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POVZETEK 

Osebe z gibalno oviranostjo so zelo raznolika skupina oseb s posebnimi 

potrebami, ki se razlikuje po vrsti in stopnji primanjkljajev. Nekatere izmed njih 

imajo gibanje tako ovirano, da za premagovanje razdalj ali za kakršno koli 

gibanje potrebujejo invalidski voziček. Vendar zgolj invalidski voziček osebam z 

gibalno oviranostjo ne zadošča pri uspešnem premagovanju razdalj, 

vključevanju v družbo in učinkovitem vsakodnevnem življenju. Ključnega 

pomena zanje je prilagojenost in dostopnost grajenega okolja, javnih objektov in 

drugih javnih površin. A kljub čedalje glasnejšemu opozarjanju na 

enakopravnost vseh ljudi, mnoge arhitektonske ovire še vedno omejujejo 

možnosti participacije in polne vključenosti teh oseb v družbo.  

V raziskavi pričujočega magistrskega dela smo preverili dostopnost 123 javnih 

objektov za osebe z gibalno oviranostjo na invalidskem vozičku na območju 

Gorenjske regije. Dostopnost in prilagojenost objektov smo preverili s terenskim 

sistematičnim opazovanjem ter ocenjevanjem s pomočjo ocenjevalne tabele. 

Ocenjevali smo štiri elemente dostopnosti objektov, in sicer dostop do samega 

objekta, vhod v objekt, dostopnost in prilagojenost notranjih prostorov objekta 

ter dostopnost in prilagojenost sanitarij. V vzorec smo vključili 6 vrst javnih 

objektov, in sicer poslovne stavbe, stavbe za promet in komunikacije, stavbe za 

trgovino in storitve, stavbe za razvedrilo, vzgojno-izobraževalne stavbe ter 

stavbe za zdravstveno oskrbo in nego. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so pri javnih objektih glede na aritmetično 

sredino najbolje prilagojeni dostopi do objektov, sledijo vhodi v objekte, nato 

notranji prostori objektov, kot najmanj prilagojene pa so se izkazale sanitarije. 

Razlike so se pokazale tudi glede na vrsto objektov, in sicer so se kot najbolj 

dostopne glede na aritmetično sredino izkazale stavbe za trgovino in storitve ter 

stavbe za zdravstveno oskrbo, sledijo poslovne stavbe, stavbe za razvedrilo in 

vzgojno-izobraževalne stavbe, kot najmanj dostopne pa so se izkazale stavbe 

za promet in komunikacije. 

KLJUČNE BESEDE: osebe z gibalno oviranostjo, dostopnost, javni objekti, 

arhitektonske ovire, prilagojenost okolja 



 
 

  



 
 

PUBLIC FACILITIES ACCESSIBILITY FOR PEOPLE WITH 

PHYSICAL DISABILITIES IN MAJOR TOWNS OF THE 

GORENJSKA REGION 

ABSTRACT 

People with physical disabilities represent a very diverse group of people with 

special needs. Physical disabilities differ according to the type and the degree 

of impairment. Some individuals are physically impaired to the extent that they 

need a wheelchair to cover the distance or for any kind of mobility. However, a 

wheelchair in and of itself does not suffice for their ability to cover the distance, 

successful integration into society and the fulfilling daily life. Adjustments and 

accessibility of the built environment, public facilities and other public spaces 

are of vital importance to people with physical disabilities. However, despite 

growing calls for equality, many architectural barriers still limit the possibility of 

their participation and full integration of these individuals into society. 

In this MA research, the wheelchair accessibility of 123 public facilities in the 

Gorenjska region was examined. Adjustments and access to facilities were 

examined by means of systematic field observation and with the help of an 

evaluation table. Four factors were assessed: access to facilities, entrances to 

facilities, adjustments and access to indoor spaces, and adjustments and 

access to sanitary facilities. Six types of public facilities were included in our 

sample: office buildings, transport and communication facilities, store and 

service facilities, entertainment venues, educational institutions and health care 

facilities. 

The research has shown that, as per arithmetic mean, access to facilities 

proved to be the best, followed by entrances to facilities, and indoor spaces. 

Sanitary facilities proved to be the least accessible. Accessibility also varies 

according to the type of facilities. As per arithmetic mean, store and service 

facilities together with health care facilities proved to be the most accessible, 

followed by office buildings, entertainment venues, and educational institutions. 

Transport and communication facilities proved to be the least accessible. 

KEY WORDS: people with physical disabilities, accessibility, public facilities, 

architectural barriers, accessible environment
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1 UVOD 

Za večino od nas je neodvisno življenje nekaj samoumevnega, a osebam s 

posebnimi potrebami je to pogosto onemogočeno. Razlog za to je med drugim 

tudi v tem, da so ljudje s posebnimi potrebami večinoma potisnjeni iz našega 

vsakdanjega življenja na obrobje, zaradi česar jih le redko srečujemo. Vendar 

tudi oni hočejo živeti tako kot drugi – želijo imeti možnost sprejemanja odločitev 

o svojem življenju, samostojno obvladovati vsakodnevne aktivnosti in biti 

odgovorni za svoja dejanja. A njihove želje in zahteve pogosto trčijo ob ovire, ki 

jih postavlja okolje (Vovk, 2000). 

V življenju ljudje marsikdaj naletimo na ovire, ki nam onemogočajo normalno 

funkcioniranje v družbi. A dejstvo je, da ljudje brez težav te ovire mnogo lažje 

premostimo. Osebe z gibalno oviranostjo na invalidskih vozičkih pa te ovire 

dosti težje ali povsem neuspešno premagujejo. Prav zato je naloga družbe, da 

okolje prilagodi tako, da bo dostopno in na voljo za uporabo vsem osebam, ne 

glede na njihove zmožnosti. 

V Splošni deklaraciji človekovih pravic, ki jo je leta 1948 sprejela Generalna 

skupščina Združenih narodov, je zapisano, da se vsi ljudje rodimo svobodni ter 

da imamo enako dostojanstvo in enake pravice (Splošna deklaracija človekovih 

pravic, b.d.). Prav tako tudi številni drugi dokumenti v svojih načelih poudarjajo 

pomen enakih možnosti, nediskriminacije in zagotavljanja dostopnosti. A kljub 

temu smo dandanes še vedno priča številnim arhitektonskim oviram, ki osebam 

z gibalno oviranostjo preprečujejo uspešno gibanje v grajenem okolju ter s tem 

vključevanje v širše socialno okolje.  

Problematika dostopnosti grajenega okolja je za osebe z gibalno oviranostjo 

pereča tema, čeprav se mnogi izmed nas ovir, ki jih prinaša neprilagojeno 

okolje zanje, sploh ne zavedamo. Prav zato sem se odločila za izbiro te 

tematike, saj sem želela dobiti vpogled v dejansko stanje glede dostopnosti. 

Poleg tega pa upam, da bodo ugotovitve moje raziskave prispevale tudi k večji 

ozaveščenosti, hkrati pa pokazale, v kolikšni meri ter na katerih področjih so še 

potrebne prilagoditve okolja.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1. GIBALNA OVIRANOST 

Gibanje in premikanje sta osnovni življenjski aktivnosti, ki človeku omogočata 

zadovoljevanje različnih drugih življenjskih potreb. Gre za krčenje in raztezanje 

mišic oziroma mišičnih skupin, ki skupaj z usklajenim delovanjem 

lokomotornega aparata omogočajo človeku gibanje v okolju (Pajnkihar, 1999). 

Kadar je človekovo gibanje iz različnih razlogov omejeno ali ovirano, govorimo o 

gibalni oviranosti. 

 

2.1.1. Opredelitev gibalne oviranosti 

Gibalna oviranost je zelo širok pojem, saj se kaže v zelo različnih oblikah in 

obsegih, poleg tega pa je tudi vzrokov za njen nastanek veliko (Gibalna 

oviranost, b.d.). N. Vovk-Ornik (2015) gibalno oviranost opredeljuje kot prirojene 

ali pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja, ki 

se odražajo v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj.  

Pri otrocih z gibalno oviranostjo moten gibalni razvoj posledično vpliva na 

celostni razvoj otroka. Primarnim težavam na gibalnem področju se lahko 

pridružijo še mnoge druge težave, kot so težave na področju vidne in slušne 

percepcije, orientacije (v prostoru, času, na telesu, listu, določanje smeri), 

govora (artikulacija, besedni zaklad, razumevanje), pomnjenja, pozornosti, 

koncentracije in podobno (Princes in Krušec, 2005). 

Pod izrazom osebe z gibalno oviranostjo večinoma mislimo le na osebe na 

invalidskih vozičkih, vendar pa je ta skupina precej širša. Zajema namreč vse 

tiste, ki se zaradi kakršnihkoli razlogov težje gibljejo oziroma premagujejo 

razdalje. Poleg uporabnikov invalidskih vozičkov so v tej skupini tako še starejši 

ljudje, ki težko hodijo, poškodovani ali bolni ljudje, ki pri hoji potrebujejo 

pripomočke in drugi (Albreht, Krištof, Pučnik, Bera in Žiberna, 2010).  
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Beckman (1976) pravi, da je z vidika arhitektonskih ovir vsak izmed nas vsaj 

enkrat v življenju gibalno oviran. Arhitektonske ovire namreč ovirajo tudi bolnike, 

starejše, nosečnice in majhne otroke. Nekateri ljudje pa so ovirani pač vse 

življenje. To dejstvo je tudi nazorno ponazoril s spodnjo sliko: 

 

 

Slika 1: Vsak izmed nas je vsaj enkrat v življenju gibalno oviran, nekateri pa so ovirani vse 

življenje (Vir: Beckman, 1976, str. 30-31) 

Tudi Kinsella (1998) opozarja, da je z vidika okolja marsikdo izmed nas v 

določenih življenjskih situacijah lahko pri gibanju oviran. Že majhni otroci na 

primer pogosto ne morejo sami doseči kljuke in odpreti vrat. Prav tako bo nekdo 

z zvitim zapestjem težko sam odprl večino pip. Tudi starejši ljudje, ljudje z 

zlomljenim gležnjem, poškodovano hrbtenico ali ljudje, ki imajo težave z 

dihanjem, bodo težko premagali stopnice ali pa tega sploh ne bodo zmogli. 

Skratka oviranost pri gibanju se ne nanaša vedno le na osebe s trajno gibalno 

oviranostjo, pač pa je lahko začasno izkušnja vsakega izmed nas. 

Za gibalno oviranost se zelo pogosto uporablja izraz invalidnost, pa tudi izraza 

hendikepiranost in funkcionalna oviranost nista redka. Vendar so ti izrazi mnogo 

širši, saj vključujejo osebe z različnimi vrstami okvar oziroma z različnimi 

posebnimi potrebami. Konvencija o pravicah invalidov (2008) pod pojmom 

»invalidi« pojmuje osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi in 

senzoričnimi okvarami, kamor torej (med drugim) sodijo tudi osebe z gibalno 

oviranostjo. M. Vovk (1996) pa je bolj naklonjena uporabi izraza »funkcionalno 

ovirani« ljudje, kamor prišteva vse tiste, ki se težko gibljejo iz različnih razlogov, 

bodisi zaradi bolezni, posledic nesreče, starostne betežnosti ali nosečnosti, 
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prav tako pa v to skupino uvršča tudi majhne otroke, odrasle z otroškimi vozički 

in ljudi s prtljago.  

Kljub različni terminologiji smo se v pričujočem magistrskem delu odločili v 

glavnem uporabljati izraz gibalna oviranost (oziroma osebe z gibalno 

oviranostjo), saj se v specialno-pedagoški stroki smatra kot najbolj ustrezen. 

Izjemoma pa so v primeru povzemanja iz literature, ki uporablja drugačno 

terminologijo, uporabljeni tudi drugi izrazi (npr. invalidi, funkcionalno ovirani,…). 

 

2.1.2. Stopnje gibalne oviranosti 

Stopnja gibalne oviranosti je odvisna od tega, v kolikšni meri oseba določene 

gibalne dejavnosti učinkovito opravlja, ali se pri tem srečuje z več ali manj 

težavami, ali potrebuje različne pripomočke in prilagoditve, ali je odvisna od 

pomoči drugih oziroma določenih aktivnosti sploh ne zmore izvajati (Gibalna 

oviranost, b.d.). 

Glede na stopnjo gibalne oviranosti razlikujemo osebe z lažjo, zmerno, težjo in 

težko gibalno oviranostjo (Vovk-Ornik, 2015): 

a) Osebe z lažjo gibalno oviranostjo imajo blage težave na področju gibanja, 

vendar pri gibanju ne potrebujejo pripomočkov. Hodijo samostojno, težave 

imajo lahko le pri daljši hoji po neravnem terenu ali pri teku. Imajo lahko slabše 

ravnotežje in težave pri koordinaciji gibanja. Samostojne so pri vseh opravilih, 

razen pri tistih, ki zahtevajo dobro spretnost rok. Lahko potrebujejo manjše 

prilagoditve izvedbe različnih nalog ali prilagoditve okolja, v katerem izvajajo 

določeno dejavnost (Vovk-Ornik, 2015).  

b) Osebe z zmerno gibalno oviranostjo imajo zmerno zmanjšane zmožnosti 

gibanja in za uspešno gibanje pogosto potrebujejo različne pripomočke. 

Samostojno hodijo znotraj zaprtih prostorov ali na krajše razdalje, vendar imajo 

težave na neravnem terenu in stopnicah, kjer so počasnejše ter potrebujejo 

nadzor ali oprijemanje. Pogosto potrebujejo različne pripomočke za gibanje, kot 

so ortoze ali bergle. Za premagovanje srednjih ali večjih razdalj uporabljajo 

prilagojeno kolo, voziček za transport ali pa voziček na ročni pogon oziroma 
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potrebujejo pomoč in nadzor druge osebe. Spretnost rok je lahko zmerno 

zmanjšana ali pa je zaradi okvare ali odsotnosti ene roke za funkcijo uporabna 

le ena roka. Pri zahtevnejših vsakodnevnih opravilih potrebujejo nadzor ali 

pomoč, za izvajanje dejavnosti pa različne pripomočke ali prilagoditve (Vovk-

Ornik, 2015). 

c) Osebe s težjo gibalno oviranostjo imajo zelo zmanjšane zmožnosti 

gibanja. Lahko stopijo na noge ali s pripomočki prehodijo kratko razdaljo, 

vendar hoja ni funkcionalna. Od pripomočkov lahko uporabljajo ortoze in 

hodulje, za večji del gibanja znotraj in zunaj prostorov pa potrebujejo voziček na 

ročni pogon, elektromotorni voziček ali prilagojeno kolo. Hoja po stopnicah ni 

mogoča. Spretnost ene ali obeh rok je zelo zmanjšana in močno ovira izvedbo 

grobih in finih gibalnih spretnosti rok. Zaradi okvare ali delne ali popolne 

odsotnosti ene ali obeh rok, so osebe večinoma odvisne od fizične pomoči 

drugih. Lahko imajo težjo motnjo orientacije, ki jim onemogoča samostojno 

gibanje v okolju. Za izvajanje dejavnosti potrebujejo pripomočke in prilagoditve 

izvedbe dejavnosti ali okolja (Vovk-Ornik, 2015). 

d) Osebe s težko gibalno oviranostjo imajo povsem zmanjšane zmožnosti 

gibanja, ki povzročajo popolno funkcionalno odvisnost. Samostojno gibanje ni 

mogoče, razdalje lahko uspešno premagujejo le z elektromotornim vozičkom. 

Imajo malo funkcionalnih gibov rok in so v vseh dnevnih opravilih odvisne od 

fizične pomoči druge osebe, pri čemer lahko le nekoliko pomagajo. Možne so 

večje motnje orientacije, zaznavanja in kontrole sfinktrov ter potreba po 

posebnih prilagoditvah hranjenja (preko sonde ipd.) (Vovk-Ornik, 2015).  

 

2.1.3. Vzroki gibalne oviranosti 

Z vidika etiologije (vzrokov) gibalne oviranosti ločimo okvare gibalnega aparata 

(roke, noge), okvare centralnega živčevja (možgani) ter periferne okvare 

(hrbtenjača) (Stoppard, 2007). V nadaljevanju so navedeni in opisani 

najpogostejši vzroki gibalne oviranosti. 
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a) Cerebralna paraliza 

Cerebralna paraliza je izraz za skupino trajnih okvar možganskega tkiva, ki 

nastanejo v zgodnjem obdobju življenja in onemogočajo nadzor nad gibanjem 

(Stoppard, 2007). Najpogosteje se izraz cerebralna paraliza (kar pomeni t.i. 

»možganska ohromelost«) uporablja za opis motenj gibanja in drže, ki so 

posledica nenapredujoče trajne možganske poškodbe ali okvare osrednjega 

živčnega sistema v zgodnjem razvojnem obdobju. Cerebralno paralizo lahko 

povzročijo različni prenatalni dejavniki (npr. nedonošenost, okužbe v času 

nosečnosti, jemanje mamil,…), perinatalni dejavniki (npr. poškodbe pri rojstvu, 

anoksija) in postnatalni dejavniki (npr. poškodbe glave, zastrupitve, možganske 

infekcije,…). Čeprav je pri cerebralni paralizi motnja gibanja in drže 

najpogostejša in najočitnejša, jo lahko spremljajo tudi motnje vida, sluha in 

drugih čutil, motnja govora, epilepsija, motnje v duševnem razvoju, učne težave 

in vedenjske težave. Ločimo več oblik cerebralne paralize, in sicer spastično, 

atetoidno in ataksično cerebralno paralizo, ki povzročajo različne stopnje 

gibalne oviranosti (od lažje do težke) (Vrlič Danko, 2005). 

b) Poškodba hrbtenjače 

Poškodba hrbtenjače je posledica hujših poškodb hrbtenice, ki povzročijo 

ohromelost. Najpogostejši vzroki za poškodbo hrbtenjačo so padci z višin, 

prometne nesreče in poškodbe pri športnih dejavnostih (npr. skoki v preplitvo 

vodo). Nevrološki izpadi pri poškodbi hrbtenjače se kažejo v obliki delnih ali 

popolnih motoričnih ali senzibilitetnih izpadov, le-ti pa so odvisni od višine 

oziroma mesta poškodbe (Herman in Vesel, b.d.). Pri delni okvari nekatere 

motorične ali senzorične funkcije pod mestom poškodbe niso prizadete, 

medtem ko so pri popolni okvari povsem odsotne. Poškodbe, ki nastanejo v 

vratnem delu hrbtenjače, imajo za posledico tetraplegijo (če je okvara popolna) 

ali tetraparezo (če je okvara delna). Poškodbe, ki nastanejo v prsnem, 

ledvenem ali križnem delu hrbtenjače pa imajo za posledico paraplegijo 

(popolna okvara) ali paraparezo (delna okvara) (Neuman, 1984). Osebe s 

paraplegijo ali paraparezo, ki imajo neprizadete zgornje ude, lahko za gibanje 

uporabljajo voziček na ročni pogon, medtem ko osebe s tetraplegijo ali 

tetraparezo večinoma uporabljajo elektromotorni voziček (Zupan, 2010). 
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c) Pridobljena poškodba možganov 

Pridobljena poškodba možganov ali pridobljena možganska poškodba je 

poškodba možganov, ki se zgodi po rojstvu. Gre za nenapredujoče stanje, 

vzroki zanjo pa niso dednost, prirojenost ali degenerativni procesi, pač pa so 

lahko travmatski (npr. prometne nesreče, padci, strelne rane,…) ali 

netravmatski (npr. možganska kap, možganski tumor, anevrizme, zlorabe 

drog,…) (Brain Injury Association of America, 2015). Pridobljena poškodba 

možganov lahko povzroči različne stopnje gibalne oviranosti, pri čemer gre 

običajno za spastično ohromelost polovice telesa s pridruženimi dodatnimi 

okvarami (npr. senzorike, višjih živčnih dejavnosti ipd.). Osebe s pridobljeno 

poškodbo možganov uporabljajo za gibanje različne pripomočke, kot so bergle, 

hodulje ali invalidski voziček, odvisno od stopnje oviranosti (Zupan, 2010). 

d) Spina bifida 

Spina bifida je splošni termin, ki označuje različne napake v razvoju nevralne 

cevi. Pomeni t.i. »razcepljeno hrbtenico«, saj gre za stanje, pri katerem se 

vretenca ne izoblikujejo pravilno in posledično ne oblikujejo hrbteničnega 

kanala, zato je le-ta na določenem predelu odprt (nezaraščen). Gre za 

deformacijo pri zgodnjem razvoju ploda, ki se pojavi v prvem trimesečju 

nosečnosti zaradi kombinacije različnih genetskih in zunanjih dejavnikov 

(Gordon Williamson, 1987). 

Poznamo tri vrste spine bifide, in sicer spino bifido occulto in spino bifido 

cystico, ki se deli na meningokelo in mielomeningokelo. Najpogostejša je spina 

bifida occulta, pri kateri gre za manjšo napako na vretencih, pri čemer pa 

hrbtenjača ni poškodovana, zato večinoma ne povzroča težav. Nekoliko bolj 

resna je meningokela, pri kateri skozi mesto okvare izstopajo ovojnice 

(meninge), ki tvorijo s tekočino napolnjeno »vrečo«, ki je običajno pokrita s 

kožo. Meningokela se lahko kirurško odstrani in običajno po tem ne povzroča 

več težav. Najtežja oblika je mielomeningokela, pri kateri skozi mesto okvare 

izstopa sama hrbtenjača, ki je lahko pokrita s kožo ali pa povsem odkrita in s 

tem izpostavljena različnim okužbam. Mielomeningokela povzroča ohromelost 
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od mesta okvare navzdol oziroma težave pri kontroli delovanja spodnjih udov, 

mehurja in črevesja (Gordon Williamson, 1987). 

e) Mišična distrofija 

Mišična distrofija je skupina genskih motenj, zaradi katere mišice slabijo in 

krnijo. Pogostejša je pri moškemu spolu. Najpogostejša oblika je Duchennova 

mišična distrofija, ki povzroči hudo gibalno oviranost že od zgodnjega otroštva. 

Redkejša oblika je Beckerjeva mišična distrofija, ki se pojavi v poznejšem 

obdobju in napreduje počasneje. Simptomi pri Duchennovi mišični distrofiji se 

kažejo s tem, da otrok shodi pozneje ter je pri hoji zelo neroden (hoja je široka, 

pogosti so padci, težko vstane s tal ipd.), postopoma z napredovanjem bolezni 

(okrog 12. leta) pa otrok ne more več hoditi in potrebuje invalidski voziček. 

Znaki Beckerjeve mišične distrofije so podobni, vendar se pojavijo kasneje, 

bolezen pa napreduje bolj počasi (veliko obolelih lahko hodi še do 20. leta ali 

pozneje). Duchennova mišična distrofija je običajno smrtna pred 20. letom, 

bolniki z Beckerjevo mišično distrofijo pa lahko živijo tudi več kot 40 let 

(Stoppard, 2007).  

Med bolj znanimi oblikami sta še mišična distrofija ramenskega in medeničnega 

obroča ter facio-skapulo-humeralna mišična distrofija. Mišična distrofija 

ramenskega in medeničnega obroča prizadene oba spola v enaki meri. Kazati 

se prične v medeničnem in/ali ramenskem obroču, nato pa se razširi na ostale 

mišične skupine. Po napredovanju bolezni oseba potrebuje invalidski voziček, 

dokler ne nastopi smrt, običajno kot posledica respiratorne infekcije. Facio-

skapulo-humeralna mišična distrofija se prav tako pojavi pri obeh spolih, 

običajno v drugem desetletju življenja, prizadene pa mišice obraza in 

ramenskega obroča (Haskell in Barrett, 1993). 

f) Vnetna obolenja sklepov 

Za osebe z vnetnimi obolenji sklepov ali revmatičnimi obolenji so zaradi 

vnetnega dogajanja v sklepih značilne bolečine in omejena gibljivost sklepov, 

kar otežuje vsakodnevno gibanje in opravljanje različnih aktivnosti (Zupan, 

2010). Poznamo več vrst revmatičnih obolenj, ki nastanejo zaradi različnih, 

zaenkrat še ne povsem pojasnjenih zunanjih in notranjih telesnih dejavnikov. Pri 
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nekaterih revmatičnih obolenjih je v ospredju vnetje notranje sklepne ovojnice 

(artritis) in hrbtenice (spondilitis), pri drugih spremembe na sklepnem hrustancu 

(osteoartroza), pri tretjih pa na obsklepnih delih (zunajsklepni revmatizem). 

Poleg gibal je lahko prizadeto celo telo, vključno s kožo, mišicami, čutili, 

živčevjem ter drugimi tkivi in notranjimi organi (Revmatične bolezni, b.d.) 

g) Multipla skleroza 

Multipla skleroza je avtoimunska nevrološka bolezen, ki nastane zaradi 

sprememb v belini osrednjega živčevja. Približno dvakrat pogostejša je pri 

ženskah kakor pri moških ter najpogosteje prizadene osebe med 20. in 40. 

letom starosti (Denišlič idr., 2006). Pri multipli sklerozi gre za proces propadanja 

mielinske ovojnice (demielinizacija), zaradi česar postane prenos živčnih 

impulzov po živčnih vlaknih moten (Stoppard, 2007). Bolezenski znaki 

vključujejo mravljinčenje v telesu, težave pri hoji, izgubo koordinacije in 

ravnotežja, slabše občutenje, dvojen ali nejasen vid, nerazločen govor, 

spastičnost ali pa mlahavost mišic in drugo (Graham, 2009). Multipla skleroza 

se pojavlja v več oblikah in prinaša različne stopnje prizadetosti, od blažjih 

okvar, kjer oseba potrebuje le nekaj pomoči, do popolne nezmožnosti gibanja 

ali celo smrti (Multipla skleroza, 2016). Osebe z multiplo sklerozo lahko 

uporabljajo invalidski voziček na ročni ali elektromotorni pogon (Zupan, 2010). 

h) Odsotnost uda 

Odsotnost uda je lahko prirojena ali pridobljena. Pridobljena odsotnost uda je 

lahko posledica poškodbe ali amputacije oziroma kirurške odstranitve uda ali 

dela uda. Amputacije delimo na amputacije zgornjih okončin (amputacije prstov, 

dlani, podlakti, nadlakti itd.) in amputacije spodnjih okončin (amputacije prstov, 

stopala, podkolenske, nadkolenske itd.) (Amputacije, b.d.). Osebe z amputacijo 

spodnje okončine za gibanje večinoma uporabljajo proteze, osebe z 

nadkolensko amputacijo pa pri hoji običajno uporabljajo tudi bergle oziroma za 

daljše razdalje invalidski voziček (Zupan, 2010). 
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2.1.4. Pripomočki za osebe z gibalno oviranostjo 

Pripomočki so nujno potrebni za bolj funkcionalno življenje oseb z gibalno 

oviranostjo. Izbira vrste in oblike pripomočka je odvisna od prisotnih težav pri 

gibanju, aktivnosti, ki jih oseba izvaja in okolja, v katerem živi (Damjan, 2004). 

Marinček in H. Burger (2003) delita pripomočke za osebe z gibalno oviranostjo 

na ortopedske pripomočke, kot so proteze, ortoze in ortopedska obutev ter 

tehnične pripomočke. H. Damjan (2004) deli tehnične pripomočke v štiri 

skupine, in sicer na pripomočke za hojo in stojo (palice, bergle, hodulje), 

vozičke (vozičke za prevoz bolnika, vozičke na ročni pogon, vozičke na 

elektromotorni pogon,…), pripomočke za izvajanje vsakodnevnih opravil 

(toaletni stol, sedež za kopalno kad ali tuš,…) ter druge pripomočke (blazine 

proti preležaninam,…). 

Ker se bomo v raziskavi magistrskega dela osredotočili le na osebe z gibalno 

oviranostjo na invalidskih vozičkih, bom podrobneje opisala zgolj to vrsto 

pripomočkov. 

Invalidski vozički 

Invalidske vozičke uporabljajo osebe, ki so nezmožne gibanja s hojo tudi ob 

uporabi pripomočkov za hojo. Lahko so na kratke razdalje še sposobne hoje, na 

srednje ali večje razdalje pa potrebujejo voziček. Od kognitivnih sposobnosti, 

splošne kondicije ter moči in spretnosti rok je odvisno, ali bo oseba voziček 

lahko uporabljala samostojno, ga poganjala ročno ali s pomočjo elektromotorja 

ali pa jo bo v vozičku prevažala druga oseba (Damjan, 2004). Večja kot je 

stopnja gibalne oviranosti, bolj zahteven in izpopolnjen voziček bo oseba 

potrebovala (Vrhovski Mohorič, 2000). 

Glede na način pogona invalidske vozičke delimo na vozičke na ročni pogon in 

vozičke na elektromotorni pogon: 

- Vozički na ročni pogon so najbolj razširjeni pripomoček za gibanje. So 

lahki (približno 10 do 15kg), zložljivi ter v povprečju vzdržljivi od 3 do 5 let 

uporabe. Hrbtni nasloni vozička so različnih višin, sedeži različno široki, 

pogon pa je lahko eno- ali obojestranski. Prav tako je prenos pogona 
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lahko različen, glede na aktivnost in moč zgornjih udov uporabnika 

(Marinček in Burger, 2003). Vozičke na ročni pogon uporabljajo osebe, ki 

se s pripomočki za  hojo ne morejo uspešno gibati. Nekateri lahko na 

kratke razdalje še hodijo, pri premagovanju daljših razdalj pa potrebujejo 

voziček. Voziček na ročni pogon lahko samostojno uporabljajo tisti, ki so 

v dovolj dobri kondiciji ter imajo dovolj močne in spretne roke (Albreht 

idr., 2010).  

- Vozičke na elektromotorni pogon (elektromotorne vozičke) uporabljajo 

osebe, ki lahko zaradi poškodb hrbtenice ali drugih bolezni roke 

uporabljajo le deloma, kljub temu pa so sposobne same upravljati 

voziček. Osebe z električnim vozičkom lahko premagajo nekoliko več 

naklona in daljše razdalje kot tiste z vozičkom na ročni pogon, vendar je 

takšen voziček mnogo težji, zaradi česar ga je težje premikati ali 

prenašati (Albreht idr., 2010). Vozički na elektromotorni pogon imajo 

poleg električnega pogona še različne druge električno vodene funkcije 

(npr. za dvigovanje podnožnikov, spuščanje hrbtnega naslona ipd.). Za 

osebe s težjo stopnjo oviranosti, ki ne morejo opravljati vodila 

elektromotornega vozička z roko, so na voljo tudi drugi sistemi za 

upravljanje vozička (npr. z glavo, brado, jezikom ipd.) (Marinček in 

Burger, 2003). 

 

2.2. INKLUZIJA OSEB Z GIBALNO OVIRANOSTJO 

Osebe s posebnimi potrebami se v okolje lahko optimalno vključujejo le, če 

odstranimo ovire. Ovire za uspešno vključevanje v okolje so za različne skupine 

oseb s posebnimi potrebami različne. Na primer za osebo s slepoto bo ovira 

učenje iz zapiskov, za osebo z gibalno oviranostjo pa bo ovira stopnišče, ki mu 

bo onemogočala dostop do določenega objekta. Če ovire odstranimo tako, da 

na primer posredujemo informacije po slušni poti, preverjamo znanje ustno ali 

pa zamenjamo stopnišče za dvigalo, se bodo številne osebe lahko uspešno 

vključevale v okolje. Tem načelom sledi inkluzija, ki poudarja proces 

vključevanja in oblikovanje inkluzivne kulture, v kateri se podpirajo različne 

potrebe in posebnosti (Kavkler, 2008).  
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Inkluzija je izpeljana iz idej o sožitju, tolerantnosti, sobivanju in strpnosti. Njen 

moto se glasi: »Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si lahko tak, kot si.« 

(Kavkler, 2008, str. 11 po Corbett, 1999, str. 128). Inkluzijo pa ovirajo številni 

družbeni dejavniki. V Standardnih pravilih za izenačevanje možnosti invalidov 

(1993) je zapisano, da so nevednost, zanemarjanje, vraževernost in strah bili 

najpogostejši družbeni vzroki, ki so skozi vso zgodovino invalidnosti izključevali 

oziroma izolirali osebe s posebnimi potrebami (invalide). A z leti se je invalidska 

politika razvijala. Zaradi izobraževanja in rehabilitacije so osebe s posebnimi 

potrebami (invalidi) postale aktivnejše in prava gonilna sila pri nadaljnjem 

razvoju invalidske politike. Ustanovljene so bile organizacije invalidov, njihovih 

družin in zagovornikov, ki so se zavzemale za boljše pogoje, med drugim tudi 

glede dostopnosti. 

M. Vovk (1986) razlikuje tri stopnje vključevanja oseb z gibalno oviranostjo v 

okolje, in sicer: 

- fizično vključevanje predstavlja tista merila, ki omogočajo, da je oseba z 

gibalno oviranostjo svobodno giblje; 

- funkcionalno vključevanje predstavlja tista merila, ki omogočajo, da se 

oseba z gibalno oviranostjo lahko vključi v različne dejavnosti skupaj z 

ostalimi ljudmi; 

- socialno vključevanje predstavlja tista merila, ki potrjujejo, da je oseba z 

gibalno oviranostjo sprejeta s strani družbe in ima aktivno vlogo pri 

normalnem oblikovanju skupin. 

M. Vovk (2000) navaja, da šele z odpravljanjem ovir na vseh ravneh (pravno-

formalne, mentalitetno-stereotipne in fizično-arhitekturne ovire) lahko začnemo 

sestavljati temelje, na katerih lahko družba začne odpravljati segregacijo in 

diskriminacijo oseb s posebnimi potrebami ter uresničevati resnično 

demokratično usmeritev enakih možnosti za prav vse. Odstranjevanje ovir v 

grajenem okolju so sicer pomemben začetek, a hkrati zgolj uvod v proces 

soočanja s trdoživimi predsodki in stereotipi o invalidnosti, ki so zakoreninjeni v 

marsikom izmed nas.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                     Tjaša Dovč – magistrsko delo 

13 
 

2.3. DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA 

 

2.3.1. Dostopno grajeno okolje 

Grajeno okolje je širši izraz od arhitekture in predstavlja vse, kar je človek 

zgradil (Vovk, 1996). Grajeno okolje je za večino ljudi prostor za bivanje in javno 

življenje, nekaterim ljudem pa lahko s svojo oblikovanostjo zelo otežuje ali celo 

onemogoča normalno bivanje in delovanje. To so ljudje, ki jim gibalna oviranost 

onemogoča, da bi se prosto gibali v prostoru oziroma imajo v zvezi z grajenim 

okoljem posebne potrebe (Ratajc, 1995). Z vidika dostopnosti pa med gibalno 

ovirane ne sodijo zgolj osebe na invalidskih vozičkih, temveč tudi starejši ljudje, 

ki težje hodijo oziroma za hojo potrebujejo različne pripomočke, pa tudi tiste 

osebe, ki sicer s hojo nimajo težav (na primer starši z otroškimi vozički, otroci s 

šolskimi torbami na kolesih, potniki s prtljago in podobno) (Zapušek Černe, 

Albreht in Struna Bregar, 2013). 

Res je, da se oseba z gibalno oviranostjo svoje oviranosti ne bo mogla znebiti 

zaradi pravilno urejenega in zgrajenega fizičnega okolja, vendar pa ji takšno 

okolje lahko življenje močno olajša. Za mnoge osebe, ki bi sicer bile zmožne 

samostojnega življenja, lahko neprilagojeno grajeno okolje predstavlja 

»najhujšo prizadetost. Občutek, da nečesa ne zmoreš sam, pripomore k 

občutku resnične prizadetosti. Nasprotno pa dobro oblikovano okolje brez 

grajenih ovir zmanjša število ljudi s prizadetostmi in ustvari življenje za 

marsikoga bistveno lažje  (Vovk, 2000).  

Beckman (1976) opozarja, da je potrebno spremeniti stare ideje o tem, da je 

grajeno okolje zasnovano samo za zdravo in mobilno populacijo ter začeti 

upoštevati želje in potrebe tudi starejših in tistih z ovirami. Kinsella (1998) 

opisuje pristop, imenovan »stavbe za vsakogar« (ang. buildings for everyone), 

ki spodbija zastarel način mišljenja, da imajo osebe s primanjkljaji drugačne 

potrebe od ostalih. Ta pristop poudarja, da človeka ne onemogoča osebna 

okoliščina (npr. gibalna oviranost), ampak okolje, v katerem živi. Bistvo pristopa 

je tako zagotoviti univerzalen dostop oziroma možnost vsem ljudem, da lahko 

polno uporabljajo stavbe in okolja, v katerih živijo in delajo.  
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Nedostopnost grajenega okolja v praktičnem pomenu predstavlja, da se osebe 

z gibalno oviranostjo ne morejo izobraževati, zaposliti, iti v trgovino, na pošto, 

na sprehod, v gledališče in podobno. Zaradi fizične nedostopnosti stavb so s 

tem torej diskriminirane in izločene (Vodeb, 2006). Nasprotno pa dostopnost 

grajenega prostora omogoča vključenost oseb z gibalno oviranostjo v 

družinsko, delovno in širše družbeno okolje. Osebe z gibalno oviranostjo morajo 

imeti enako kot drugi državljani možnost svobodnega, neodvisnega in varnega 

dostopa do vseh javnih zgradb in javnih površin, kot so parki, igrišča, 

restavracije, kavarne, gledališča, nakupovalna središča, muzeji ali kateregakoli 

dela grajenega okolja, kot so pločniki, ceste in prehodi za pešce. Enako kot 

drugi državljani imajo tudi pravico do svobodnega in neodvisnega potovanja z 

javnim avtobusom, vlakom, letalom ali ladjo (Nacionalni svet invalidskih 

organizacij Slovenije (NSIOS): Področja delovanja, b.d.). 

Ker je popolna odsotnost ovir v okolju iluzorna, je pomembno oblikovanje varnih 

poti, ki omogočajo logičen dostop do javnih objektov in prostorov. Varne poti pa 

so običajno poti, dopolnjene z elementi, ki omogočajo dostopnost vsem 

uporabnikom, tudi osebam na invalidskih vozičkih (Zapušek Černe, Albreht in 

Struna Bregar, 2013). 

 

2.3.2. Zakonodaja na področju dostopnosti grajenega okolja za osebe z 

gibalno oviranostjo 

Ureditev dostopnosti grajenega okolja je nemogoča brez trdne podpore v 

zakonodaji (Vodeb, 2006). Področje dostopnosti grajenega okolja za osebe z 

gibalno oviranostjo v Sloveniji obravnavajo naslednji dokumenti: 

- Ustava Republike Slovenije (1991) 

- Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov (1993) 

- Zakon o graditvi objektov (2002) 

- Malaška deklaracija o invalidih (2003) 

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in 

uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) 
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- Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, 

informacij in komunikacij za invalide (2005) 

- Konvencija o pravicah invalidov (2008) 

- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010) 

- Evropska strategija o invalidnost za obdobje 2010-2020 

- Akcijska programa za invalide 2007-2013 in 2014-2021 

Ustava Republike Slovenije (1991) 

Ustava Republike Slovenije (1991) se področja dostopnosti posredno dotika na 

več mestih. V svojem 14. členu določa, da morajo biti v Sloveniji vsakomur 

zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, med drugim tudi 

ne glede na invalidnost. V nadaljevanju izpostavljamo tiste člene, ki se 

posredno nanašajo na področje dostopnosti grajenega okolja. Ustava Republike 

Slovenije (1991) določa, da ima vsakdo: 

- pravico, da se prosto in svobodno giblje (32. člen),  

- pravico, da se svobodno zbira in združuje z drugimi (42. člen),  

- pravico voliti in biti voljen (43. člen), 

- pravico, da sodeluje pri upravljanju javnih zadev (44. člen), 

- pravico do dostopnosti vsakega delovnega mesta pod enakimi pogoji 

(49. člen) in 

- pravico do zdravega življenjskega okolja (72. člen). 

Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov (1993) 

Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov (v nadaljevanju 

Standardna pravila) (1993) je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, 

z namenom, da se invalidnim osebam zagotovi uveljavljanje enakih pravic in 

izpolnjevanje enakih obveznosti kot drugim. Čeprav Standardna pravila niso 

obvezujoča, predstavljajo moralno in politično obvezo za države, da le-te 

sprejmejo ustrezne ukrepe ter delujejo v smeri izenačevanja možnosti invalidov. 

Problematiko dostopnosti obravnava 5. pravilo, ki med drugim pravi, da naj 

države uvedejo ukrepe za odstranitev ovir v fizičnem okolju ter zagotovijo 

dostopnost do različnih področij v družbi, kot npr. do stanovanj, javnih zgradb, 

javnega prevoza in podobno. Prav tako poziva invalidske organizacije k 
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sodelovanju pri pripravljanju standardov in norm glede dostopnosti. Področje 

dostopnosti omenja tudi nekaj drugih pravil, ki na primer pravijo, da je potrebno 

zagotoviti dostopnost do vzgojno-izobraževalnih ustanov (6. pravilo), objektov 

za kulturne prireditve (10. pravilo) ter objektov za rekreacijo in šport (11. 

pravilo).   

Zakon o graditvi objektov (2002) 

Zakon o graditvi objektov (2002) določa pogoje in zahteve za gradnjo vseh 

objektov ter predpisuje načine in pogoje za opravljanje vseh gradbenih 

dejavnosti. V zvezi s problemom magistrskega dela je potrebno izpostaviti, da 

Zakon o graditvi objektov natančno definira objekte v javni rabi (v nadaljevanju 

javne objekte), ki jih deli na javne površine in javne nestanovanjske stavbe. 

Poleg tega v svojem 17. členu določa, da morajo vsi javni objekti, ki so na novo 

zgrajeni oziroma se rekonstruirajo po tem zakonu, zagotavljati funkcionalno 

oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir. 

Pri tem posebej izpostavi, da mora biti vsak na novo zgrajen ali rekonstruiran 

javni objekt, ki nima vseh prostorov v pritličju, opremljen z najmanj enim 

dvigalom ali drugo ustrezno napravo za ta namen. Prekršek tega (17.) člena se 

kaznuje z denarno kaznijo od 300.000 do 7.000.000 tolarjev (kar je približno od 

1.250 do 29.170 €). 

Malaška deklaracija o invalidih (2003) 

Malaška deklaracija o invalidih, ki je bila sprejeta v evropskem letu invalidov 

2003, ima slogan »Razvoj v smeri enakovredne vključenosti invalidov kot 

državljanov«. Eden izmed njenih ciljev, ki se nanaša na dostopnost grajenega 

okolja za osebe z gibalno oviranostjo, je zagotovitev dostopov za invalide do 

stanovanj, izobraževanja, poklicnega usmerjanja in usposabljanja, zaposlitve, 

grajenega okolja, javnega prevoza, informacij, zdravstvenega varstva in 

socialne varnosti. Prav tako je eden izmed ciljev odstranjevati obstoječe ovire in 

sprejemati rešitve, zaradi katerih ne bodo nastajale nove ovire (Malaška 

deklaracija o invalidih, 2003). 
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Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in 

uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (2003) 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (v nadaljevanju Pravilnik) (2003) 

vsebuje kriterije za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe javnih 

objektov in večstanovanjskih stavb. V svojem 3. členu neoviran dostop, vstop in 

uporabo definira kot samostojen in varen dostop in uporabo brez grajenih in 

komunikacijskih ovir za funkcionalno ovirane osebe. V 4. členu definira javne 

objekte, ki morajo biti brez ovir, vendar pa je bil ta člen leta 2009 razveljavljen 

zaradi premilih pogojev glede tega, kateri objekti morajo biti brez ovir (Odločba 

o razveljavitvi 4. člena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega 

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

2009). V nadaljevanju Pravilnik navaja zahteve za zagotavljanje neoviranega 

dostopa, vstopa in uporabe, ki pa so predstavljene v poglavju 2.3.7 Zahteve 

glede dostopnosti javnih objektov za osebe z gibalno oviranostjo na invalidskih 

vozičkih. 

Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, 

informacij in komunikacij za invalide (2005) 

V Nacionalnih usmeritvah za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, 

informacij in komunikacij za invalide (v nadaljevanju Nacionalne usmeritve) 

(2005) je zapisano, da dostopnost grajenega okolja in informacij omogoča 

integracijo invalidov (ter tudi drugih funkcionalno oviranih ljudi) v družinsko, 

delovno in širše družbeno okolje. Dostopnost pa ni pomembna zgolj z vidika 

socialnega vključevanja, temveč predstavlja tudi pogoj za uveljavljanje političnih 

in državljanskih pravic (kot je npr. volilna pravica in pravica do sodelovanja pri 

upravljanju javnih zadev). 

Nekateri izmed ciljev Nacionalnih usmeritev (2005), ki se nanašajo na področje 

dostopnosti grajenega okolja za osebe z gibalno oviranostjo, so: 

- odpraviti grajene ovire v obstoječih javnih objektih in na javnih površinah, 

- večstanovanjske stavbe graditi tako, da jih je možno z minimalnimi 

gradbenimi posegi prilagoditi osebam z gibalno oviranostjo, 
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- zagotoviti dostopnost izobraževanja in delovnih mest, 

- zagotoviti dostopnost javnega linijskega in mestnega prometa ter 

- prilagoditi taksije za prevoz oseb z gibalno oviranostjo. 

Konvencija o pravicah invalidov (2008) 

Namen Konvencije o pravicah invalidov (v nadaljevanju Konvencije) je 

spodbujati, varovati in zagotavljati invalidom polno in enakopravno uživanje 

vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spodbujati spoštovanje 

njihovega dostojanstva. Če se osredotočimo na področje dostopnosti grajenega 

okolja za osebe z gibalno oviranostjo, je potrebno izpostaviti zlasti 9. člen 

Konvencije. Ta pravi, da morajo države pogodbenice invalidom omogočiti 

neodvisno življenje in polno sodelovanje na vseh življenjskih področjih ter 

sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovijo, da imajo invalidi dostop do fizičnega 

okolja, prevoza, informacij, komunikacij ter do drugih objektov, naprav in 

storitev, namenjenih javnosti (Konvencija o pravicah invalidov, 2008). 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010) 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010) je namenjen preprečevanju in 

odpravljanju diskriminacije invalidov ter ustvarjanju enakih možnosti za invalide 

na vseh področjih življenja. Na področje dostopnosti grajenega okolja se 

nanašajo 8., 9., 15. in 16. člen. Ti narekujejo, da je potrebno invalidom 

zagotoviti dostopnost do različnega blaga in storitev ter izvajati ustrezne ukrepe 

za odpravljanje ovir pri dostopnosti, razen če ti ukrepi ne nalagajo 

nesorazmernega bremena (ocenjeni stroški ipd.) (8. člen). Nadalje narekuje, da 

je prepovedana diskriminacija zaradi invalidnosti pri dostopnosti do uporabe 

javnih objektov ter da je potrebno le-te ustrezno prilagoditi med samo gradnjo 

oziroma rekonstrukcijo (9. člen). Prav tako tudi narekuje, da je invalidom treba 

omogočati dostop do kulturnih dobrin (javnih kulturnih prireditev in kulturne 

dediščine) (15. člen) ter javnega (cestnega, železniškega in pomorskega) 

prevoza (16. člen).  
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Evropska strategija o invalidnost za obdobje 2010-2020 

V Evropski strategiji o invalidnosti za obdobje 2010-2020 je Evropska komisija 

določila osem glavnih področij za ukrepanje, med katerimi je eno področje tudi 

dostopnost. Evropska komisija si bo v tem obdobju prizadevala za sprejetje 

ukrepov za zagotovitev boljše dostopnosti različnih izdelkov in storitev ter 

spodbujala vključevanje dostopnosti in »oblikovanja za vse« v izobraževalne 

programe in usposabljanja za relevantne poklice (Evropska strategija o 

invalidnosti za obdobje 2010-2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir, 

2010). 

Akcijska programa za invalide 2007-2013 in 2014-2021 

Akcijski program za invalide 2007-2013 in Akcijski program za invalide 2014-

2021 sta dokumenta, ki določata cilje in ukrepe politike invalidskega varstva za 

omenjeni obdobji. Trenutno je aktualen Akcijski program za invalide 2014-2021 

(b.d.), ki je nadaljevanje in nadgradnja predhodnega Akcijskega programa za 

invalide (2007-2013). Ta v svojemu 3. cilju obravnava tudi področje dostopnosti, 

ki jo opredeljuje kot dostopnost do grajenega okolja in odpravo arhitekturnih ovir 

ter dostopnost do informacij oziroma komunikacij. Dostopnost mora biti 

zagotovljena na vseh področjih človekovega življenja, kot so na primer 

izobraževanje, zaposlovanje, vključevanje v politično, športno in kulturno 

življenje ter dostopnost do zdravstvenih, socialnih in drugih storitev. Dokument 

vključuje tudi ukrepe za izboljšanje dostopnosti, ki pa jih navajam v poglavju 

2.3.9 Ukrepi za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja. 

 

2.3.3. Kritike in pomanjkljivosti zakonodaje na področju dostopnosti 

grajenega okolja za osebe z gibalno oviranostjo 

V Sloveniji je zakonodaja, ki ureja dostopnost grajenega okolja še vedno 

pomanjkljiva. Zakon o graditvi objektov (2002) in Pravilnik (2003) sicer določata 

regulativni okvir, vendar sta zastarela in pomanjkljiva ter v mnogih kriterijih 

nejasno zapisana (Sendi idr., 2015). Pravilnik (2003) po eni strani natančno 

opredeljuje kriterije za zagotavljanje dostopnosti, a po drugi strani se prilagojen 
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dostop zahteva le za določene javne objekte glede na število zaposlenih in 

površino. Zajeti so na primer le hoteli in podobne stavbe za kratkotrajno 

namestitev, ki imajo vsaj 50 nočitvenih enot. Penzioni, kmečki turizmi in 

podobno niso zajeti. Gostinski obrati morajo imeti vsaj 30 miz. Manjše kavarne 

in lokali niso zajeti. V stavbah, kjer se opravljajo storitve državnih in lokalnih 

oblasti mora biti zaposlenih vsaj 15 ljudi, kamor manjše občine in dislocirane 

upravne enote, ki imajo zaposlenih manj ljudi, zopet ne sodijo. Prav tako so 

zahteve ureditve dostopnosti za stavbe za storitvene dejavnosti omejene le na 

stavbe, ki imajo površine najmanj 100m2, čeprav na primer frizerski saloni, 

fotokopirnice in podobno poslujejo v manjših prostorih. Zanimivo pa je, da ni 

omejitev za stavbe, ki izvajajo zdravniško oskrbo in nego ter za pokopališča 

(Vodeb, 2006). Zaradi opisanih pomanjkljivosti je bil tako leta 2009 4. člen 

Pravilnika (2003) razveljavljen. 

Velika pomanjkljivost zakonodaje pa je tudi v tem, da ne ureja odpravljanja 

obstoječih grajenih ovir v okolju, pač pa  zakoni veljajo le za novogradnje in 

rekonstrukcije. Odstranjevanje obstoječih ovir v grajenem okolju je tako stvar 

dobre volje občin in posameznih iniciativ, kar pa je pogojeno z razpoložljivimi 

finančnimi sredstvi. Le-teh pa občine ponavadi nimajo oziroma jih raje uporabijo 

za druge namene (Vodeb, 2006). 

 

2.3.4. Ovire v grajenem okolju 

M. Vovk (2000) deli ovire v grajenem okolju na dve vrsti grajenih ovir, in sicer: 

- ovire pri oblikovanju zunanjega prostora in 

- ovire pri oblikovanju notranjega prostora ali arhitekturne ovire. 

a) Grajene ovire pri oblikovanju zunanjega prostora preprečujejo osebam z 

gibalno oviranostjo gibanje na prostem, tako v urbanem kot v ruralnem 

okolju. To so ovire na cestah, trgih in drugih javnih površinah, kot so cestni 

robniki, cestni otoki, podhodi, nadhodi, parkirni prostori in podobno. Prav 

tako se nahajajo tudi v javnem prometu (npr. dostopi do izvennivojskih 

postajališč in postaj, vstopi in izstopi v razna vozila in podobno). Za te vrste 
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ovir so odgovorni prostorski načrtovalci, urbanisti, arhitekti, gradbeni delavci, 

izvajalci gradbenih del, komunalni delavci in drugi. 

b) Grajene ovire pri oblikovanju notranjega prostora ali arhitekturne ovire pa 

preprečujejo dostop v objekte in onemogočajo ali otežijo njegovo uporabo. 

Te ovire predstavljajo na primer preozka, vrtljiva ali pretežka vrata, stopnice, 

drseča tla, ozki hodniki, premajhni in neprilagojeni sanitarni prostori, 

neustrezno oblikovana oprema in podobno. Te ovire se nanašajo predvsem 

na uporabnost, zanje pa so odgovorni v glavnem arhitekti in oblikovalci 

notranjih prostorov.  

Ovire v grajenem okolju so pogosto med seboj povezane in delujejo kot splet 

neugodnih učinkov, posledično pa lahko v posamezniku povzročajo občutek o 

nepremagljivosti njegove invalidnosti.  

 

2.3.5. Odpravljanje grajenih ovir 

Pri odpravljanju grajenih ovir je potrebno razlikovati odstranjevanje že zgrajenih 

ovir (adaptiranje) in preprečevanje nastajanja novih grajenih ovir. Proces 

odstranjevanja že zgrajenih ovir je dolgotrajen, težak in drag ter zato pogojen s 

tehničnimi in finančnimi možnostmi. Poleg tega pri tem nastopajo še težave 

zaradi spomeniškega varstva. Proces preprečevanja nastajanja novih ovir pa je 

zakonodajno urejen, zato naj ne bi smel predstavljati težav pri izvajanju. Za 

pravilno odstranjevanje in preprečevanje grajenih ovir so odgovorni prostorski 

načrtovalci, interesne skupine, strokovnjaki tehniških ved (kot so urbanisti, 

krajinski arhitekti, arhitekti, gradbeni delavci, strojni tehniki, elektrotehniki), 

oblikovalci notranjih in zunanjih prostorov, izvajalci gradbenih del, inšpekcijske 

službe in drugi (Vovk, 2000). 

Velike težave se pojavljajo pri odpravljanju ovir v prometnem okolju, kjer ne gre 

zgolj za objekte, ampak tudi za razne naprave. Na primer v železniškem 

prometu imajo železniški vagoni pogosto oteženo vstopanje in izstopanje, poleg 

tega so problematične peronske izvedbe s podhodi, izven-nivojske postaje in 

podobno. Prav tako se težave pojavljajo v ladijskem, letalskem in avtobusnem 

prometu (Vovk, 2000). 
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2.3.6. Dostopnost grajenega okolja za osebe z invalidskim vozičkom 

Invalidski voziček omejuje gibanje na več ravneh. Z vidika dostopnosti 

grajenega okolja za osebe na vozičku, A. Albreht idr. (2010) navajajo 

pomembnost predvsem naslednjih dejavnikov: 

a) Širina invalidskega vozička – pomembno vpliva na oblikovanje prehodov in 

vhodov, ki morajo biti širši od 90 cm, ter načrtovanje pešpoti, ki morajo biti 

dovolj široke, da omogočajo srečanje dveh mimoidočih vozičkov; 

b) Možnost obračanja vozička – vpliva na oblikovanje pešpoti in ploščadi pred 

vhodi v objekte, saj za obračanje z vozičkom potrebujemo vsaj 150 x 150 cm 

ravnega prostora; 

c) Višina robnika – vpliva na možnost osebe na vozičku, da ga lahko 

samostojno prevozi in ne sme biti višji od 2 cm; 

d) Višina sedeža vozička – vpliva na oblikovanje kioskov, strežnih pultov, 

avtomatov, tipkovnic v dvigalih in podobnega, saj mora vse navedeno biti 

dosegljivo tudi iz sedečega položaja (v višini 90 – 120 cm) ter na oblikovanje 

vseh mest, kjer se je potrebno presesti, npr. sanitarij, ki morajo biti na podobni 

višini kot sedež vozička (46 – 48 cm); 

e) Naklon poti – mora upoštevati, da mora oseba na vozičku samostojno 

»prevoziti pot z rokami«, zato ne sme biti večji od 3 % na daljših poteh, na 

krajših odsekih (do 6 m) lahko naklon izjemoma doseže 5% oziroma do 8% na 

zelo kratkih odsekih (do 2 m) (glej spodnjo Tabelo 1): 
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Tabela 1: Tabela ustreznih naklonov (Vir: A. Albreht idr., 2010) 

dolžina     višina glede na naklon 

 3 % 5 % 8 % 

1 m 3 cm 5 cm 8 cm 

2 m 6 cm 10 cm 16 cm 

3 m 9 cm 15 cm / 

4 m 12 cm 20 cm / 

5 m 15 cm 25 cm / 

6 m 18 cm 30 cm / 

10 m 30 cm / / 

15 m 45 cm / / 

50 m 150 cm / / 

f) Podlaga – mora biti trdna, nezdrsljiva, brez lukenj in širokih fug ter tako 

omogočati, da je jo možno hitro prevoziti brez večjega napora ter 

g) Vrata – morajo biti lahka, kljuka pa enostavna za odpiranje tudi le s pestjo. 

Problematični elementi v prometnem okolju za osebe z gibalno oviranostjo na 

invalidskih vozičkih so zlasti neizravnane cestne površine, preozki prehodi, 

preveliki nakloni, slabe možnosti parkiranja in različne druge ovire (npr. drogovi, 

cvetlična korita, količi,…) (Vovk, 2000).  

 

2.3.7. Zahteve glede dostopnosti javnih objektov za osebe z gibalno 

oviranostjo na invalidskih vozičkih 

Kadar govorimo o dostopnosti in uporabnosti objektov, mislimo predvsem na to, 

da je zgradba z okolico primerno zasnovana, da omogoča uporabo tudi tistem 

ljudem, ki imajo težave pri gibanju. Omogočen mora biti vstop v objekt, kar 

predpostavlja premostitev morebitnih višinskih razlik ter primerno širino in vrsto 

vrat. Sledi notranjost same zgradbe, pri kateri je v primeru več nadstropij 

pomembna prehodnost med posameznimi nadstropji (vertikalne ali navpične 

komunikacije). V večini primerov se to da urediti z vgraditvijo dvigala ali 

namestitvijo poševne dvižne ploščadi na stopnišče. Prav tako morajo biti 
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prostori primerno opremljeni, da omogočajo vstop in uporabo tudi osebam na 

invalidskem vozičku, vključno s sanitarijami (Ratajc, 1995). 

Javni objekti 

Preden pa nadaljujemo z zahtevami za zagotavljanje dostopnosti javnih 

objektov, je potrebno opredeliti, kaj sploh javni objekti so. Zakon o graditvi 

objektov (2002) definira javne objekte kot objekte, katerih raba je pod enakimi 

pogoji namenjena vsem. Deli jih na javne površine (npr. javna cesta, ulica, 

tržnica, parkirišče, pokopališče,…) in javne nestanovanjske stavbe. Le-te 

opredeljuje kot nastanitvene stavbe (npr. hotel, motel, gostilna), poslovne 

stavbe (npr. banka, pošta, urad), stavbe za trgovino in storitve, stavbe za 

promet in komunikacije (npr. železniške postaje, avtobusne postaje, letališča, 

garažne stavbe), stavbe za razvedrilo (npr. muzeji, knjižnice), stavbe za 

izobraževanje (npr. šole), stavbe za bolnišnično in zavodsko oskrbo, stavbe za 

čaščenje in opravljanje verskih dejavnosti (npr. cerkve) in druge. 

Zahteve za zagotavljanje dostopnosti javnih objektov 

V nadaljevanju so predstavljene zahteve, ki se nanašajo na dostopnost javnih 

objektov za osebe z gibalno oviranostjo. Zahteve so povzete po Pravilniku 

(2003) in urejene po poglavjih: 

a) Temeljne zahteve pri prostorskem načrtovanju 

Prostorske ureditve prometne infrastrukture in objekti, ki morajo biti brez ovir, 

morajo omogočati uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove telesne 

zmogljivosti. Prostorska ureditev prometne infrastrukture mora biti načrtovana 

tako, da se funkcionalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo po vseh 

površinah, namenjenih pešcem. Elementi cestne, železniške, pomorske, 

letališke in žičniške infrastrukture morajo biti brez ovir in ne smejo predstavljati 

nevarnosti pri gibanju na površinah, namenjenih pešcem. Objekti, ki morajo biti 

brez ovir, morajo omogočati funkcionalno oviranim osebam dostop do njih in 

vstop v njih neposredno z javne površine. Omogočati morajo varno in 

samostojno gibanje v njihovih prostorih. Vrata objektov morajo imeti dosegljive 

in uporabne kljuke. Z invalidskega vozička mora biti omogočeno prižiganje luči 
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in klic dvigala oziroma mehanske dvižne naprave. V objektu mora biti na voljo 

sanitarna enota, prilagojena in opremljena za potrebe funkcionalno oviranih 

oseb. V dvoranah za prireditve z nepremičnimi vrstami sedežev mora biti urejen 

prostor za osebe na invalidskih vozičkih, do katerega je omogočen neoviran 

dostop (Pravilnik, 2003). 

b) Zahteve v zvezi z dostopi 

Dostop do objekta mora biti varen in brez grajenih ovir. Dostopna pot mora 

omogočati varen in neoviran dostop do objekta z vsake površine, ki pripada 

objektu, vključno s parkirišča. Imeti mora utrjeno površino, ki mora biti dovolj 

široka, da se na njej lahko uporablja invalidski voziček. Pri nivojskih razlikah 

terena mora biti poleg stopnic na voljo tudi položna klančina ali ustrezen 

mehanski pripomoček za premagovanje višinske razlike. Klančina mora biti 

široka najmanj 90 cm (Pravilnik, 2003). 

A. Albreht idr. (2010) v zvezi z dostopi navajajo, da mora biti dostopna pot 

(pešpot, pločnik, klančina) široka vsaj 120 cm (priporočljivo vsaj 180 cm). Poleg 

tega vzdolžni naklon poti ne sme presegati 3%, prečni naklon pa ne 2%. 

c) Zahteve v zvezi z vhodi 

Vhodna vrata v objekt morajo omogočati vstop osebam na invalidskih vozičkih 

in spremljevalcem. Če je v objektu več vhodov, je treba kot vhod brez ovir 

predvideti glavni vhod. V primeru, da je to iz konstrukcijskih razlogov 

nemogoče, je potrebno zagotoviti, da je brez ovir eden od ostalih vhodov. Vhod 

v objekt mora biti dostopen brez stopnic. Prag vhodnih vrat je lahko visok 

največ 2 cm. Večje višinske razlike je treba premostiti z ustreznimi klančinami 

ali drugimi mehanskimi pripomočki za premagovanje višinskih razlik. Prehodi 

skozi vetrolove morajo biti pri vhodu v isti osi. Predpražniki in obloge za 

preprečevanje vnosa umazanije v objekt morajo biti višinsko izravnani z ravnjo 

tal. Če se zaradi tehničnih razlogov ali predpisov o varstvu kulturne dediščine ti 

pogoji ne morejo upoštevati, mora biti na primernem mestu ob vhodu v objekt 

nameščen zvočni signal za potrebe funkcionalno oviranih oseb (Pravilnik, 

2003).  
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M. Vovk (2000) v zvezi z vhodi dodaja, da morajo biti vhodna vrata široka 

najmanj 90 cm, da je možen lagoden prehod z invalidskim vozičkom. 

Najprimernejša so drsna vrata z avtomatskim odpiranjem. A. Albreht idr. (2010) 

pa še dodajajo, da mora biti pred vhodom vsaj 150 cm ravne površine za 

obračanje vozička. 

d) Zahteve v zvezi s parkirišči 

Javni garažni objekti morajo imeti 5 % parkirnih mest rezerviranih za vozila 

oseb z invalidskimi vozički. V javnih garažnih objektih in parkiriščih, ki pripadajo 

javnim objektom, morajo biti parkirna mesta, rezervirana za osebe z invalidskimi 

vozički, označena poševno ali pravokotno na smer vožnje. Široka morajo biti 

350 cm, da je omogočeno manevriranje z vozičkom pri vstopu in izstopu iz 

avtomobila. Njihova površina mora biti označena z mednarodnim znakom za 

dostopnost invalidom. Takšna parkirna mesta morajo biti tudi čim bližje objektu, 

ki mu pripadajo. Če je na parkirišču mogoče zagotoviti samo eno parkirno 

mesto, namenjeno vozilom oseb z invalidskimi vozički, mora biti takšno parkirno 

mesto tik ob vhodu v objekt. Če objekt nima lastnega parkirišča, mora biti ob 

vhodu zagotovljena možnost kratkotrajne ustavitve vozila za osebe z 

invalidskim vozičkom (Pravilnik, 2003). 

M. Vovk (2000) v zvezi s parkirišči še dodaja, da morajo biti tudi avtomatske 

plačilne naprave za plačevanje parkirnin dostopne in postavljene na ustrezni 

višini, da jih lahko uporabljajo tudi osebe na invalidskih vozičkih. 

e) Zahteve v zvezi s horizontalnimi in vertikalnimi komunikacijami 

Horizontalne komunikacije (ali vodoravni prehodi) predstavljajo prehode znotraj 

istega nadstropja objekta. Vključujejo vrata, komunikacijske prostore (hodnike) 

in notranje klančine. Vertikalne komunikacije (ali navpični prehodi) pa 

predstavljajo prehode med nadstropji objekta. Vključujejo stopnice, dvižne 

naprave (dvigala, dvižne ploščadi) in podobno. 

Notranje horizontalne in vertikalne komunikacije objektov morajo biti dovolj 

široke. Naklon klančin mora biti čim manjši. Pri klančinah dolžine 6 m in več je 

lahko največji naklon 1:15 oziroma 6,5%, pri krajših klančinah pa je dovoljen 
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naklon do 1:13 oziroma 7%. Večji naklon (do 1:12 oziroma 9%) je dopusten le 

pri rekonstrukcijah obstoječih stavb, če iz tehničnih razlogov ni možno drugače. 

Mehanski pripomočki za premagovanje višinskih razlik (npr. dvižne ploščadi ali 

dvigala) so obvezni, kadar vsi prostori v objektu niso v isti ravnini. V stavbah, ki 

imajo več kot 3 nadstropja, mora biti vgrajeno najmanj eno osebno dvigalo. 

Širina vhoda v kabino dvigala mora znašati najmanj 80 cm. V stavbah, ki imajo 

pritličje in več kot 8 nadstropij, morata biti vgrajeni najmanj dve osebni dvigali, 

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

dve dvigali ali več, mora biti vsaj eno dvigalo takšno, da ga lahko uporablja 

oseba na invalidskem vozičku s spremljevalcem (Pravilnik, 2003). 

M. Vovk (2000) v zvezi z notranjimi prehodi v objektih dodaja, da morajo biti vsa 

notranja vrata široka minimalno 80 cm, bolje 90 cm. Kljuke in ročaji morajo biti 

na višini 75-80 cm od tal (za razliko od A. Albreht idr. (2010), ki priporočajo 

kljuko v višini 80-100 cm od tal) in oblikovani tako, da je mogoč čvrst prijem 

roke. Vrtljiva vrata so z vidika dostopnosti neprimerna, lahko celo nevarna. Prav 

tako dodaja, da morajo biti daljše klančine na 6 m prekinjene z vmesnimi 

počivališči. Vovkova tudi dosti bolj natančno (v primerjavi s Pravilnikom) definira 

zahteve glede dvigal. Minimalne notranje mere kabine v dvigalih naj bi bile 110 

x 140 cm, širina vrat pa 90 cm. Dopustna premagovalna sila za odpiranje vrat v 

dvigalih naj ne bi presegala 25 N (N = newton). Prednost pred krilnimi imajo 

drsna vrata z avtomatskim odpiranjem, pri čemer mora biti fotocelica 

nameščena na višini 80-100 cm od tal. Kabinsko tipkalo mora biti na višini 90-

120 cm, da ga lahko doseže tudi oseba z invalidskega vozička. Pred vrati v 

dvigalo mora biti na voljo dovolj prostora na manevriranje z vozičkom (150 x 

150 cm). 
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Slika 2: Ustrezne mere dvigala in manevrskega prostora pred dvigalom (Vir: M. Lipec-Stopar 

idr., 2009, str. 56) 

Kinsella (1998) v zvezi s širino vrat in drugih notranjih prehodov (hodniki ipd.) 

opozarja na zadostno širino, ki omogoča prehod vseh ljudi, ne glede na 

oviranost. Ustrezne mere (izražene v mm) ponazarja s spodnjo sliko: 

 

Slika 3: Potrebna širina prehodov (v mm) za potrebe različnih ljudi (Vir: Kinsella, 1998, str. 12) 

 

f) Zahteve v zvezi z opremo prostorov, namenjenih poslovanju s 

strankami 

Prostori objektov, ki so namenjeni poslovanju s strankami (banke, upravne 

enote, pošte ipd.) morajo biti opremljeni najmanj z enim pultom, okencem in 

drugo opremo, ki omogoča samostojno uporabo osebam na invalidskih vozičkih 

(Pravilnik, 2003). 
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M. Lipec-Stopar, R. Bračun Sova in V. Vodeb (2009) opozarjajo, da je pri 

notranjem opremljanju potrebno upoštevati različne dosege ter opremo 

namestiti na ustrezno višino, da bo dostopna tudi osebi z invalidskega vozička: 

 

Slika 4: Različni dosegi osebe na invalidskem vozičku (Vir: M. Lipec-Stopar idr., 2009, str. 62) 

 

g) Zahteve v zvezi z dvoranami 

V stavbah za kulturo in razvedrilo (gledališča, kinodvorane ipd.) mora biti v 

dvoranah z nepremičnimi vrstami sedežev zagotovljeno najmanj naslednje 

število prostorov za obiskovalce na invalidskih vozičkih z dimenzijami najmanj 

90 cm x 140 cm: 

- v dvorani, ki ima od 100 do 300 sedežev, dva prostora; 

- v dvorani, ki ima od 301 do 1000 sedežev, najmanj 2% prostorov od 

števila sedežev; 

- v dvorani, ki ima od 1001 ali več sedežev, najmanj 1% prostorov od 

števila sedežev (Pravilnik, 2003). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                     Tjaša Dovč – magistrsko delo 

30 
 

h) Zahteve v zvezi s športnimi objekti in igrišči 

Športne dvorane morajo omogočati dostop do igrišča tudi funkcionalno oviranim 

osebam. Igrišča, javna kopališča in drugi prostori za šport in rekreacijo morajo 

imeti za preoblačenje vsaj eno kabino, ki mora: 

- omogočati dostop z invalidskim vozičkom, 

- imeti dovolj široka vrata za vstop z invalidskim vozičkom in s 

spremljevalcem, 

- imeti dosegljive in uporabne kljuke na vratih ter omogočati odpiranje in 

zapiranje kabine s posebnim ključem tudi z zunanje strani, 

- biti dovolj velika za uporabo za osebo na invalidskem vozičku, 

- imeti obešalnik za obleko dosegljiv z invalidskega vozička ter 

- imeti klicno napravo v primeru, če je potrebna pomoč. 

Če ima objekt tudi prhe, mora biti najmanj ena prha prilagojena in opremljena 

tako, da jo lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku. Če so prostori za 

gledalce v športnih dvoranah na tribunah z nepremičnimi vrstami sedežev, mora 

biti na njih zagotovljeno najmanj naslednje število prostorov za obiskovalce na 

invalidskih vozičkih z dimenzijami najmanj 90 cm x 140 cm: 

- na tribuni, ki ima od 100 do 300 sedežev, 5 prostorov;  

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

števila sedežev;  

- na tribuni, ki ima 1001 ali več sedežev, najmanj 1% prostorov od števila 

sedežev (Pravilnik, 2003). 

 

i) Zahteve v zvezi s sanitarnimi prostori 

V javnih objektih mora biti v sklopu javnih oziroma skupinskih sanitarij tudi 

prilagojen sanitarni prostor brez ovir. Površina prilagojenega sanitarnega 

prostora mora biti najmanj 3,50 m2, pri čemer mora biti krajša stranica prostora 

dolga vsaj 1,60 m. V takšnem sanitarnem prostoru morajo biti: 

- sanitarna školjka, opremljena s konzolnim ali zidnim držalom za roke, 
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- konzolni umivalnik na višini 80-85 cm in odmaknjen od stranskega zidu 

vsaj 20 cm, 

- sanitarna školjka in umivalnik postavljena tako, da je med njima vsaj 80 

cm prostora, 

- nagibno ogledalo, 

- obešalnik za obleko, dosegljiv z invalidskega vozička, in 

- klicna naprava v primeru, če je potrebna pomoč (Pravilnik, 2003). 

M. Vovk (2000) v zvezi s sanitarnimi prostori še dodaja, da morajo biti vrata v 

sanitarni prostor široka vsaj 90 cm. Sedežna ploskev straniščne školjke mora 

biti v višini 50 cm od tal, konzolni ročaji v višini 70-75 cm. Invalidski sanitarni 

prostor mora biti označen z mednarodnim znakom dostopnosti (glej spodnjo 

Sliko 5): 

 

Slika 5: Mednarodni znak dostopnosti (Vir: International Symbol of Access, 2017) 

 

2.3.8. Raziskave na področju dostopnosti grajenega okolja 

T. Filipčič in Jurak (2014) sta raziskovala dostopnost šol in šolskih športnih 

dvoran na vzorcu 94 osnovnih in 13 srednjih šol iz petih slovenskih regij. 

Raziskava je pokazala, da kar 53% šol, ki so bile vključene v vzorec, nima 

ustreznega dostopa v šolo in 55% šol nima ustreznega dostopa v šolsko 

športno dvorano. Prav tako polovica šol nima ustreznega dostopa do zunanjih 

igrišč. Tudi sanitarije so se izkazale v 60% kot neustrezno dostopne učencem z 

gibalno oviranostjo. V splošnem so največjo oviro glede dostopnosti 

predstavljale stopnice, sledijo preozka ali vrtljiva vrata in preozki hodniki. 
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M. Berčan (2009) je v raziskavi svojega diplomskega dela med drugim 

ugotavljala tudi grajene ovire zunanjih in notranjih javnih prostorov za starejše 

osebe. V raziskavi je sodelovalo 80 oseb, starih od 65 do 80 let. Pripomočke za 

gibanje je uporabljalo 18 oseb, od tega je 15 oseb uporabljalo palico in 3 osebe 

hoduljo. Rezultati raziskave so pokazali, da starejšim osebam najpogostejše 

grajene ovire v zunanjem okolju predstavljajo cestni robniki, sledijo parkirišča, 

strmine oziroma razlike v nivojih strmin ter podhodi in nadhodi. Med 

najpogostejšimi ovirami, ki otežujejo gibanje v notranjem okolju, pa so navedle 

stopnice, pragove, preozka vrata in preozke hodnike. Na vprašanje, katere 

prilagoditve notranjega okolja bi starejše osebe najbolj potrebovale, so navedle 

odstranitev stopnic, namestitev držal na obeh straneh stopnic in montažo 

dvigal. Iz rezultatov raziskave lahko torej vidimo, da so potrebe starejših oseb 

zelo podobne potrebam oseb z gibalno oviranostjo. Kljub temu, da bi lahko le 

manjši delež sodelujočih oseb v tej raziskavi opredelili kot osebe z lažjo gibalno 

oviranostjo (18 oseb, ki uporablja palico oziroma hoduljo), je za staranje 

značilno postopno pešanje gibalnih sposobnosti, zaradi česar so starostniki 

prav tako populacija, ki potrebuje prilagojeno grajeno okolje brez arhitektonskih 

ovir. 

T. Tomič, Vrenko in Kletečki (2007) so v okviru raziskovalne naloge preverjali 

dostopnost javnih zgradb, prehodnost prometnic in uporabnost nekaterih javnih 

naprav (kot so bankomati, javni telefoni,…) za invalidne osebe v mestnem jedru 

Celja. Izmed 124 prehodov preko prometnic (križišča, prehodi za pešce,…) so 

ugotovili, da jih je okoli 10% delno neustreznih za osebe z gibalno oviranostjo, 

medtem ko povsem neustreznih ni bilo. Izmed 256 pregledanih javnih objektov 

se je izkazalo, da je še vedno nedostopnih ali delno dostopnih 58%. Največkrat 

so bili objekti nedostopni zaradi previsokih pragov in stopnic ter krožnih ali 

preozkih vrat. Prav tako so bila pogosto v notranjosti objektov tla spolzka, 

notranji hodniki preozki, prehodi med nadstropji so bili možni le preko stopnic, 

gumbi za dvigala nedosegljivi osebi na invalidskem vozičku, okenca za stranke 

previsoka in podobno. Glede drugih javnih naprav se je izkazalo, da so 

problematični zlasti bankomati, saj je večina le-teh nameščenih previsoko za 

osebe na invalidskem vozičku. Kljub temu je spodbujajoče dejstvo, da je 

primerjava pridobljenih podatkov s podatki podobne raziskave iz leta 1999 
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(Sadar, Selimovič in Thaler, 1999) pokazala, da se je stanje le nekoliko 

izboljšalo. Bistveno se je izboljšala prehodnost prometnic, in sicer iz 33% delno 

neustreznih prehodov v letu 1999 na 10% v letu 2007. Prav tako se je nekoliko 

izboljšala dostopnost javnih objektov, in sicer iz 62% nedostopnih stavb v letu 

1999, na 58% v letu 2007. 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je v času od leta 2008 do 2011 izvedel 

raziskovalni projekt z naslovom »Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do 

dostopa brez ovir: inventarizacija obstoječih ovir v grajenem okolju in v objektih 

v javni rabi po Sloveniji«. V okviru projekta so v sodelovanju z Društvom 

študentov invalidov Slovenije izvedli terensko analizo dostopnosti izbranih 

javnih objektov po slovenskih regijskih središčih. Dostopnost izbranih objektov 

so ocenjevali s pomočjo popisnega lista, ki so ga v ta namen oblikovali na 

podlagi zakonov in pravilnikov. Pri ocenjevanju dostopnosti so analizirali ovire, s 

katerimi se srečujejo osebe z gibalno oviranostjo, slepoto in slabovidnostjo ter 

gluhoto in naglušnostjo. V analizo so vključili 12 slovenskih regijskih središč 

(Ljubljana, Brežice, Celje, Koper, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, 

Nova Gorica, Postojna, Slovenj Gradec in Trbovlje) ter v njih izbrali po dva 

objekta v javni rabi – enega s področja javne uprave (upravna enota) in drugega 

z naključno izbranega področja (gostinstvo in turizem, izobraževanje, kultura, 

promet, storitvene dejavnosti, šport in zdravstvo) (Urbanistični inštitut Republike 

Slovenije, 2009).  

Rezultati terenske analize so pokazali, da se zakoni in predpisi, ki se nanašajo 

na odstranitev obstoječih ovir in preprečitev nastajanja novih ovir, v praksi 

nezadovoljivo izvajajo. Večina pregledanih objektov je sicer imela v neposredni 

bližini vhoda urejena in označena invalidska parkirna mesta, vendar je le-teh 

bilo pogosto premalo, velikokrat pa so bila tudi zasedena z avtomobili, ki do njih 

niso upravičeni. Dostopne poti do objektov so bile večinoma dovolj široke in 

primerno utrjene, vendar so jih pogosto ovirali nekateri detajli, kot so npr. 

preširoke rešetke za odtok padavinskih voda. Kot največja ovira pri vstopanju v 

objekt so se izkazale stopnice, ob katerih so bile le redko zagotovljene klančine 

ali dvižne ploščadi. Večina objektov je imela zagotovljen prilagojen dostop skozi 

stranski vhod, urejen s klančino oziroma v dveh primerih z dvižno ploščadjo. 
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Vendar vse klančine niso bile ustreznih dimenzij, dvižne ploščadi pa niso 

omogočale samostojnega upravljanja. Pred vhodnimi vrati v objekte je bilo v 

večini primerov dovolj velik prostor za manevriranje z vozičkom, prav tako je 

bila večinoma ustrezna površina tal pred vhodnimi vrati (nedrseča) in ustrezni 

pragovi. Vhodna vrata in kljuke so bila večinoma ustrezna. Notranji prostori 

objektov so imeli večinoma ustrezno prostorne avle in hodnike ter ustrezno 

površino tal (nedrsečo). V večini primerov pa so bili informacijski pulti previsoki 

za osebe na vozičku. Sanitarni prostori za invalide so bili velikokrat formalno 

zagotovljeni, a praktično neuporabni, saj so bili v rabi kot začasna odlagališča. 

Starejši objekti pa pogosto prilagojenih sanitarij sploh niso imeli. Od navpičnih 

komunikacij je bilo največ stopnic in dvigal, redkejše so bile notranje klančine. 

Dvigala so bila večinoma ustrezno dimenzionirana, problematičen pa je bil čas 

zapiranja vrat, če so bili senzorji nameščeni previsoko (niso zaznali osebe na 

vozičku). V prostorih za poslovanje s strankami so bile višine pultov večinoma 

ustrezne (Sendi, idr., 2012).  

Poleg terenske analize so bile izvedene tudi ankete z 10 invalidskimi 

organizacijami in 181 invalidi, izmed katerih je bilo 82 oseb z gibalno 

oviranostjo. V anketah so anketirance spraševali o ovirah grajenega okolja in 

komunikacijskih ovirah, s katerimi se srečujejo na območju Slovenije. Rezultati 

anket, ki se nanašajo na dostopnost grajenega okolja, so pokazali, da 30% 

anketirancev na področju javnega potniškega prometa srečuje veliko ali zelo 

veliko grajenih ovir, medtem ko 39% meni, da na tem področju ni ovir. Največ 

grajenih ovir se po njihovem mnenju nahaja v medkrajevnem potniškem 

prometu, najmanj pa pri prevozih s taksiji. Kot najpogostejše ovire v potniškem 

prometu so anketiranci navedli stopnice, neprilagojenost samih prevoznih 

sredstev (neustrezni sedeži, neprilagojen prostor za invalide, ni držal, 

ročajev,…), neprilagojena infrastruktura (»luknjaste« ceste in podhodi, 

nedostopnost kioskov za nakup kart, spolzka tla,…) in podobno. Na področju 

izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja 44% anketirancev ne občuti 

grajenih ovir ali pa občuti le nekaj ovir, 33% pa jih na tem področju občuti veliko 

ali zelo veliko ovir. Največ anketirancev se srečuje z ovirami v srednjih šolah in 

na fakultetah, najmanj pa jih zaznavajo v vrtcih. Kot problem v grajenem okolju 

zopet največkrat navajajo stopnice oziroma pomanjkanje ustreznih klančin in 
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dvigal, neprimerne prostore in pohištvo (zlasti neprilagojene sanitarije) ter 

okolico zgradb (premalo prilagojenih parkirnih mest, visoki robniki in pločniki, 

neurejene poti ipd.). Na področju izvajanja storitev zdravstvenega in socialnega 

varstva (bolnišnice, zdravstveni domovi, ambulante, centri za socialno delo, 

domovi starejših občanov in varne hiše) največji delež anketirancev (66%) 

navaja, da ne občuti nobenih oziroma le nekaj grajenih ovir, 18% pa se na tem 

področju srečuje z veliko ali zelo veliko ovirami. Kot najpogostejše grajene ovire 

podobno kot prej navajajo stopnice, pomanjkanje klančin in dvigal, neustrezno 

prilagojene sanitarije, neustrezni vhodi in izhodi iz stavb in prostorov, 

neprilagojeno diagnostično opremo (npr. neprimeren stol pri zobozdravniku), 

pomanjkanje parkirišč za invalide in podobno. Na področju storitev državne 

uprave (občine, upravne enote, sodišča,...) so odgovori anketirancev bili zelo 

deljeni. Največ anketirancev meni, da pri dostopu do storitev državne uprave ne 

občuti nobenih ovir ali pa jih občuti le nekaj (45,6%), a podoben delež 

anketirancev (40,7%) navaja, da na tem področju občuti veliko ali zelo veliko 

ovir. Najmanj prilagojena so po mnenju anketirancev sodišča in davčni uradi, pri 

čemer so navedli enake ovire kot na prejšnjih področjih (stopnice, odsotnost 

dvigal in klančin, neustrezni vstopi in izstopi v objekte, pomanjkanje prilagojenih 

parkirišč, pločniki, previsoki robniki in podobno). Na področju kulture oziroma 

ponudbe kulturnih ustanov (gledališča, muzeji, galerije, knjižnice, 

kinematografi,…) približno 47% anketirancev meni, da ne občuti nobenih ali le 

nekaj ovir, 39% pa veliko ali zelo veliko ovir. Največ grajenih ovir anketiranci 

opažajo v muzejih, galerijah, kulturnih domovih in koncertnih dvoranah, najmanj 

pa v kinematografih in knjižnicah. Navedene grajene ovire na tem področju so 

podobne kot na prejšnjih, dodajajo pa še neprimerne garderobe v kulturnih 

ustanovah ter previsoko obešene slike v galerijah. Na področju preživljanja 

prostega časa, športa, rekreacije in turizma (športne dvorane, zunanji športni 

objekti, bazeni, nastanitveni objekti, gostinski lokali,…) približno 48% 

anketirancev ne občuti nobenih ali le nekaj grajenih ovir, 35% pa veliko ali zelo 

veliko ovir. Kot najmanj prilagojene objekte navajajo bazene in gostinske lokale, 

najbolj prilagojeni pa so po njihovem mnenju zunanji športni objekti. Kot grajene 

ovire so poleg tistih, ki so že omenjene na prejšnjih področjih (stopnice, 

sanitarije,…), navedli še neurejene poti, neustrezna vrata, ki so največkrat 

preozka, preozke prehode, neustrezen dostop in izstop iz vode v bazenih 
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(odsotnost dvigal), preozke kabine za preoblačenje ter neustrezne vlečnice na 

smučiščih (prehitre). Raziskava je pokazala, da so se pri grajenih ovirah 

pojavljale več ali manj iste ovire na vseh področjih. Najpogostejše med njimi so 

stopnice, odsotnost klančin ali prestrme klančine, visoki robniki in pločniki, 

pomanjkanje dvigal ali pokvarjena dvigala, pomanjkanje ročajev oziroma držal, 

preozka vrta in prehodi ter neustrezne sanitarije. Primerjava odgovorov 

anketiranih invalidov (posameznikov) z odgovori predstavnikov invalidskih 

organizacij je pokazala, da so odgovori obeh večinoma zelo podobni. 

Anketiranci odgovornost za odpravljanje ovir pripisujejo večinoma državnim 

organom (ministrstvom oziroma upravnim enotam in občinam), pa tudi stroki in 

izvajalcem storitev. Na podlagi raziskave so avtorji zbrali tudi ukrepe, ki bi jih 

bilo potrebno izpeljati na področju grajenih ovir, ki pa jih predstavljam v poglavju 

2.3.9 Ukrepi za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja (Sendi, idr., 2008). 

Končni rezultat raziskave je bilo oblikovanje spletnega vodiča za invalide o 

dostopnosti javnih objektov po Sloveniji ter vzpostavitev geografskega 

informacijskega sistema (v nadaljevanju GIS-a) (Urbanistični inštitut Republike 

Slovenije, 2009). GIS omogoča uporabnikom prikaz podatkov o dostopnosti 

pregledanih objektov, prav tako pa tudi vnos novih podatkov o dostopnosti 

objektov. Interaktivnost portala se tako kaže v možnosti vnosa pobud ali 

podatkov o dostopnosti objektov v Sloveniji ter s tem omogoča uporabniku 

participacijo (Sendi, idr., 2012).  

V. Vodeb (2006) je v svoji raziskavi, ki jo je izvedla v letu 2003, analizirala 

dostopnost grajenega okolja na izbranih območjih v San Franciscu, Londonu in 

Ljubljani. Cilj njene raziskave je bil razvoj prostorskega sistema za modeliranje 

dostopnosti grajenega okolja za osebe na invalidskih vozičkih. Uporabila je 

metode primerjalne analize ameriške, britanske in slovenske zakonodaje, 

analize terena, intervju z osebami z gibalno oviranostjo in metode geomatike 

(priprava kart, podatkov in merjenje nedostopnosti). Pri analizi terena je 

analizirala pločnike, prehode za pešce, podhode in dovozne poti do stavb. 

Rezultati so pokazali, da je 76,7% analiziranih poti prehodnih oziroma 23,3% 

neprehodnih za osebe na invalidskih vozičkih. Kot najpogosteje identificirane 

ovire so se izkazali nepoglobljeni pločniki (77x), preozki pločniki (29x), stopnice 
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(23x), neustrezno poglobljeni pločniki (17x) in grajene ovire na pločnikih (10x). 

Primerjava analize ovir v San Franciscu, Londonu in Ljubljani je pokazala, da je 

Ljubljana najmanj dostopna oziroma ima največ grajenih ovir. Ti rezultati 

sovpadajo z analizo zakonodaje, iz česar avtorica sklepa, da zakonodaja vpliva 

na dostopnost grajenega okolja. Poleg tega je še ugotovila, da je potovanje po 

mreži v Ljubljani za uporabnike invalidskega vozička 42,1% manj dostopno kot 

za »ne-uporabnike« (hodeče).  

M. Zavolovšek (2011) je v svoji raziskovalni nalogi ocenjevala prilagojenost 

osnovnih in srednjih šol v mestni občini Celje učencem in dijakom s paraplegijo. 

V raziskavo je vključila 19 šol. Analiza rezultatov je pokazala, da je izmed 19 šol 

le 9 šol prilagojenih za učence s paraplegijo. To so šole, ki so bile v času 

izvedbe raziskave mlajše od 20 let, medtem ko so ostale (starejše) 

neprilagojene. Kljub temu pa imajo tudi nekatere neprilagojene šole potencialne 

možnosti za popolno prilagoditev potrebam učencem s paraplegijo. Večina šol 

ima primeren dostop do šole, težave se pojavijo le pri vhodu (stopnice), ki bi ga 

bilo možno prilagoditi s klančino ali pa nadomestiti s prilagojenim stranskih 

vhodom. Največji problem se je izkazal pri dostopu do vseh nadstropij, saj 

starejše šole nimajo dvigal. Prav tako so sanitarije večinoma neprilagojene. 

Dostop do telovadnic je zagotovljen na 9 šolah. Dostop do zunanjih igrišč je 

mogoč na vseh šolah, na nekaterih bi bilo potrebno odpraviti le nekaj pragov in 

nekaj zunanjih stopnic spremeniti v klančine. 

V okviru evropskega raziskovalnega projekta LivingAll – Gibanje brez ovir in 

enake možnosti za vse, ki je trajal od 2007 do 2009 in v katerem je sodelovalo 

sedem evropskih držav (vključno s Slovenijo), so ugotavljali, v kolikšni meri se 

ljudje s posebnimi potrebami v Evropi (N=700) srečujejo z ovirami (Sendi in 

Kerbler, 2009). Rezultati anket so pokazali, da se več kot 40% oseb s 

posebnimi potrebami v Evropi srečuje z ovirami na vseh področjih njihovega 

življenja. Največ ovir srečujejo na področju rabe transporta in grajenega okolja, 

najmanj pa na področju socialne varnosti in zdravja. Med skupinami oseb s 

posebnimi potrebami največ ovir zaznavajo osebe s senzornimi okvarami in 

osebe z gibalno oviranostjo. Na področju transporta, bivanja in grajenega okolja 

so anketiranci navedli kot največji problem arhitekturne ovire (stopnice, 
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pomanjkanje klančin in dvigal, neprilagojena stanovanja, neustrezna površina 

tal, pomanjkanje prilagojenih toaletnih prostorov, pomanjkanje prilagojenih 

parkirnih prostorov, pomanjkanje prilagojenih taksi vozil,…) (LivingAll: Free 

movement and equal opportunities for All, b.d.). 

M. Mlakar (1995) je raziskovala problem dostopnosti fakultet za študente 

invalide Univerze v Ljubljani. Po njenih ugotovitvah je bilo v šolskem letu 

1994/1995 38 študentov invalidov. V raziskavo je vključila 37 objektov Univerze 

v Ljubljani, ki jih je ocenjevala z ocenami od 0 (popolnoma dostopen objekt) do 

3 (nedostopen objekt). Ocenjevala je dostop do objektov, vhod v objekte, 

notranje komunikacije v objektih in funkcionalnost notranjih prostorov. Analiza 

podatkov je pokazala, da je izmed 37 ocenjenih objektov Univerze v Ljubljani 6 

bilo nedostopnih, 28 delno dostopnih, le 3 pa so bili popolnoma dostopni. 

Tudi M. Hribernik (2000) je nekaj let kasneje, v šolskem letu 1999/2000, 

preverjala arhitektonsko prilagojenost fakultet (članic Univerze v Ljubljani) 

študentom invalidom. Po njenih ugotovitvah je bilo v tem šolskem letu 56 

študentov invalidov. Ugotovila je, da arhitektonske ovire študentom omejujejo 

izbiro med različnimi študijskimi programi ter da je več študentov invalidov na 

tistih fakultetah, ki so bolj dostopne. Kot bolj dostopne fakultete so se izkazale 

tiste, ki so bile zgrajene po letu 1995 in tako sodile v skupino novejših objektov.  

N. Satler (2007) je v specialistični raziskavi ugotavljala vključenost oseb s 

posebnimi potrebami v vsakdanje življenje v občini Lenart. Ugotovila je, da 

večina javnih objektov, ki svojo dejavnost opravljajo v več nadstropjih, nima 

ustreznih rešitev za premagovanje višinskih razlik. Prav tako so se sanitarije v 

večini javnih objektov izkazale kot neprilagojene osebam z gibalno oviranostjo. 

Ugotovila je tudi, da so osnovne šole v občini Lenart v večini nedostopne za 

učence z gibalno oviranostjo. Na vseh osnovnih šolah bi bilo potrebno vgraditi 

dvigalo, pri vhodih v šole pa urediti klančine.  
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2.3.9. Ukrepi za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja 

a) Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, 

informacij in komunikacij za invalide (2005) 

V Nacionalnih usmeritvah (2005) so opisani ukrepi za izboljšanje dostopnosti 

grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide. Nekateri izmed ukrepov, 

ki se nanašajo na dostopnost grajenega okolja za osebe z gibalno oviranostjo, 

so sledeči: 

- dosledno upoštevati zakonodajo s področja dostopnosti grajenega 

okolja, 

- v procesu odpravljanja grajenih ovir pripraviti načrt urejanja dostopnosti 

in uporabnosti ter izvesti sanacije objektov, 

- okrepiti delovanje inšpekcije pri nadzoru gradenj in adaptacij, 

- v redni program izobraževanja na določenih fakultetah vključiti teme o 

dostopnosti (npr. na smereh arhitektura, gradbeništvo, oblikovanje, 

krajinska arhitektura ipd.), 

- ustrezno tehnološko opremiti delovna mesta (npr. prilagojen osebni 

računalnik za težko gibalno ovirane), 

- prilagoditi avtobuse mestnega prometa, linijske avtobuse in vlake za 

osebe z gibalno oviranostjo (dostop in vstop v avtobus), 

- preurediti en taksi na 50.000 prebivalcev za prevoz oseb z gibalno 

oviranostjo, 

- na letališčih, avtobusnih in železniških postajah zagotoviti servis za 

nemoten vstop in izstop osebam z gibalno oviranostjo (klančina ali 

dvigalo), 

- ozaveščati javnost glede upoštevanja zakonskih zahtev pri graditvi 

objektov v obliki seminarjev ter 

- spodbujati raziskovalno delo na področju dostopnosti. 

b) Akcijski program za invalide 2014-2021 

Akcijski program za invalide 2014-2021 (b.d.) navaja ukrepe za izboljšanje 

dostopnosti, med katerimi se na dostopnost grajenega okolja za osebe z 

gibalno oviranostjo nanašajo sledeči: 
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- zagotavljanje ustrezne dostopnosti do prevoza na območju javnega 

potniškega prometa vsak dan v tednu in do taksijev (vstop, izstop), 

- zagotavljanje dostopnosti do vseh javnih objektov ter 

- zagotavljanje dostopnosti do turističnih programov in oblikovanje 

turističnih dejavnosti za invalide. 

c) Dostopnost grajenega in komunikacijskega okolja kot predpogoj za 

socialno vključevanje invalidov - uporabniška perspektiva (2008) 

Sendi idr. (2008) so na podlagi raziskave Dostopnost grajenega in 

komunikacijskega okolja kot predpogoj za socialno vključevanje invalidov - 

uporabniška perspektiva zbrali številne ukrepe za izboljšanje dostopnosti 

grajenega okolja. Med ukrepe, ki se nanašajo na dostopnost grajenega okolja 

za osebe z gibalno oviranostjo, so navedli naslednje (Sendi, 2010): 

1. Splošni ukrepi na področju odpravljanje grajenih ovir: 

- ureditev dostopov in dovozov do javnih objektov: ureditev klančin z 

ustreznim naklonom, širjenje pločnikov, odstranitev cestnih robnikov, 

zagotovitev parkirnih mest za invalide 

- ureditev vhodov in izhodov v javne zgradbe: ureditev ramp in držal, 

vgraditev širših vrat na senzor 

- premagovanje stopnic znotraj zgradb: namestitev ustreznih dvigal, 

vgraditev tekočih stopnic, vgraditev dvižnih ploščadi, vgraditev vlečnih 

dvigal za vozičke, razširitev prehodov 

- prilagoditev ter ustrezno opremljanje prostorov (prehodov, sanitarij,…) za 

potrebe invalidov v javnih zgradbah 

- redno servisiranje dvigal 

- ureditev in popravilo obstoječih gradenj za potrebe invalidov upoštevajoč 

relevantne gradbene in druge predpise 

- tesno sodelovanje stroke in izvajalcev z invalidi ter upoštevanje mnenja 

invalidskih organizacij pri iskanju gradbenih rešitev 

Med nosilce za izvajanje ukrepov za odstranjevanje grajenih ovir, Sendi idr. 

(2008), navajajo stroko (urbanisti, arhitekti, krajinski arhitekti, gradbeniki, 

strojniki,…), Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za delo, družino in 
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socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, 

Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo. 

2. Ukrepi namenjeni ozaveščanju: 

- vključitev teme o dostopnosti v redne programe izobraževanja na 

določenih fakultetah (glej 4. ukrep Nacionalnih usmeritev (2005)) 

- ustrezno ozaveščanje splošne javnosti o prisotnosti invalidov v družbi in 

ovirah, s katerimi se srečujejo 

3. Ukrepi na področju financiranja: 

- zagotovitev več sredstev za osnovne tehnične in druge pripomočke ter 

za izvajanje dejavnosti 

- zagotovitev več sredstev za odpravljanje ovir grajenega okolja 

Sendi idr. (2008) med nosilce za izvajanje ukrepov na področju financiranja 

navajajo Vlado Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in 

Ministrstvo za finance. 

4. Ukrepi na področju zakonodaje: 

- zagotovitev doslednega izvajanja obstoječe zakonodaje ter upoštevanje 

relevantnih predpisov 

- poostritev nadzora nad izvajanjem zakonov in predpisov 

- dopolnitev zakonodaje z uvajanjem strožjih kazni za kršitelje 

- oblikovanje predlogov sprememb zakonodaje v sodelovanju z 

Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije 

Med nosilce za izvajanje ukrepov na področju zakonodaje Sendi idr. (2008) 

navajajo Vlado Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije, 

Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 

Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kulturo, 

Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za 

lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
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5. Specifični ukrepi za odpravljanje grajenih ovir po področjih: 

 Ukrepi na področju potniškega prometa: 

- montiranje oprijemal in držal na avtobusih 

- povečanje števila nizkopodnih avtobusov 

- ureditev prilagojenih robnikov za avtobuse 

- nižanje zvoncev na avtobusih 

- ureditev prevoza od doma do postaj 

- ureditev dostopa do peronov na železniških postajah 

- prilagoditev taksijev za prevoz invalidov z vozički 

- ureditev dostopa do okenc za nakup vozovnic (ustrezna višina okenc) 

 Ukrepi na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja: 

- prilagoditev sprednje klopi v izobraževalnih ustanovah za potrebe 

invalidov 

- prilagoditev delovnih mest za potrebe invalidov 

- izboljšanje možnosti za študij na daljavo (boljše in hitrejše internetne 

povezave) 

 Ukrepi na področju izvajanja dejavnosti zdravstvenega in socialnega 

varstva: 

- prilagoditev pultov oziroma okenc (ustrezna višina)  

- zagotovitev lažjega dostopa do tehničnih pripomočkov (finančna 

pomoč) 

 Ukrepi na področju dostopa do storitev državne uprave: 

- zagotovitev več strpnosti, prijaznosti in kulture v komunikaciji 

uslužbencev z invalidi 

 Ukrepi na področju dostopa do ponudbe kulturnih ustanov: 

- zagotovitev ustreznih sedežev za invalide v kinematografih, 

gledališčih in operah (mesta za osebe na vozičkih) 

- upoštevanje potreb invalidov pri postavljanju umetnin v galerijah in 

muzejih (ustrezna višina umetnin za osebe na vozičkih) 

 Ukrepi na področju preživljanja aktivnosti prostega časa (šport, 

rekreacija, turizem): 

- prilagoditev športnih dvoran in ureditev bazenov (vhodi, vrata, 

prehodi, dvigala, klančine, ročaji, sanitarije, garderobe za invalide,…) 
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- ureditev stadionov (vhodi, vrata, prehodi, dvigala, sanitarije,…) 

- prilagoditev zunanjih športnih oziroma rekreacijskih objektov (ureditev 

poti, parkov, igrišč,…) 

- ureditev dostopa do plaž in bazenov 

- zagotovitev ustreznih kabin za preoblačenje v športnih objektih 

- prilagoditev vlečnih na smučiščih 

- prilagoditev tribun v športnih objektih 

- prilagoditev nastanitvenih objektov (apartmaji, hoteli,…) za potrebe 

invalidov 

- ureditev dostopa do gostinskih lokalov (mize, pulti, sanitarije,…) 

- zagotovitev turističnih programov prilagojenih invalidom 

d) Projekt »Občina po meri invalidov« 

Projekt »Občina po meri invalidov« je projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije 

(ZDIS). Namenjen je spodbujanju občin za načrtno odzivanje na posebne 

potrebe invalidov, za njihovo socialno vključevanje ter za sožitje in večjo 

kvaliteto življenja vseh občanov. Projekt deluje že od leta 2003, listino »Občina 

po meri invalidov« pa je od takrat prejelo že 26 občin (od 212 slovenskih občin). 

Vendar je izmed vseh gorenjskih občin (območje, ki ga bomo raziskovali) listino 

»Občina po meri invalidov« prejela le občina Radovljica leta 2005 (Občina po 

meri invalidov, b.d.). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Problematika dostopnosti grajenega okolja je za osebe z gibalno oviranostjo 

pereča tema, čeprav se mnogi izmed nas ovir, ki jih prinaša neprilagojeno 

okolje, zanje, sploh ne zavedamo. Smolej (2010), T. Filipčič in Jurak (2014), 

Sendi idr. (2012), V. Vodeb (2006) in še mnogi drugi, ki so to področje 

raziskovali, opozarjajo, da v praksi arhitektonske ovire še vedno obstajajo. Zelo 

pogosto se med razloge za stanje, kakršno je, navaja finančne in tehnične 

omejitve, vse prepogosto pa se pred razpravami o možnih rešitvah in 

učinkovitih prilagoditvah tudi zatiska ušesa. Pravilnik (2003) postavlja natančne 

kriterije glede dostopnosti grajenega okolja za osebe z gibalno oviranostjo, 

vendar teh zahtev mnogi javni objekti ne uresničujejo, s čimer so pred to 

skupino oseb tako rekoč zaprti. Dostopnost grajenega okolja v Sloveniji tako še 

vedno ni optimalna, kljub mnogim novim usmeritvam k izboljšanju le-te. Zveza 

delovnih invalidov Slovenije je na primer v okviru projekta »Občina po meri 

invalidov« vzpodbujala občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe 

invalidov. Vendar je izmed vseh gorenjskih občin (območje, ki ga bomo 

raziskovali) listino »Občina po meri invalidov« prejela le občina Radovljica 

(Občina po meri invalidov, b.d.). Glede na obstoječa dejstva smo si tako 

zastavili cilj preveriti, kakšno je dejansko stanje glede dostopnosti javnih 

objektov za osebe z gibalno oviranostjo na Gorenjskem. S tem bomo prispevali 

k boljši ozaveščenosti o pomenu dostopnosti ter dali vpogled v dejansko stanje, 

hkrati pa tudi predstavili rešitve, ki so že bile izvedene, ter razsvetlili področja, 

kjer so še potrebne prilagoditve okolja. 

 

3.2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V skladu s problemom in predmetom raziskave smo si zastavili naslednje cilje in 

raziskovalna vprašanja: 
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Cilji raziskave 

1. Ugotoviti, ali imajo izbrani javni objekti na Gorenjskem: 

1.1. prilagojene dostope do samih objektov (pot do vhoda v objekt, 

parkirišče), 

1.2. prilagojene vhode v objekte, 

1.3. dostopne in prilagojene notranje prostore ter 

1.4. dostopne in prilagojene sanitarije za osebe z gibalno oviranostjo na 

invalidskem vozičku. 

2. Ugotoviti, kateri elementi dostopnosti izbranih javnih objektov na 

Gorenjskem so najbolj in kateri najmanj uresničeni za osebe z gibalno 

oviranostjo na invalidskem vozičku. 

3. Ugotoviti, ali se posamezne vrste izbranih javnih objektov na Gorenjskem 

razlikujejo med seboj glede dostopnosti za osebe z gibalno oviranostjo na 

invalidskem vozičku. 

Raziskovalna vprašanja 

1. Koliko izbranih javnih objektov na Gorenjskem ima ustrezno prilagojene 

dostope do samih objektov (pot do vhoda v objekt, parkirišče) za osebe z 

gibalno oviranostjo na invalidskem vozičku? 

2. Koliko izbranih javnih objektov na Gorenjskem ima ustrezno prilagojene 

vhode v objekte za osebe z gibalno oviranostjo na invalidskem vozičku? 

3. Koliko izbranih javnih objektov na Gorenjskem ima dostopne in ustrezno 

prilagojene notranje prostore za osebe z gibalno oviranostjo na invalidskem 

vozičku? 

4. Koliko izbranih javnih objektov na Gorenjskem ima dostopne in ustrezno 

prilagojene sanitarije za osebe z gibalno oviranostjo na invalidskem 

vozičku? 

5. Kateri element dostopnosti je pri izbranih javnih objektih na Gorenjskem 

najbolj in kateri najmanj prilagojen za osebe z gibalno oviranostjo na 

invalidskem vozičku? 

6. Ali so posamezne vrste izbranih javnih objektov na Gorenjskem bolj 

dostopne za osebe z gibalno oviranostjo na invalidskem vozičku od drugih? 
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3.3. METODOLOGIJA 

 

3.3.1. Opis vzorca 

Način vzorčenja je bil namenski. V raziskavo je bilo vključenih 123 javnih 

objektov na območju Gorenjske regije. Glede na vrsto je bilo vključenih 6 vrst 

javnih objektov (prirejeno po Zakonu o graditvi objektov (2002)), in sicer: 

- 23 poslovnih stavb (8 bank, 8 pošt, 7 upravnih enot),  

- 20 stavb za trgovino in storitve (9 trgovin, 11 trgovskih centrov),  

- 12 stavb za promet in komunikacije (7 železniških, 5 avtobusnih 

postaj),  

- 29 stavb za razvedrilo (8 knjižnic, 8 muzejev, 2 kinoteki, 3 gledališča, 

5 športnih objektov, 3 kulturni domovi),  

- 22 vzgojno-izobraževalnih stavb (8 vrtcev, 8 osnovnih šol, 6 srednjih 

šol) ter  

- 17 stavb za zdravstveno oskrbo in nego (8 zdravstvenih domov, 2 

bolnišnici, 7 domov starejših občanov). 

 

Graf 1: Prikaz vzorca glede na vrsto objektov 
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Objekte smo ocenjevali v osmih večjih gorenjskih mestih (po številu 

prebivalcev), in sicer v Kranju, Kamniku, Jesenicah, Domžalah, Škofji Loki, 

Bledu, Radovljici in Medvodah. Objekte smo v posameznih krajih izbirali glede 

na velikost oziroma obiskanost (izbrali smo največje oziroma najbolj obiskane 

objekte). 

 

3.3.2. Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

Uporabljena je bila deskriptivna metoda raziskovanja. Raziskovalni pristop je 

kvantitativna empirična raziskava. 

 

3.3.3. Merski instrumentarij 

Za ocenjevanje dostopnosti smo izdelali ocenjevalno tabelo (glej Prilogo 1). 

Ocenjevalna tabela je oblikovana na podlagi zahtev, ki so navedene v 

Pravilniku (2003). Ker Pravilnik določenih elementov ne definira dovolj 

podrobno, smo tabelo dopolnili tudi z zahtevami iz priročnika z naslovom 

Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim 

ljudem avtorice M. Vovk (2000) ter priročnika z naslovom Prostor za vse 

avtorjev A. Albreht idr. (2010). Ocenjevalna tabela je razdeljena na štiri 

poglavja, saj ocenjuje štiri elemente dostopnosti, in sicer dostop do objekta (pot 

do vhoda v objekt, parkirišče), vhod v objekt, dostopnost in prilagojenost 

notranjih prostorov objekta ter dostopnost in prilagojenost sanitarij (v kolikor jih 

objekt vsebuje). Posamezne elemente dostopnosti smo ocenjevali številčno z 

ocenami 1 (nedostopno), 2 (delno dostopno, z določenimi ovirami) in 3 

(dostopno). Ocene so za vsak element dostopnosti opremljene z opisnimi 

kriteriji. Kot dodatek k ocenjevalni tabeli smo sestavili tudi orientacijska 

vprašanja kot pomoč pri opazovanju in ocenjevanju (glej Prilogo 2).  
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3.3.4. Postopek zbiranja podatkov 

Podatki so bili zbrani preko terenskega sistematičnega opazovanja in 

ocenjevanja s pomočjo ocenjevalne tabele (glej Prilogo 1) ter orientacijskih 

vprašanj za opazovanje in ocenjevanje (glej Prilogo 2). Poleg tega smo za večjo 

zanesljivost rezultatov uporabili tudi lasten invalidski voziček na ročni pogon ter 

dostopnost z vozičkom tako tudi sami preverili. Podatke smo zbirali v mesecu 

maju, juniju in juliju 2017. Določene javne objekte (zlasti vzgojno-izobraževalne) 

smo obiskali in ocenili po predhodnem dogovoru in pisnem privoljenju 

odgovornih oseb, za ostale objekte pa smo ob obisku pridobili le ustno 

privoljenje. 

 

3.3.5. Spremenljivke 

V raziskavo smo zajeli 6 spremenljivk, in sicer: 

- vrsta objekta, 

- tip objekta, 

- ocena dostopa do objekta, 

- ocena vhoda v objekt, 

- ocena dostopnosti in prilagojenosti notranjih prostorov objekta, 

- ocena dostopnosti in prilagojenosti sanitarij ter 

- povprečna ocena dostopnosti objekta. 

 

3.3.6. Postopek obdelave podatkov 

Podatke smo obdelali s programom Microsoft Office Excel 2007 in IBM SPSS 

Statistics 23. Uporabljena je bila opisna statistika. Izračunali smo naslednje 

statistične parametre: numerus (N), najnižja vrednost (Min), najvišja vrednost 

(Max), aritmetična sredina (M), standardni odklon (SO), mediana (Me), 

absolutna frekvenca (F) in relativna frekvenca (%). S pomočjo Kruskall-Wallis H 

testa smo ugotovili, ali obstaja razlika v povprečni oceni med različnimi vrstami 

javnih objektov ter med posameznimi elementi dostopnosti objektov. Razlike 
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med posameznimi vrstami objektov in elementi dostopnosti smo nadalje 

ugotavljali z Dunnovim postopkom (post hoc test) (1964) z Bonferronijevim 

popravkom za mnogotere primerjave. Rezultati so predstavljeni s tabelami, 

grafi, fotografijami in opisno.  

 

 
3.4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.4.1. Dostopnost javnih objektov glede na element dostopnosti 

 

3.4.1.1. Prikaz rezultatov za vse elemente dostopnosti 

Tabela 2: Opisna statistika za vse elemente dostopnosti 

Element dostopnosti N Min Max M SO Me 

Dostop do objekta 123 1 3 2,27 0,89 3 

Vhod v objekt 123 1 3 2,25 0,89 3 

Dostopnost notranjih 

prostorov 

123 1 3 2,14 0,87 2 

Dostopnost sanitarij 95 1 3 1,70 0,93 1 

Iz rezultatov, ki so prikazani v tabeli 2, je razvidno, da je bilo v raziskavi 

ocenjenih 123 dostopov do objektov, 123 vhodov v objekte, 123 notranjih 

prostorov objektov ter 95 sanitarij. Vsi javni objekti namreč nimajo sanitarij 

(zlasti banke, pošte in manjše trgovine), zato je število ocenjenih sanitarij nižje 

od ostalih elementov dostopnosti.  

Glede na aritmetično sredino opazimo, da so najbolje prilagojeni dostopi do 

objektov (M = 2,27; SO = 0,89), sledijo vhodi v objekte (M = 2,25; SO = 0,89), 

nato notranji prostori (M = 2,14; SO = 0,87), kot najmanj dostopne in prilagojene 

pa so se izkazale sanitarije (M = 1,7; SO = 0,93). Razlike med posameznimi 

elementi dostopnosti je potrdila tudi statistična analiza (Kruskal-Wallis H test, P 

≤ 0,0005). Podrobnejša analiza (Dunnov post hoc postopek) je pokazala, da so 

sanitarije statistično značilno manj dostopne v primerjavi z ostalimi tremi 
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elementi dostopnosti (P ≤ 0,004). Med ostalimi tremi elementi dostopnosti 

analiza ni pokazala statistično značilnih razlik.  

 

3.4.1.2. Prilagojenost dostopov do objektov 

 

Slika 6: dostop do objekta (označen z vijolično barvo) 

Kot je razvidno iz slike 6 smo v ocenjevanje prilagojenosti dostopov do objektov 

vključili parkirišča in dostopne poti do samih objektov. Pri tem smo preverili, ali 

imajo parkirišča pred objekti dovolj invalidskih parkirnih mest (5%) ter ali so le-ta 

ustreznih dimenzij (širina 350 cm), da omogočajo vstop oziroma izstop iz 

avtomobila vozniku z invalidskim vozičkom. Prav tako smo pri parkiriščih 

preverjali, ali so invalidska parkirna mesta ustrezno označena z mednarodnim 

znakom dostopnosti ter ali se nahajajo čim bliže vhodom v objekte, katerim 

pripadajo. Poleg tega smo v oceno dostopov do objektov vključili še dostopno 

pot do stavbe (pešpot, pločnik), pri čemer smo preverjali, ali je pločnik oziroma 

pešpot, ki vodi do stavbe ustrezno široka (vsaj 120 cm), z ustreznim naklonom 

(do 3%) in brez vmesnih stopnic ali drugih višinskih razlik (večjih od 2 cm) 

oziroma ima ustrezno poglobitev ali klančino. 
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Graf 2: Prikaz ocen prilagojenosti dostopov do objektov 

Iz grafa 2 je razvidno, da 29 % vključenih javnih objektov nima ustrezno 

prilagojenih dostopov do objektov, 15 % objektov ima dostope delno 

prilagojene, 56 % objektov pa ima dostope ustrezno prilagojene za osebe na 

invalidskem vozičku. 

Spodnji fotografiji 1 in 2 prikazujeta primer ustreznega dostopa do objekta, 

ocenjenega z oceno 3. Parkirno mesto na fotografiji 1 je primerno široko, 

ustrezno označeno in locirano v bližini objekta, kateremu pripada. Prav tako 

glede na majhnost parkirišča eno invalidsko parkirno mesto zadošča kriterijem 

(vsaj 5%). Dostopna pot na fotografiji 2 je ustrezno utrjena (asfaltirana), dovolj 

široka in z ustrezno klančino (do 6,5%), brez vmesnih stopnic. 

 

Fotografija 1: Primer ustreznega dostopa do objekta (parkirišče) (Vir: Dovč, 2017) 
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Fotografija 2: Primer ustreznega dostopa do objekta (dostopna pot do stavbe) (Vir: Dovč, 2017) 

 

Pomanjkljivosti, ki so se pojavljale pri dostopih do objektov, so bile zlasti 

različne višinske razlike, ki so ovirale oziroma onemogočale dostop z invalidskih 

vozičkom (npr. stopnice, previsoki robniki, nepoglobljeni pločniki,…). Prav tako 

nekateri objekti v sklopu parkirišč niso imeli urejenih invalidskih parkirnih mest 

oziroma so bila le-ta neustrezno urejena (slabo označena, preozka,…) ali pa jih 

je bilo številčno premalo (manj kot 5% vseh parkirnih mest). Ponekod pa so 

dostop do objektov onemogočale tudi sicer lepo urejene, vendar povsem 

prestrme klančine. 

Spodnje fotografije 3, 4, 5 in 6 prikazujejo različne primere neustreznih 

dostopov do objektov. Fotografija 3 prikazuje neustrezno urejeno invalidsko 

parkirno mesto, ki ga omejujejo okrasna zidana korita za rože. Fotografiji 4 in 5 

prikazujeta dostop, ki ga ovirajo neustrezne višinske razlike (stopnice in 

previsok cestni robnik), fotografija 6 pa dostopno pot do stavbe s klančinami, ki 

so bistveno prestrme in tako za osebe na invalidskih vozičkih praktično 

neuporabne.  
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Fotografija 3: Primer neustreznega dostopa do objekta – neustrezno invalidsko parkirno mesto 

(Vir: Dovč, 2017) 

 

 

Fotografija 4: Primer neustreznega dostopa do objekta – stopnice (Vir: Dovč, 2017) 
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Fotografija 5: Primer neustreznega dostopa do objekta – previsok cestni robnik (Vir: Dovč, 

2017) 

 

 

Fotografija 6: Primer neustreznega dostopa do objekta – prestrme klančine (Vir: Dovč, 2017) 
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3.4.1.3. Prilagojenost vhodov v objekte 

 

Slika 7: Vhod v objekt (označen z vijolično barvo) 

Pri ocenjevanju vhodov v objekte (slika 7) smo preverjali, ali ima objekt vsaj en 

glavni vhod, ki je prehoden za osebo na invalidskem vozičku. Tak vhod mora 

imeti vrata široka vsaj 80 cm, ki so drsna oziroma omogočajo odpiranje brez 

večjega napora ter imajo kljuko na ustrezni višini (75-100 cm od tal). Poleg tega 

mora ustrezno prilagojen vhod v objekt imeti na obeh straneh vrat dovolj 

prostora za manevriranje z vozičkom (vsaj 150 x 150 cm) ter prag, ki ne 

presega višine 2 cm. 

 

Graf 3: Prikaz ocen prilagojenosti vhodov v objekte 

 

Iz grafa 3 je razvidno, da 30 % ocenjenih javnih objektov nima ustreznih vhodov 

v objekte, 15 % objektov ima vhode delno prilagojene, 55 % objektov pa ima 

vhode ustrezno prilagojene za osebe na invalidskem vozičku. 
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Fotografija 7 prikazuje objekt z ustrezno prilagojenim glavnim vhodom za vstop 

osebe na invalidskem vozičku. Vhod ima drsna ter dovolj široka vrata, na obeh 

straneh vrat je dovolj prostora za manevriranje z vozičkom, prag pa je ustrezno 

oblikovan in izravnan z višino tal. Takšen vhod omogoča osebi na invalidskem 

vozičku nemoten in hiter vstop in izstop iz objekta, brez pomoči druge osebe. 

 

Fotografija 7: Primer ustreznega vhoda v objekt (Vir: Dovč, 2017) 

 

Nasprotno temu pa so se pri nekaterih drugih objektih pojavljale številne 

pomanjkljivosti pri vhodih, ki so le-te spremenile v nedostopne osebam na 

invalidskih vozičkih. To so bila zlasti neustrezna vrata v objekte (pretežka za 

odpiranje, preozka ali s kljuko, nameščeno previsoko), stopnice, premalo 

prostora pred vhodnimi vrati za manevriranje z vozičkom ter previsoki pragovi 

(več kot 2 cm). 

Fotografije 8, 9 in 10 prikazujejo primere neustreznih vhodov v objekte. 

Fotografija 8 prikazuje vhod s preozkimi vhodnimi vrati ter previsokim pragom, 
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dodatno pa manevriranje z vozičkom v tem primeru otežuje tudi preproga, ki je 

nameščena pred vhodom. Prav tako tik za vhodnimi vrati v notranjost objekta 

vodi stopnišče, ki otežuje manevriranje z vozičkom ob vstopu v objekt, hkrati pa 

onemogoča prehod v nadaljnje prostore objekta. Fotografija 9 prikazuje vhod v 

objekt, ki vključuje stopnice in je tako brez ustrezno nameščene klančine za 

osebe na vozičku nedostopen. Fotografija 10 pa prikazuje vhod, z zelo 

masivnimi in težkimi vhodnimi vrati, ki imajo poleg tega kljuko nameščeno 

previsoko, kar osebi z gibalno oviranostjo na invalidskem vozičku povzroča pri 

samostojnem vstopanju in izstopanju iz objekta velike težave. 

 

  

Fotografiji 8 in 9: Primera neustreznega vhoda v objekt – preozka vrata in previsok prag (levo) 

ter stopnice (desno) (Vir: Dovč, 2017) 
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Fotografija 10 Primer neustreznega vhoda v objekt – pretežka vrata s kljuko, nameščeno 

previsoko (Vir: Dovč, 2017) 

 

3.4.1.4. Dostopnost in prilagojenost notranjih prostorov objektov 

 

Slika 8: Notranji prostori objekta (označeni z vijolično barvo) 

Pri ocenjevanju dostopnosti in prilagojenosti notranjih prostorov objekta (slika 8) 

smo preverjali, ali so notranji prostori dovolj prostorni za gibanje z invalidskim 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                     Tjaša Dovč – magistrsko delo 

59 
 

vozičkom (vsaj 80 cm za prehod z vozičkom oziroma vsaj 150 x 150 cm za 

obračanje vozička), ali so pulti (informacijski pulti, delovni pulti v pisarnah ipd. - 

v kolikor jih objekt vsebuje) na ustrezni višini (do 90 cm) ter ali so tla v notranjih 

prostorih ustrezno gladka, nedrseča in brez pragov oziroma višinskih razlik, 

večjih od 2 cm. Prav tako smo pri objektih, ki imajo več nadstropij, preverili, ali 

je na voljo dvigalo oziroma drug ustrezen mehanski pripomoček za 

premagovanje višinskih razlik (dvižna ploščad, elevator,…). V kolikor je objekt 

imel dvigalo, smo preverili, ali je dvigalo dostopno za osebno na invalidskem 

vozičku, ali je dovolj prostorno (vsaj 140 x 110 cm) z dovolj širokim vhodom 

(vsaj 90 cm) ter komandno ploščo, pritrjeno na ustrezni višini (90-120 cm od 

tal). Poleg tega mora biti pred dvigalom enako kot pred vhodnimi vrati dovolj 

prostora za manevriranje z vozičkom (vsaj 150 x 150 cm). 

 

Graf 4: Prikaz ocen dostopnosti in prilagojenosti notranjih prostorov objekta 

Iz grafa 4 je razvidno, da 32 % vključenih javnih objektov nima ustrezno 

dostopnih in prilagojenih notranjih prostorov, 23 % objektov jih ima delno 

prilagojene, 45 % objektov pa ima notranje prostore ustrezno dostopne in 

prilagojene. 

 

Fotografiji 11 in 12 prikazujeta primer ustrezno dostopnih in prilagojenih 

notranjih prostorov. Fotografija 11 prikazuje primer hodnika, ki je ustrezno širok 

za nemoteno manevriranje ali srečanje dveh oseb na vozičku, podlaga pa je 

gladka, nedrseča in brez vmesnih pragov oziroma višinskih razlik. Fotografija 12 
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pa prikazuje ustrezno prilagojeno dvigalo, ki osebi na invalidskem vozičku 

omogoča udobno in hitro prehajanje med nadstropji. 

 

 

Fotografija 11: Primer ustrezno dostopnih in prilagojenih notranjih prostorov – hodnik (Vir: Dovč, 

2017) 
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Fotografija 12: Primer ustrezno dostopnih in prilagojenih notranjih prostorov – dvigalo (Vir: 

Dovč, 2017) 

 

Pri nekaterih objektih pa so se kljub siceršnji nedostopnosti in onemogočenim 

večjim posegom zaradi spomeniškega varstva iznašle dobre in relativno ugodne 

rešitve, ki so objekte naredile bolj ali pa v celoti dostopne. Nekaj rešitev je 

prikazanih na spodnjih fotografijah 13 in 14. Fotografija 13 prikazuje starejši 

objekt (pod spomeniškim varstvom), ki je dostopnost notranjih prostorov za 

osebe z gibalno oviranostjo omogočil z namestitvijo zunanjega dvigala ter 

klančine pred vrati. Na fotografiji 14 pa vidimo, kako so problem stopnic rešili z 

namestitvijo stopniščnega dvigala, ne da bi s tem bistveno posegli v sam objekt. 
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Fotografija 13: Primer dobre rešitve pri dostopnosti notranjih prostorov – zunanje dvigalo, 

klančina (Vir: Dovč, 2017) 

 

 

Fotografija 14: Primer dobre rešitve pri dostopnosti notranjih prostorov – stopniščno dvigalo (Vir: 

Dovč, 2017) 
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Kljub dobrim rešitvam pa so se v objektih pojavljale različne pomanjkljivosti in 

ovire pri dostopnosti in prilagojenosti notranjih prostorov. Največji problem 

predstavljajo vsekakor stopnice med nadstropji oziroma odsotnost dvigala v 

objektih z več nadstropji. Kar nekaj objektov ima tudi v istem nadstropju vmesne 

posamezne stopnice, ki osebi na vozičku onemogočajo prehod do določenih 

delov objekta. Poleg tega oviro predstavljajo tudi preozki hodniki, previsoki 

informacijski pulti in pulti v pisarnah za poslovanje s strankami, preozka vrata v 

posamezne prostore objekta ter prostori, ki so prenatrpani z različnimi predmeti, 

ki ovirajo ali onemogočajo prehod.  

Spodnje fotografije 15, 16 in 17 prikazujejo primere neustrezno dostopnih in 

prilagojenih notranjih prostorov objektov. Fotografija 15 prikazuje stopnice, ki 

onemogočajo dostop do enega izmed notranjih prostorov (učilnice). Fotografija 

16 prikazuje posamezne vmesne stopnice, ki onemogočajo gibanje z vozičkom 

v istem nadstropju. Fotografija 16 pa prikazuje knjižne police, ki zaradi svoje 

neurejenosti onemogočajo prehod z vozičkom, čeprav je sam prehod sicer 

ravno še dovolj širok. 

 

  

Fotografiji 15 in 16: Primer neustrezno dostopnih in prilagojenih notranjih prostorov – stopnice 

(Vir: Dovč, 2017) 
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Fotografija 17: Primer neustrezno dostopnih in prilagojenih notranjih prostorov – oviran prehod 

zaradi neurejenosti knjižnih polic (Vir: Dovč, 2017) 

 

3.4.1.5. Dostopnost in prilagojenost sanitarij 

 

Slika 9: Sanitarije (označene z vijolično barvo) 

Pri ocenjevanju dostopnost in prilagojenosti sanitarij (slika 9) smo preverjali, ali 

ima objekt vsaj ene sanitarije, ki so dovolj prostorne (vsaj 3,5 m2, s krajšo 

stranico dolgo vsaj 160 cm) in z vrati širine vsaj 80 cm. Poleg tega morajo 
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takšne sanitarije imeti sedež straniščne školjke na višini približno 50 cm od tal, 

straniščna školjka pa mora biti opremljena z ustreznim držalom za roke (v višini 

70 – 75 cm). Prav tako smo preverili, ali se umivalnik nahaja na ustrezni višini 

(80 – 85 cm od tal) in je od stranskega zidu umaknjen vsaj 20 cm ter ali imajo 

sanitarije klicno napravo za primer, če je potrebna pomoč. 

 

Graf 5: Prikaz ocen dostopnosti in prilagojenosti sanitarij 

Iz grafa 5 je razvidno, da 63 % objektov, ki so imeli sanitarije, nima ustrezno 

dostopnih in prilagojenih sanitarij za osebe z gibalno oviranostjo na invalidskem 

vozičku, 4 % objektov ima sanitarije delno dostopne in prilagojene, 33 % 

objektov pa ima sanitarije ustrezno dostopne in prilagojene. 

 

Fotografije 18, 19, 20, 21 in 22 prikazujejo primere ustrezno dostopnih in 

prilagojenih sanitarij. Fotografija 18 prikazuje ustrezen vstop v prostor s 

sanitarijami (dovolj široka vrata, lahka za odpiranje), fotografija 19 ustrezno 

prilagojeno straniščno školjko z držalom za roke, fotografija 20 ustrezno 

prilagojen umivalnik s pipo z avtomatskim odpiranjem vode, fotografiji 21 in 22 

pa klicni napravi v primeru, če je potrebna pomoč.  
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Fotografiji 18 in 19: Primera ustrezno dostopnih in prilagojenih sanitarij – vstop v sanitarni 

prostor (levo), straniščna školjka z držalom za roke (desno) (Vir: Dovč, 2017) 

 

 

Fotografija 20: Primer ustrezno dostopnih in prilagojenih sanitarij – prilagojen umivalnik (Vir: 

Dovč, 2017) 
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Fotografiji 21 in 22: Primera ustrezno dostopnih in prilagojenih sanitarij – klicni napravi za 

primer, če je potrebna pomoč (Vir: Dovč, 2017) 

 

Večina objektov (63,2 %), ki je imela sanitarije, pa le-teh ni imela ustrezno 

dostopnih in prilagojenih za osebe z gibalno oviranostjo na invalidskem vozičku. 

Najpogostejše ovire so bile preozka vrata in stopnice, ki so onemogočale sam 

dostop do sanitarnih prostorov. Poleg tega pa so sanitarije, ki so namenjene 

vsem obiskovalcem, pogosto premajhne, da bi sploh omogočale vstop z 

invalidskim vozičkom ter nimajo ustrezno prilagojene sanitarne opreme. 

Nekateri objekti so sicer imeli sanitarije, ki so bile označene kot invalidske, a so 

kljub temu bile premajhne, niso imele držala za roke ob straniščni školjki in niso 

imele klicne naprave za primer, če bi bila potrebna pomoč.  

Spodnji fotografiji 23 in 24 prikazujeta primer neustrezno dostopnih in 

prilagojenih sanitarij. Fotografija 23 prikazuje sanitarije, ki so povsem 

premajhne za vstop z vozičkom ter zaradi tega praktično neuporabne za osebo 

z gibalno oviranostjo. Fotografija 24 pa prikazuje sanitarije, ki so zaradi svoje 

lege v objektu (klet) ter posledično stopnic nedostopne za osebo na invalidskem 

vozičku. 
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Fotografija 23: Primer neustrezno dostopnih in prilagojenih sanitarij – premajhen in neustrezno 

opremljen sanitarni prostor (Vir: Dovč, 2017) 

 

 

Fotografija 24: Primer neustrezno dostopnih in prilagojenih sanitarij – stopnice onemogočajo 

dostop do sanitarij (Vir: Dovč, 2017) 
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3.4.2. Dostopnost javnih objektov glede na vrsto objekta 

Ker smo v raziskavo vključili 6 vrst javnih objektov, nas je zanimalo tudi, ali se 

posamezne vrste izbranih javnih objektov razlikujejo med seboj glede 

dostopnosti.  

 

3.4.2.1. Prikaz rezultatov za vse vrste javnih objektov 

Tabela 3: Opisna statistika za vse vrste javnih objektov 

Vrsta objekta N M SO 

Poslovne stavbe 23 2,22 0,53 

Stavbe za trgovino in storitve 20 2,84 0,31 

Stavbe za promet in komunikacije 12 1,56 0,40 

Stavbe za razvedrilo 29 1,88 0,71 

Vzgojno-izobraževalne stavbe 22 1,60 0,73 

Stavbe za zdravstveno oskrbo 17 2,69 0,29 

 

Iz rezultatov, ki so prikazani v zgornji tabeli 3, je razvidno, da so glede na 

aritmetično sredino najbolj dostopne stavbe za trgovino in storitve (M = 2,84; 

SO = 0,31), sledijo stavbe za zdravstveno oskrbo (M = 2,69; SO = 0,29), nato 

poslovne stavbe (M = 2,22; SO = 0,53), stavbe za razvedrilo (M = 1,88; SO = 

0,71), nato vzgojno-izobraževalne stavbe (M = 1,60; SO = 0,73), kot najmanj 

dostopne pa so se izkazale stavbe za promet in komunikacije (M =  1,56; SO = 

0,40).  

Razlike med posameznimi vrstami javnih objektov je potrdila tudi statistična 

analiza (Kruskal-Wallis H test, P ≤ 0,0005). Podrobnejša analiza (Dunnov post 

hoc postopek) je pokazala, da so najbolj dostopne stavbe za trgovino in storitve 

ter stavbe za zdravstveno oskrbo in nego, saj se statistično značilno razlikujejo 

od stavb za razvedrilo, stavb za promet in komunikacije ter vzgojno-

izobraževalnih stavb (P ≤ 0,006. Slednje tri so se izkazale kot statistično 

značilno najmanj dostopne, medtem ko se poslovne stavbe glede na oceno 

dostopnosti nahajajo nekje vmes (statistično značilno se razlikujejo od stavb za 
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trgovino in storitve (P = 0,023), ne pa tudi od stavb za zdravstveno oskrbo in 

nego). 

Ker so posamezne vrste javnih objektov vključevale več tipov objektov (npr. 

poslovne stavbe so vključevale banke, pošte in upravne enote), v nadaljevanju 

predstavljamo podrobnejše rezultate glede na vrsto objekta. 

 

3.4.2.2. Dostopnost poslovnih stavb 

Tabela 4: Prikaz rezultatov za posamezen tip poslovnih stavb 

Tip poslovne stavbe N M SO 

Banka 8 2,06 0,38 

Pošta 8 2,54 0,50 

Upravna enota 7 2,04 0,60 

SKUPAJ 23 2,22 0,53 

Iz tabele 4 je razvidno, da smo v raziskavo vključili 23 poslovnih stavb, in sicer 8 

bank, 8 pošt in 7 upravnih enot. Glede na aritmetično sredino so se kot najbolj 

dostopne izkazale poštne poslovalnice (M = 2,54; SO = 0,50), sledijo banke (M 

= 2,06; SO = 0,38), najmanj dostopne pa so upravne enote (M = 2,04; SO = 

0,60). Prav slednje so se najpogosteje nahajale v starejših objektih, zato so 

nekatere izmed njih prejele zelo nizko oceno dostopnosti. 

 

3.4.2.3. Dostopnost stavb za trgovino in storitve 

Tabela 5: Prikaz rezultatov za posamezen tip stavb za trgovino in storitve 

Tip stavbe za trgovino in storitve N M SO 

Trgovina 9 2,93 0,22 

Trgovski center 11 2,77 0,36 

SKUPAJ 20 2,84 0,31 

Iz tabele 5 je razvidno, da smo v raziskavo vključili 20 stavb za trgovino in 

storitve, in sicer 9 trgovin ter 11 trgovskih centrov. Glede na aritmetično sredino 

so se trgovine (M = 2,93; SO = 0,22) izkazale kot nekoliko bolj dostopne od 
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trgovskih centrov (M = 2,77; SO = 0,36). Kljub temu so tako trgovine kot 

trgovski centri dosegali zelo dobre ocene dostopnosti ter se izmed vseh ostalih 

vrst objektov izkazali kot najbolj dostopna vrsta objektov. Razlog za to je 

najverjetneje v tem, da je večina trgovin in trgovskih centrov pretežno novih in 

so tako pri gradnji upoštevali novejše smernice glede dostopnosti. Prav tako pa 

se trgovski lastniki verjetno zaradi marketinške naravnanosti trudijo privabiti v 

svoje trgovine čim večje število ljudi (tako osebe s posebnimi potrebami kot npr. 

tudi starejše ljudi), zaradi česar so še posebej več pozornosti namenili temu, da 

so njihove stavbe dostopne za popolnoma vse kupce. 

 

3.4.2.4. Dostopnost stavb za promet in komunikacije 

Tabela 6: Prikaz rezultatov za posamezen tip stavb za promet in komunikacije 

Tip stavbe za promet in komunikacije N M SO 

Železniška postaja 7 1,29 0,17 

Avtobusna postaja 5 1,95 0,26 

SKUPAJ 12 1,56 0,40 

Iz tabele 6 je razvidno, da smo v raziskavo vključili 12 stavb za promet in 

komunikacije, in sicer 7 železniških postaj in 5 avtobusnih postaj. Stavbe za 

promet in komunikacije so se izkazale kot najmanj dostopna vrsta objektov, 

vseeno pa se avtobusne in železniške postaje glede na aritmetično sredino 

nekoliko razlikujejo, in sicer so avtobusne postaje (M = 1,95; SO = 0,26) 

nekoliko bolj dostopne za osebe na invalidskem vozičku kakor železniške 

postaje (M = 1,29; SO = 0,17). Kljub temu pa ti podatki ne zadoščajo, saj smo v 

ocenjevanje vključili le stavbe železniške in avtobusne postaje, ne pa tudi samih 

prevoznih sredstev (avtobusov in vlakov), ki pa so po vsej verjetnosti še manj 

dostopni kakor same stavbe, kjer lahko potniki zgolj kupijo vozovnico, grejo na 

stranišče in počakajo na svoj prevoz.  
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3.4.2.5. Dostopnost stavb za razvedrilo 

Tabela 7: Prikaz rezultatov za posamezen tip stavb za razvedrilo 

Tip stavbe za razvedrilo N M SO 

Knjižnica 8 2,28 0,51 

Muzej 8 1,50 0,58 

Kino 2 2,00 1,41 

Gledališče 3 1,50 0,87 

Športni objekt 5 2,15 0,76 

Kulturni dom 3 1,67 0,63 

SKUPAJ 29 1,88 0,71 

Iz tabele 7 je razvidno, da smo v raziskavo zajeli 29 stavb za razvedrilo, ki pa so 

se glede na dejavnosti, ki jih izvajajo, zelo razlikovale. Vključili smo 8 knjižnic, 8 

muzejev, 2 kinoteki, 3 gledališča, 5 športnih objektov in 3 kulturne domove. 

Glede na aritmetično sredino so se med njimi kot najbolj dostopne izkazale 

knjižnice (M = 2,28; SO = 0,51), športni objekti (M = 2,15; SO = 0,76) ter 

kinoteki (M = 2,00; SO = 1,41), čeprav je bila med kinotekama precejšnja 

razlika, kar potrjuje tudi velik standardni odklon. Kot manj dostopni pa so se 

izkazali kulturni domovi (M = 1,67; SO = 0,63), muzeji (M = 1,50; SO = 0,58) in 

gledališča (M = M = 1,50; SO = 0,87). Stavbe za razvedrilo, zlasti muzeji, so se 

pogosto nahajali v starejših objektih, ki so bili zaščiteni pod spomeniškim 

varstvom, zaradi česar je poseganje v objekt skoraj onemogočeno, kar je po 

besedah odgovornih ključen razlog za slabšo dostopnost. 

 

3.4.2.6. Dostopnost vzgojno-izobraževalnih stavb 

Tabela 8: Prikaz rezultatov za posamezen tip vzgojno-izobraževalnih stavb 

Tip vzgojno-izobraževalne stavbe N M SO 

Vrtec 8 1,41 0,78 

Osnovna šola 8 1,44 0,74 

Srednja šola 6 2,08 0,47 

SKUPAJ 22 1,60 0,73 
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Iz tabele 8 je razvidno, da smo v raziskavo vključili 22 vzgojno-izobraževalnih 

stavb, in sicer 8 vrtcev, 8 osnovnih šol in 6 srednjih šol. Kot najbolj dostopne 

med njimi so se glede na aritmetično sredino izkazale srednje šole (M = 2,08; 

SO = 0,47), sledijo osnovne šole (M = 1,44, SO = 0,74), malenkost manj pa so 

dostopni vrtci (M = 1,41; SO = 0,78). Vzgojno-izobraževalne stavbe so se 

podobno kot stavbe za promet in komunikacije izkazale kot precej nedostopne 

stavbe, kar je zaskrbljujoče, glede na pomembnost vzgoje in izobraževanja v 

človekovem življenju. Pri ocenjevanju vzgojno-izobraževalnih stavb smo imeli 

tudi največji izziv s pridobitvijo privoljenja odgovornih oseb za ogled, zlasti pri 

tistih šolah in vrtcih, ki so bili zelo nedostopni. 

 

3.4.2.7. Dostopnost stavb za zdravstveno oskrbo in nego 

Tabela 9: Prikaz rezultatov za posamezen tip stavb za zdravstveno oskrbo in nego 

Tip stavbe za zdravstveno oskrbo in 

nego 

N M SO 

Zdravstveni dom 8 2,53 0,28 

Bolnišnica 2 2,63 0,18 

Dom starejših občanov 7 2,90 0,20 

SKUPAJ 17 2,69 0,29 

Iz tabele 9 je razvidno, da smo v raziskavo vključili 17 stavb za zdravstveno 

oskrbo in nego, in sicer 8 zdravstvenih domov, 2 bolnišnici ter 7 domov starejših 

občanov. Stavbe za zdravstveno oskrbo in nego so se poleg trgovskih stavb 

izkazale kot najbolj dostopne. Glede na aritmetično sredino so med njimi 

najboljše ocene dobili domovi starejših občanov (M = 2,90; SO = 0,20), sledita 

bolnišnici (M = 2,63; SO = 0,18) ter na tretjem mestu zdravstveni domovi (M = 

2,53; SO = 0,28). Rezultati niso presenetljivi, saj so v stavbah za zdravstveno 

oskrbo in nego osebe na invalidskih vozičkih pogosti obiskovalci oziroma 

uporabniki (npr. veliko starejših ljudi v domovih starejših občanov zaradi svoje 

starostne betežnosti uporablja invalidski voziček, prav tako se v bolnišnicah in 

zdravstvenih domovih za prevoz pacientov večkrat uporablja invalidski voziček). 
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Vseeno pa so tudi v teh stavbah bile sanitarije največja pomanjkljivost, kar je 

bistveno vplivalo na nižjo končno oceno.  
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4 SKLEP 

Raziskava je pokazala, da je na področju odpravljanja arhitektonskih ovir pri 

javnih objektih potrebnega še veliko dela, volje in finančnih sredstev. Kljub 

temu, da so mnogi objekti, zlasti novejši, že dovolj dobro dostopni, so mnogi 

zaradi arhitektonskih ovir za osebe z gibalno oviranostjo na invalidskem vozičku 

še vedno povsem nedostopni. Zaskrbljujoče je dejstvo, da so med njimi tudi 

takšnimi objekti, ki so tako rekoč nujni za vsakodnevno življenje. Kaj naj na 

primer oseba na invalidskem vozičku stori, če zboli in bi potrebovala obisk pri 

osebnem zdravniku, zdravstveni dom v njenem domačem kraju pa je zanjo 

težko dostopen? Ali pa na primer potrebuje novo osebno izkaznico, pa z 

invalidskim vozičkom zaradi stopnišča in preozkih vhodnih vrat ne more niti 

vstopiti v upravno enoto? Ali pa bi se ta oseba »rada« šolala, pa je osnovna 

šola v njenem domačem kraju zanjo povsem nedostopna? Poleg tega so se 

ravno avtobusne in železniške postaje izmed vseh vrst objektov, vključenih v 

raziskavo, izkazale kot najmanj dostopne. To pomeni za osebo na invalidskem 

vozičku, ki bi morda lahko šla na dobro dostopno upravno enoto v sosednji kraj, 

dodatno težavo. Takšna in podobna vprašanja so se mi pojavljala, ko sem se z 

invalidskim vozičkom peljala po terenu in ocenjevala dostopnost izbranih javnih 

objektov.  

Rezultati raziskave so pokazali, da so pri javnih objektih najbolje prilagojeni 

dostopi do objektov, sledijo vhodi v objekte, nato notranji prostori objektov, kot 

najmanj prilagojene pa so se izkazale sanitarije. Arhitektonske ovire, ki so se 

najpogosteje pojavljale pri dostopih do objektov, so bile zlasti različne višinske 

razlike (npr. stopnice, previsoki robniki, nepoglobljeni pločniki, prestrme 

klančine…). Prav tako nekateri objekti v sklopu parkirišč niso imeli ustrezno 

urejenih invalidskih parkirnih mest oziroma so le-teh imeli premalo. Pri vhodih v 

objekte so se kot neustrezna pogosto izkazala vhodna vrata v objekte, ki so bila 

bodisi pretežka za odpiranje, bodisi preozka ali pa so imela kljuko nameščeno 

previsoko, da bi jo oseba z invalidskega vozička lahko dosegla. Prav tako so se 

kot arhitektonska ovira na vhodu pogosto izkazale stopnice in previsoki pragovi 

ter pomanjkanje prostora pred vhodnimi vrati za manevriranje z vozičkom. V 

notranjosti objektov so največji problem predstavljaje stopnice med nadstropji 

oziroma odsotnost dvigala. Poleg tega so pogosto oviro znotraj stavb 
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predstavljali tudi preozki hodniki, previsoki pulti in preozka vrata v posamezne 

prostore objekta. Najpogostejše ovire pri dostopnosti in prilagojenosti sanitarij 

pa so bila preozka vrata, stopnice, premajhnost samega sanitarnega prostora 

ter neustrezno prilagojena sanitarna oprema. 

Primerjava rezultatov raziskave z rezultati raziskav, ki so bile na tem področju 

že izvedene, pokaže veliko podobnosti. Tudi T. Tomič, Vrenko in Kletečki 

(2007), M. Berčan (2009), M. Zavolovšek (2011), Urbanistični Inštitut Republike 

Slovenije (2008-2011) ter T. Filipčič in Jurak (2014) so podobno ugotovili, da 

največjo grajeno oviro v notranjih prostorih predstavljajo stopnice oziroma 

odsotnost dvigal, neustrezna vrata (preozka, vrtljiva,…) in preozki hodniki. Prav 

tako so se tudi v teh raziskavah sanitarni prostori zelo pogosto izkazali kot 

neprilagojeni ali pa neustrezno prilagojeni. 

Ker smo v raziskavo zajeli več vrst javnih objektov, nas je zanimalo tudi, ali se 

posamezne vrste objektov razlikujejo med seboj glede dostopnosti. Analiza 

rezultatov je pokazala, da je odgovor na to vprašanje pritrdilen. Kot najbolj 

dostopne so se glede na aritmetično sredino izkazale stavbe za trgovino in 

storitve ter stavbe za zdravstveno oskrbo, sledijo poslovne stavbe, stavbe za 

razvedrilo in vzgojno-izobraževalne stavbe, kot najmanj dostopne pa so se 

izkazale stavbe za promet in komunikacije. Ti rezultati se skladajo z rezultati 

anket, ki so jih izvedli Sendi idr. (2012) z osebami z gibalno oviranostjo. Le-ti 

namreč najmanj grajenih ovir občutijo na področju zdravstvenega in socialnega 

varstva (bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi starejših občanov,…), medtem 

ko na področju javnega transporta občutijo veliko ovir, zlasti v medkrajevnem 

potniškem prometu. 

Iz rezultatov raziskave lahko zaključimo, da bi bilo potrebno glede dostopnosti 

izvesti še kar nekaj izboljšav. Zlasti bi bila potrebna prilagoditev sanitarij v javnih 

objektih ter izboljšanje dostopnosti notranjih prostorov objektov, na primer z 

namestitvijo dvigal ter izravnavo višinskih razlik v istem nadstropju s klančinami 

ali stopniščnimi dvigali. Prav tako bi se z malenkostnimi posegi lahko bistveno 

izboljšalo vhode v objekte, in sicer z zamenjavo obstoječih vrat z dovolj širokimi 

vrati na avtomatsko odpiranje ter izravnavo pragov. Prav tako bi se tudi 

parkirišča in dostopne poti do objektov dalo dokaj enostavno prilagoditi s tem, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                     Tjaša Dovč – magistrsko delo 

77 
 

da bi se pri parkiriščih, ki na primer nimajo dovolj invalidskih parkirnih mest 

ustrezno označilo dodatna parkirna mesta,  višinske razlike (npr. stopnice) na 

poti do objekta pa se prav tako da premagati z ustreznimi klančinami, ki niso 

nujno zidane, pač pa so lahko tudi montažne. Glede na rezultate raziskave, bi 

bilo najbolj potrebno prilagoditi stavbe za promet in komunikacije (ter seveda 

postopoma zamenjati tudi sama prevozna sredstva) ter vzgojno-izobraževalne 

stavbe.  

Rezultati raziskave bi bili kvalitetnejši, če bi bilo število objektov, vključenih v 

raziskavo, večje. Zlasti zato, ker smo vključili več vrst javnih objektov, je bilo 

število posameznih vrst objektov manjše, še manjše pa je bilo število tipov 

objektov znotraj posamezne vrste (npr. število gledališč znotraj stavb za 

razvedrilo). Kljub temu menim, da je raziskava podala določen vpogled v 

dejansko stanje glede dostopnosti. Čeprav se področje specialne in 

rehabilitacijske pedagogike prvotno ukvarja s poučevanjem oseb s posebnimi 

potrebami, je pomembno, da te osebe najprej razumemo. In njihov način 

življenja ter težave, s katerimi se vsakodnevno soočajo, so prav gotovo 

dejavnik, v katerega moramo imeti vpogled in se ga pri delu s temi osebami 

zavedati. Upam, da bodo ugotovitve moje raziskave prispevale tudi k večji 

ozaveščenosti drugih sorodnih strok (ali celo posameznikov širše javnosti) o 

resnosti problema dostopnosti. Rezultati so tudi jasno pokazali, v kolikšni meri 

ter na katerih področjih so še potrebne prilagoditve okolja, kar prav tako skupaj 

z drugimi raziskavami lahko vpliva, da se stanje počasi premika na bolje. 

Kot možnost nadaljnjih raziskav bi bilo zanimivo zajeti še objekte iz drugih regij 

ter preveriti razlike med posameznimi regijami. Prav tako bi bilo zanimivo 

analizirati tudi vpliv urejenosti zakonodaje na dejansko stanje glede dostopnosti, 

česar se je dotaknila že V. Vodeb (2006). Mnogo težav izvira namreč v 

zakonodajnih pomanjkljivostih, ki bi jih bilo potrebno odpraviti, da se lahko 

izboljša tudi praksa. Prav tako bi bilo zanimivo raziskavo razširiti in zajeti tudi 

širše zunanje grajeno okolje (parki, sprehajalne poti, stara mestna jedra, 

pokopališča,…). Eden ključnih elementov pri vsem tem pa je zagotovo tudi glas 

samih oseb s posebnimi potrebami, zato bi bilo smiselno na področju 

raziskovanja dostopnosti grajenega okolja več vključevati prav njih. Naj sami 
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sporočijo, kaj potrebujejo in želijo, saj so navsezadnje oni tisti, ki se z ovirami 

okolja vsakodnevno srečujejo in z njimi soočajo.  

Za zaključek, upam, da se bo dostopnost grajenega okolja sčasoma izboljšala 

do te mere, da bo osebam z gibalno oviranostjo omogočala enakovredno 

vsakodnevno bivanje ter da bo morda tudi pričujoče magistrsko delo kamenček 

v tem mozaiku. 
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6 PRILOGE 

6.1. PRILOGA 1: OCENJEVALNA TABELA 

Naziv objekta: Vrsta objekta: Kraj: 

DOSTOP DO OBJEKTA (pot do vhoda v objekt, parkirišče) 

1 Objekt je nedostopen, pot do vhoda vsebuje arhitektonske ovire, ki nimajo 
ustrezne rešitve za osebo z gibalno oviranostjo (npr. stopnice, netlakovana tla, ni 
ustreznega parkirnega prostora prilagojenega invalidom,…). 

2 Objekt je dostopen, vendar pot do objekta vsebuje določene ovire (npr. visok 
prag, neustrezen parkirni prostor za invalide,…). 

3 Objekt je dobro dostopen, pot do objekta ne vsebuje ovir za osebo z gibalno 
oviranostjo (npr. dostop je ustrezno tlakovan, ni stopnic, klančina je široka vsaj 90 
cm, parkirišče ima dovolj parkirnih prostorov za invalide, ki so ustrezno 
prilagojeni,…). 

VHOD V OBJEKT 

1 Nima ustrezne rešitve za gibalno ovirano osebo (npr. stopnice, preozka vrata – 
manj kot 80 cm, ni prostora za obračanje,…). 

2 Obstajajo določene ovire (npr. prag je višji od 2 cm, kljuka vrat je nameščena 
previsoko – več kot 100 cm od tal,…). 

3 Dober dostop (npr. vrata široka vsaj 80 cm z avtomatskim odpiranjem, prag ni 
višji od 2 cm, dovolj prostora za obračanje,…). 

DOSTOPNOST IN PRILAGOJENOST NOTRANJIH PROSTOROV OBJEKTA 

1 Dostopnost notranjih prostorov objekta onemogočajo arhitekturne ovire, ki nimajo 
ustrezne rešitve za osebo z gibalno oviranostjo (npr. stopnice, preozka vrata – 
manj kot 80 cm, preozek hodnik – manj kot 150 cm,…). 

2 Notranji prostori objekta so dostopni za vstop z invalidskih vozičkom, vendar 
obstajajo določene ovire (npr. previsok prag, kljuka vrat je nameščena previsoko, 
ovire na hodniku,…). 

3 Notranji prostori objekta so dobro dostopni in prilagojeni osebi z gibalno 
oviranostjo (npr. ustrezna klančina, dvigalo, pragovi niso višji od 2 cm, vrata 
široka vsaj 80 cm, kljuke in ročaji na višini 75-100 cm od tal, ustrezna širina 
hodnikov – vsaj 150 cm,… ). 

DOSTOPNOST IN PRILAGOJENOST SANITARIJ 

1 Sanitarije niso dostopne in prilagojene osebi z gibalno oviranostjo (npr. stopnice, 
preozka vrata, posamezno stranišče je preozko za vstop z invalidskih 
vozičkom,…). 

2 Sanitarije so prilagojene za dostop z invalidskim vozičkom, vendar obstajajo 
določene ovire (npr. previsok prag, malo prostora za obračanje z vozičkom, kljuka 
vrat je nameščena previsoko, ni nameščenega držala,…). 

3 Sanitarije so dobro dostopne in prilagojene osebi z gibalno oviranostjo (npr. 
dovolj prostora za manevriranje, nameščeno je držalo ob sanitarni školjki, 
konzolni umivalnik,…). 

X Objekt nima sanitarij. 

Povprečna ocena dostopnosti objekta: 
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6.2. PRILOGA 2: ORIENTACIJSKA VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE IN 

OCENJEVANJE 

 

1. DOSTOP DO OBJEKTA 

Parkirišče 

1. Ali ima parkirišče pred objektom dovolj invalidskih parkirnih mest (5%)? 

2. Ali je invalidsko parkirno mesto ustrezno označeno z mednarodnim znakom 

dostopnosti? 

3. Ali je invalidsko parkirno mesto ustrezno široko (350 cm), da omogoča vstop / 

izstop iz avtomobila vozniku z invalidskim vozičkom? 

4. Ali se invalidsko parkirno mesto nahaja čim bliže vhodu v objekt, kateremu 

pripada? 

Dostopna pot do stavbe (pešpot, pločnik) 

1. Ali je pločnik oziroma pešpot, ki vodi do stavbe (v nadaljevanju dostopna pot) 

široka vsaj 120 cm? 

2. Ali ima dostopna pot vzdolžni naklon do 3%? 

3. Ali je dostopna pot brez vmesnih stopnic ali drugih višinskih razlik (večjih od 2 

cm) oziroma ima ustrezno poglobitev ali klančino? 

Klančine 

1. Ali je naklon klančine ustrezen (do 6,5% pri klančinah dolžine 6 m oz. do 7% pri 

klančinah krajših od 6 m)? 

2. Ali je klančina dovolj široka (vsaj 90 cm)? 

3. Ali je površina klančine nedrsna (obdelana tako, da na njej ne drsi)? 

4. Ali je začetek klančine (dno) oziroma zaključek (vrh) vodoraven vsaj 1,5 m po 

dolžini? 

5. Ali ima klančina, daljša od 9 m, vodoravna počivališča za počitek? 

 

2. VHOD V OBJEKT 

1. Ali je vsaj eden od glavnih vhodov prehoden za osebo na invalidskem vozičku? 

2. Ali so vrata široka vsaj 80 cm? 

3. Ali so vrata drsna oziroma se jih da zlahka odpreti brez večjega napora? 

4. Ali je kljuka oziroma ročaj za odpiranje vrat na ustrezni višini (75-100 cm od 

tal)? 

5. Ali je na obeh straneh vrat dovolj prostora za manevriranje z vozičkom (vsaj 

150 x 150 cm)? 

6. Ali je prag ustrezno oblikovan in ne presega višine 2 cm? 
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3. DOSTOPNOST IN PRILAGOJENOST NOTRANJIH PROSTOROV OBJEKTA 

1. Ali so notranji prostori objekta dovolj prostorni za gibanje z invalidskim 

vozičkom (prehod z vozičkom: vsaj 80 cm, obračanje vozička: vsaj 150 x 150 

cm)? 

2. Ali so pulti (informacijski pulti, delovni pulti v pisarnah) na ustrezni višini za 

osebe na invalidskem vozičku (do 90 cm)? 

3. Ali so tla v notranjih prostorih objekta ustrezna (gladka, nedrseča, brez pragov 

oziroma višinskih razlik, večjih od 2 cm)? 

4. Če ima objekt stopnice za prehajanje med nadstropji, ali ima na voljo tudi 

dvigalo oziroma drug mehanski pripomoček za premagovanje višinskih razlik 

(dvižna ploščad, elevator ipd.)? 

Dvigalo 

1. Ali je dvigalo v objektu dostopno za osebo na invalidskem vozičku? 

2. Ali je dvigalo dovolj prostorno (vsaj 140 cm x 110 cm) z dovolj širokim vhodom 

(vsaj 90 cm)? 

3. Ali ima dvigalo komandno ploščo pritrjeno na ustrezni višini (90-120 cm od tal)? 

4. Ali je pred dvigalom dovolj prostora za manevriranje z vozičkom (vsaj 150 x 150 

cm)? 

 

4. DOSTOPNOST IN PRILAGOJENOST SANITARIJ 

1. Ali ima objekt vsaj ene sanitarije, prilagojene osebam na invalidskem vozičku? 

2. Ali so invalidske sanitarije dovolj prostorne (vsaj 3,50 m2, s krajšo stranico dolgo 

vsaj 160 cm), z vrati širine vsaj 80 cm? 

3. Ali je sedež straniščne školjke na višini približno 50 cm od tal? 

4. Ali je straniščna školjka opremljena z ustreznim konzolnim ali zidnim držalom za 

roke (v višini 70-75 cm)? 

5. Ali se umivalnik nahaja na višini 80-85 cm od tal in je od stranskega zidu 

umaknjen vsaj 20 cm?  

6. Ali imajo sanitarije klicno napravo za primer, če je potrebna pomoč? 
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