN – ZBIRK ZA OSEBE S SLEPOTO IN 

SLABOVIDNOSTJO  

ocena 

1-5 

Opombe 

Dostopnost predmetov   

Predmeti so razstavljeni izven vitrin.   

Predmeti, ki so razstavljeni izven vitrin, se lahko otipajo.   

Za tipanje nedosegljivih predmetov so na voljo čim bolj realistične kopije 

originalov. 

  

Zagotovljeni so predmeti/replike predmetov, ki so pomembni za bistvo 

razstave (rdeča nit). 

  

Prikaz slik, skulptur, naravnih pojavov (sončni mrk) s pomočjo tipnih 

ilustracij (diagramov), tipnih prikazov. 

  

Prikaz slik, skulptur, naravnih pojavov (sončni mrk) s pomočjo maket.   

Tipna reprodukcija dvodimenzionalnih umetniških del (tipni diagrami, 

makete). 

  

Predmeti, ki visijo s stropa ne segajo pod 2 m višine.   

Če predmet visi na stropu – je zagotovljena kopija ali model tega predmeta.   

Če predmet visi na stropu – so zagotovljene visoko kontrastne slike, na 

katerih je prikazan ta predmet. 

  

Predmeti so razstavljeni na višini 90 cm.   

Predmeti so predstavljeni z informacijami prilagojenega formata (brajica, 

povečan tisk). 

  

Predmeti so predstavljeni s pomočjo vonjav.   

Predmeti so predstavljeni s pomočjo glasbenih spremljav.   

Na voljo so prenosne naprave z zvočnimi opisi predmetov (npr. mp3 

predvajalniki). 

  

Dostopnost pisnih informacij   

Informacijske ploščice so nagnjene (od 1 do 45°).   

Informacijske ploščice so postavljene v ospredje (pred vitrino, ne na steno 

za vitrino). 
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Če so informacijske ploščice pritrjene na steno, so pritrjene na višinah od 

1220 mm do 1675 mm. 

  

Na informacijske ploščice ne padajo sence.   

Panoji z zapisanimi informacijami so obešeni približno na višino 150 cm.   

Uporabljene so črke večjih velikosti (16–18 pik na priročnem gradivu).   

Uporabljene so črke večjih velikosti na večjih tablah (24 pik ali več).   

Besedilo je zapisano z ustreznim kontrastom – barve različnih barvnih tonov 

(črna – bela, rumena – modra, bela – modra …). 

  

Ustrezna izbira fontov pisave (neserifna, nelinearna, neizumetničena 

pisava, enakomerna odebeljenost črk: Arial, Tahoma, Calibri …). 

  

Uporabljena je mat (ne bleščeče) podlaga zapisanega.   

Leva poravnava besedil.   

Medvrstični razmak: 1,5.   

Med črkami je običajen razmak (niso preveč skupaj in med njimi ni večjih 

presledkov). 

  

Viden je razmak med odstavki.   

Izogibanje podčrtovanju (čim manj podčrtanih besed).   

Izogibanje poševni pisavi (čim manj besed zapisanih s poševno pisavo).   

Naslovi so odebeljeni.   

Besedilo je zapisano z malimi tiskanimi črkami.   

Besedilo je zapisano na enobarvni podlagi (ne na slikah oziroma 

kompleksnih podlagah). 

  

Pretvorba tiskanih besedil v brajev zapis.   

V muzeju so dostopni pripomočki za osebe s slepoto ali slabovidnostjo, s 

katerimi si pomagajo pri pridobivanju informacij (prenosne svetilke, lupe …). 

  

Vitrine   

Vitrine so plitke, kolikor se da.   

Razporeditev predmetov v vitrini: manjši predmeti so razstavljeni spredaj 

(bližje opazujočemu). 

  

Vitrine, ki so pritrjene na steni ali pa stojijo na 4 nogah, imajo spodnji rob 

lociran pod višino 685 mm (68,5 cm). 

  

Interaktivne naprave   

Gumbi interaktivnih naprav so tipno označeni   
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Dostopna so kratka navodila za uporabo interaktivnih naprav (v Braillovi 

pisavi, povečanem tisku, zvočnem zapisu). 

  

 

Tabela 2: Dostopnost prostorov osebam s slepoto in slabovidnostjo 

DOSTOPNOST PROSTOROV OSEBAM S SLEPOTO IN 

SLABOVIDNOSTJO 

ocena 

1-5 

Opombe  

Vhod v muzej   

Stopnice do vhoda so opremljene z ograjo.   

Ograja je kontrastnih barv v primerjavi z okolico.   

Robova vsaj prve in zadnje stopnice sta kontrastno označena.   

Vsaj prva in zadnja stopnica sta tipno označeni.   

*Na stopnicah ne drsi   

Če so vrata steklena, so vidno/kontrastno označena na višini oči.   

Vrata so drsna (avtomatična).   

Vrata so lahka.   

Pri informacijskem pultu je dostopna tipna karta muzeja in muzejskih zbirk 

v različnih formatih. 

  

Akustika prostora   

V prostorih ne poteka več glasnih aktivnosti hkrati.   

Zvočne kulise niso tako glasne, da bi ovirale poslušanje drugih predstavitev.   

Svetloba   

Osvetlitev razstavljenih predmetov   

Predmeti v muzeju so dobro osvetljeni.   

Predmeti v muzeju niso zatemnjeni.   

Zatemnjeni predmeti v muzeju se lahko po potrebi za čas ogleda razsvetlijo 

za obiskovalce  

  

Če so predmeti v muzeju postavljeni v temo, so postavljeni tako, da se jim 

osebe s slepoto ali slabovidnostjo lahko dovolj približajo. 

  

Predmeti v muzeju so postavljeni v temo, a tako, da se jih obiskovalci lahko 

dotaknejo. 

  

Predmeti, ki so v muzeju postavljeni v temo, so postavljeni na kontrastno 

podlogo, ki omogoča boljšo vidljivost predmeta. 
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Predmeti, ki so postavljeni v zatemnjenih prostorih so predstavljeni na 

alternativnih formatih, ki si jih obiskovalci lahko ogledajo na svetlobi 

(brošure, replike). 

  

Predmeti v prostoru niso zasenčeni (nanje ne padajo sence).   

Osvetlitev prostorov   

Hodniki in prostori so enakomerno osvetljeni.   

Na hodnikih in prostorih se ne menjavata močna in šibka svetloba.   

Stopnice so močno in enakomerno osvetljene.   

V prostorih se ne blešči (od oken, tal, ogledal, luči …).   

Kontrastnost predmetov v prostoru   

Predmeti v prostoru so med seboj kontrastno obarvani in dobro vidni (mize, 

stoli, stene, vrata, kljuke …). 

  

Stopnice   

Začetki stopnic so označeni s pasom kontrastnih barv.   

Konci stopnic so označeni s pasom kontrastnih barv.   

Začetki stopnic so označeni s talnimi reliefnimi oznakami (širšimi pasovi).   

Konci stopnic so označeni s talnimi reliefnimi oznakami (širšimi pasovi).   

Začetki stopnic so označeni s pasom kontrastnih barv in reliefnim pasom.   

Konci stopnic so označeni s pasom kontrastnih barv in reliefnim pasom.   

Na stopnicah so pritrjeni nedrseči trakovi stopnicam kontrastnih barv.   

Stopnice potekajo v ravnih linijah (ne spiralno).   

Ograje   

Ograje se nadaljujejo še 30 cm po koncu stopnišča.   

Ograje so pred začetkom stopnic taktilno označene (napovedujejo začetek 

stopnic). 

  

Ograje so postavljene na višini približno 85 cm.   

Na voljo so ograje za otroke (višina približno 50 cm).   

Ograje so postavljene na obeh straneh stopnišča.   

Barve ograj so v kontrastu z barvo zidu.   

Vrata, kljuke   

*Vrata so kontrastne barvi zidu.   

*Vrata so kontrastne barvi tal.   

Vrata so kontrastnih barv okvirju vrat.   
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Vrata so lahka (se ne odpirajo s težavo).   

Vrata v muzeju so čisto odprta/popolnoma zaprta.   

Kljuke so kontrastnih barv vratom (dobro vidne).   

Hodniki in poti v muzeju   

Hodniki so široki vsaj 150 cm.   

V muzeju so na stene pritrjene ograje za lažje sledenje poti.   

Hodniki so drugače tlakovani kot ostali prostori.   

Tla   

Vzorec na tleh je enostaven, enoten (ne kompleksen in z neenotnim 

vzorcem). 

  

Površine na tleh niso bleščeče (mat, neodsevna površina).   

Površine na tleh so nedrseče.   

Po muzeju so napeljane tipne ali vizualne talne oznake.   

Preproge   

Preproge po prostorih muzeja so na tla dobro pritrjene.   

Preproge po tleh lahko predstavljajo vodilno linijo osebam s slepoto ali 

slabovidnostjo. 

  

Preproge so kontrastnih barv vratom.   

»Nevarni predmeti«   

Stekleni oziroma prozorni panoji so označeni tako, da so vidni (+ vitrine).   

Predmeti, ki visijo na steni in ne dosegajo tal, so dobro vidni ali vidno 

označeni. 

  

Pod predmeti, ki visijo na steni in ne dosegajo tal, so postavljeni drugi 

predmeti, ki jih obiskovalci lahko zaznajo z belo palico. 

  

Predmeti, ki so postavljeni na tleh in niso višji od 30 cm, so dobro vidni ali 

vidno označeni. 

  

Sanitarije   

Vsaj eno stranišče je dostopno in prilagojeno osebam s slepoto ali 

slabovidnostjo. 

  

V sanitarijah so na voljo tipne označbe.   

Ploščice v sanitarijah so mat.   

Držala v sanitarijah so dobro vidna.   
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Manjši, težje vidni predmeti so postavljeni na kontrastno podlago za boljšo 

vidljivost. 

  

Sedeži v prostorih muzeja   

Po muzeju so postavljeni stoli, kjer si lahko obiskovalci odpočijejo.   

Stoli so umaknjeni od razstavnega prostora.   

Dvigala   

Dvigala so postavljena zraven redno uporabljenih hodnikov.   

Ograje v dvigalu so kontrastno označene.   

Robovi dvigala (vrata) so kontrastno označeni.   

Ogledala v dvigalu so kontrastno označena.   

Ogledala v dvigalu so neodbojna (se ne bleščijo).   

Nadstropja so na levi strani tipk napisana tudi z Braillovo pisavo.   

Nadstropja so na levi strani tipk napisana tudi s kontrastno označenimi 

tipnimi številkami. 

  

Komandna plošča v dvigalih je vedno enaka.   

Gumb za pritličje/izhod je drugačen od ostalih   

Dvigalo je opremljeno z zvočnimi informacijami (v katerem nadstropju je in 

v katero smer se giblje). 

  

 

 


