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UGOTAVLJANJE STANJA ŠOLSKIH TELOVADNIC PODRAVSKE REGIJE Z
VIDIKA ARHITEKTONSKIH OVIR, PRILAGOJENOSTI IN DOSTOPNOSTI ZA
UČENCE Z GIBALNO OVIRANOSTJO
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012
Povzetek
Osnovni namen raziskave je bil preučiti stanje prilagojenosti, dostopnosti ter možnosti
samostojne uporabe prostorov v sklopu šolskih telovadnic za učence z gibalno oviranostjo.
Raziskava je potekala v okviru Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije
2006-2010 v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, ki je nosilka študije
Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje investicije. Raziskovala sem
arhitektonske ovire, na katere oseba na invalidskem vozičku naleti pri dostopu v objekt in pri
njegovi uporabi. Podatke sem zbirala septembra in oktobra 2011 v 20 naključno izbranih
šolah v Podravju s vprašalnikom. V empiričnem delu sem opazovala in ocenjevala
arhitektonske ovire, dostopnost in prilagojenost različnih prostorov, ki učencu z gibalno
oviranostjo omogočajo, otežkočajo ali onemogočajo sodelovanje pri pouku športne vzgoje.
Čeprav Republika Slovenija pokriva področje odpravljanja arhitektonskih ovir, imajo šole v
izbranem vzorcu še vedno relativno slabo dostopnost in uporabnost opazovanih prostorov.
Izkazalo se je, da so najbolj pogosto dostopne garderobe - 69, 6 %, najmanj pogosta pa je
dostopnost sanitarij za mlajše učence - 4, 3 % ter dostop v šolo oziroma vhodna vrata - 4, 3 %.
Dostop do telovadnice se je izkazal za ustreznega v 26, 1 %, kot tudi prilagojenost sanitarij za
gibalno ovirane učence. Dostop do športnih orodij in pripomočkov za učenca z gibalno
oviranostjo se je izkazal za ustreznega v 34, 8 %, enako tudi dostop do zunanjih igrišč.
Možnost vnosa večje in manjše športne opreme ter pripomočkov pa se je izkazala za ustrezno
v 43, 5 %.
Ključne besede: arhitektonske ovire, gibalna oviranost, telovadnica, dostopnost prostorov in
opreme, prilagojenost prostorov in opreme.
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ASSESSMENT OF STATE OF SCHOOL GYMS OF PODRAVSKA REGION FROM
ASPECT OF ARCHITECTUAL BARRIERS, ADAPTATION AND ACCESSIBILITY
FOR STUDENTS WITH MOTION DISABILITY
University in Ljubljana, Faculty of Education, 2012
Summary
The main purpose of the research was to investigate the state of adjustment, accessibility and
possibility of independent use of areas in school gymnasiums for pupils with physical
impairment. The study was carried out as a part of the Targeted Research Programme (Ciljni
raziskovalni program – CRP) under the title “The Competitiveness of Slovenia” in
collaboration with the Faculty of Sport at the University of Ljubljana, which carried out a
study with the title “The Analysis of a School Sports Area with Guidelines for Further
Investments”.
This thesis focused on architectonic obstacles. Vovk (2000) defines these as obstacles a
person on a wheelchair comes across with when entering and using a facility. The data were
gathered with the use of a questionnaire in September and October 2011 in 20 randomly
chosen schools in Podravska region. In the empirical part the architectonic obstacles, the
accessibility and adjustment of different areas, which enable, hinder or prevent a pupil with
physical impairment to partake in physical education, were investigated.
It was established that even though the Republic of Slovenia is making progress in removing
architectonic obstacles, the accessibility and usability of the areas in the sample schools
observed in this study is still relatively bad. It was established that the dressing rooms have
the highest accessibility – 69.6 %, and the bathrooms for younger pupils are least accessible –
in 4.3 % of the cases, along with the access to the school and the front door respectively – in
4.3 %. The access to the gymnasium was adequate in 26.1 % of the cases, as well as the
bathroom adjustment for pupils with physical impairment. The access to sports equipment
was adequate in 34.8 %, as well as the access to outdoor playgrounds for pupils with physical
impairment. The possibility of putting in smaller or larger sports equipment turned out to be
adequate with 43.5 %.
Key words: architectonic obstacles, physical impairment, gymnasium, accessibility of areas
and equipment, adjustment of areas and equipment
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1 UVOD
Danes se v svetu in pri nas vedno bolj zavzemamo, da bi imele osebe s posebnimi potrebami
možnost popolnega in samostojnega vključevanja v javno življenje. Obstaja veliko zvez,
društev in gibanj, ki širijo ozaveščanje ljudi, da imajo osebe s posebnimi potrebami pravico
do samostojnega in bogatega življenja tudi izven njihovega doma.
Vemo, da je kakršno koli oviranje ljudi s posebnimi potrebami pri aktivnem vključevanju v
družbo in javno življenje vrsta diskriminacije. Države lahko s svojimi zakonodajami skrbijo
za zmanjšanje diskriminacije. Tudi Republika Slovenija je podpisnica več pravnih aktov, ki se
zavzemajo za nediskriminatorno politiko držav podpisnic in s tem tudi omogočajo
vključevanje oseb s posebnimi potrebami v javno življenje.
Z naslednjimi mednarodnimi pravnimi akti, katerih podpisnica je tudi Republika Slovenija, se
naša država zavezuje, da bo upoštevala nediskriminatorno politiko do oseb s posebnimi
potrebami:
 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list
RS(13.6.1994) MP, št.7-41/1994 (RS 33/1994)),
 Konvencija o otrokovih pravicah (Generalna skupščina Združenih narodov, resolucija
št. 44/25),
 Standardna pravila Združenih narodov o izenačevanju možnosti invalidov (Generalna
skupščina Združenih narodov, resolucija 48/96),
 Konvencija o pravicah invalidov (Uradni list RS, št. 37/2008),
 European Charter for Sport for All (Vute, 1999).
V diplomskem delu se bomo osredotočili na del skupine oseb s posebnimi potrebami, in sicer
osebe z gibalno oviranostjo in njihovo vključevanje v javno okolje (predvsem v šolo) z vidika
arhitektonskih ovir. Zato sem iz pravnih aktov povzela predvsem tiste člene, ki se nanašajo na
nemoteno vključevanje oseb z gibalno oviranostjo v javno okolje in šolo kot javno ustanovo.
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1. 1 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin
Slovenija je podpisnica Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, ki je pričela veljati 28. 6. 1994. V 14. členu te konvencije je opredeljena prepoved
diskriminacije.
14. člen omenjene konvencije določa: »Uživanje pravic in svoboščin, določenih s to
Konvencijo, je zagotovljeno vsem ljudem brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože,
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnosti ali socialni izvor, pripadnost narodni
manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine« (Uradni list RS(13.6.1994) MP, št.741/1994 (RS 33/1994)).
Pod besedno zvezo »kakšne druge okoliščine« lahko razumemo tudi posebne potrebe, zaradi
katerih po tej konvenciji v Republiki Sloveniji osebe s posebnimi potrebami (torej tudi osebe
z gibalno oviranostjo) ne smejo biti diskriminirane ali nesprejete.

1. 2 Konvencija o otrokovih pravicah
Republika Slovenija je podpisnica Konvencije o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela
Generalna skupščina Združenih narodov in je začela veljati 2. septembra 1990.
Ta konvencija še dodatno in bolj natančno opredeljuje otrokove pravice, ki se nanašajo tudi na
sprejetost in nediskriminacijo njegovih posebnih potreb.
Prvi del 2. člena Konvencije o otrokovih pravicah določa:
»Države pogodbenice spoštujejo in vsakemu otroku, ki sodi pod njihovo pravno pristojnost,
jamčijo s to Konvencijo priznane pravice brez kakršnega koli razlikovanja, ne glede na raso,
barvo kože, spol, jezik, veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, narodno, etnično ali
družbeno poreklo, premoženje, invalidnost, rojstvo ali kakršen koli drug položaj otroka,
njegovih staršev ali zakonitega skrbnika« (Generalna skupščina Združenih narodov, resolucija
št. 44/25).
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Tukaj vidimo, da je v tem členu posebej opredeljena tudi invalidnost. To pomeni, da imajo
vse pravice, ki so navedene v Konvenciji, tudi učenci s posebnimi potrebami (torej tudi učenci
z gibalno oviranostjo).

6. člen Konvencije določa:
1. »Države pogodbenice priznavajo, da ima vsak otrok neodtujljivo pravico do življenja.«
2. »Države pogodbenice bodo v največji možni meri zagotovile otrokovo preživetje in razvoj«
(Generalna skupščina Združenih narodov, resolucija št. 44/25).
Sem spada tudi razvoj otrok s posebnimi potrebami. Države podpisnice konvencije morajo
tem otrokom z različnimi oblikami pomoči in odstranjevanjem ovir omogočiti optimalen
razvoj na vseh področjih.
Natančneje otroke s posebnimi potrebami opredeljuje 23. člen te konvencije, ki določa:
1. »Države pogodbenice priznavajo, da mora duševno ali telesno prizadet otrok uživati polno
in dostojno življenje v razmerah, ki jamčijo dostojanstvo, spodbujajo samozavest in olajšujejo
njegovo dejavno udeležbo v družbi.
2. Države pogodbenice prizadetemu otroku priznavajo pravico do posebne skrbi in v skladu z
razpoložljivimi sredstvi spodbujajo in zagotavljajo, da so otrok, ki je do tega upravičen, in
tisti, ki so odgovorni za skrb zanj, deležni pomoči, za katero so zaprosili in ki ustreza
otrokovemu stanju ter zmožnostim staršev ali drugih, ki skrbijo zanj.
3. Upoštevaje posebne potrebe prizadetega otroka in finančne zmožnosti staršev ali drugih, ki
skrbijo zanj, naj bo pomoč v skladu z 2. točko tega člena, kadar koli je to mogoče, brezplačna
in naj prizadetemu otroku zagotavlja, da ima učinkovit dostop in da je deležen izobraževanja,
usposabljanja, storitev zdravstvenega varstva, rehabilitacije, priprave na zaposlitev in
možnosti za razvedrilo na način, ki pospešuje kar največjo možno vključitev v družbo in
otrokov osebnostni, vštevši kulturni in duhovni, razvoj.
4. Države pogodbenice bodo v duhu mednarodnega sodelovanja podpirale izmenjavo
ustreznih informacij s področja preventivnega zdravstvenega varstva in medicinskega,
psihološkega in funkcionalnega zdravljenja prizadetih otrok, vštevši širjenje in dostop do
informacij o rehabilitacijskih metodah, izobraževanju in poklicnih storitvah, z namenom
pomagati državam pogodbenicam izboljšati njihove sposobnosti in veščine in obogatiti
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njihove izkušnje s teh področij. V tem pogledu bo posebna pozornost posvečena potrebam
držav v razvoju.« (Generalna skupščina Združenih narodov, resolucija št. 44/25).
Ta člen torej jasno določa, da je potrebno otroku s posebnimi potrebami kolikor se da
omogočati javno udeležbo v družbi in mu omogočiti izobraževanje, usposabljanje in različne
rehabilitacije ter priprave na zaposlitev. Če ta člen povežemo s prej navedenim 57. členom in
s kasneje navedenim 52. členom Ustave Republike Slovenije ter s prav tako prej navedenim
14. členom Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, lahko
sklepamo, da se tudi osebe s posebnimi potrebami (tudi tiste z gibalno oviranostjo) lahko
izobražujejo svobodno in pri tem ne smejo biti diskriminirane ali ovirane zaradi svojega
primanjkljaja.

1. 3 Standardna pravila Združenih narodov o izenačevanju možnosti
invalidov
Organizacija združenih narodov je prav tako sprejela Standardna pravila Združenih narodov o
izenačevanju možnosti invalidov, s pričetkom veljave 20. decembra 1993 in z namenom
izboljšati način in kakovost življenja oseb z gibalno oviranostjo.
Če se osredotočimo na dostopnost oseb z gibalno oviranostjo do javnih objektov in gibanje v
javnih objektih (kamor spada tudi šola), naj posebej izpostavimo peto pravilo, ki govori o
dostopnosti kot o vsesplošnem in pomembnem pravilu za izenačitev možnosti na vseh
področjih družbenega delovanja in zajema arhitekturne in komunikacijske ovire. Z
arhitekturnimi ovirami se srečujejo predvsem telesni invalidi, ko ne morejo z vozički v
trgovino, kino, k zdravniku ipd. S komunikacijskimi ovirami pa se srečujejo slepi in gluhi, ki
potrebujejo posebne oblike in načine sporočanja in obveščanja (Generalna skupščina
Združenih narodov, resolucija 48/96).
Skladno s tem pravilom je naloga države, da prizna in spoštuje pomembnost dostopnosti za
vse vrste invalidov ter s posebnimi zakoni in ukrepi zagotovi dostop do fizičnega okolja,
informacij in komuniciranja (Generalna skupščina Združenih narodov, resolucija 48/96).
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1. 4 Konvencija o pravicah invalidov
2. aprila 2008 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o ratifikaciji Konvencije o
pravicah invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI).
Konvencija se nanaša na veliko splošnih področij participacije oseb s posebnimi potrebami v
družbi. Če se osredotočimo na področje vključevanja otrok z gibalno oviranostjo v šolo,
natančneje k pouku športne vzgoje, je potrebno izpostaviti 30. člen konvencije. Ta se nanaša
na sodelovanje v kulturnem življenju, rekreaciji, prostočasnih dejavnostih in športu.
5. odstavek 30. člena določa:
»Države pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom enako kot drugim
omogočajo sodelovanje pri rekreacijskih, prostočasnih in športnih dejavnostih:
a) za spodbujanje in uveljavljanje najširšega mogočega sodelovanja invalidov v športnih
dejavnostih na vseh ravneh;
b) za zagotovitev možnosti, da invalidi organizirajo, razvijajo in sodelujejo pri športnih in
rekreacijskih dejavnostih za invalide in jim v ta namen enako kot drugim omogočajo ustrezno
izobraževanje, vadbo in sredstva;
c) da jim omogočajo dostop do krajev, na katerih potekajo športne, rekreacijske in turistične
dejavnosti;
d) da zagotavljajo invalidnim otrokom enako kot drugim sodelovanje pri igri, rekreaciji in
prostočasnih in športnih dejavnostih, vključno z dejavnostmi v šolskem sistemu;
e) da zagotavljajo invalidom dostop do storitev tistih, ki organizirajo rekreacijske, turistične,
prostočasne in športne dejavnosti« (Uradni list RS, št. 37/2008).

1. 5 European Charter for Sport for All
Svet Evrope je sprejel pravni dokument, ki še posebej opredeljuje podlago za zakonsko
ureditev športnih dejavnosti za ljudi s posebnimi potrebami. Dokument, sestavljen iz dveh
delov, opredeljuje široko področje vključevanja oseb s posebnimi potrebami v vse športne
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dejavnosti, od rekreacije do vrhunskega športa. Če se posebej osredotočimo na omogočanje
dostopa oseb z gibalno oviranostjo do športnih dvoran in telovadnic, že v prvem delu najdemo
točko, ki opredeljuje omogočanje neoviranega dostopa do športnih objektov za osebe s
posebnimi potrebami, v drugem delu pa ena izmed zahtev pravi, da morajo države poiskati
možnosti za vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v lokalne športne klube in športne
organizacije (Vute, 1999).
Del vključevanja v javno okolje je tudi šola. Vsi vemo, da se vedno več otrok z gibalno
oviranostjo vključuje v redne osnovne šole in tudi šole same težijo k inkluziji.
Kavkler (2008) opredeljuje inkluzivno šolo kot šolo za vse otroke, v kateri so namesto
pomembnosti doseganja standardov v ospredju različnost, sprejemanje, sodelovanje in
uspešnost. Ne poudarjajo se motnje, ovire ali primanjkljaji, ampak je poudarek na optimalnem
razvoju vsakega učenca – učinkovito poučevanje.
Clement Morrison (2008) pravi, da v inkluzivnem razredu otrok s posebnimi potrebami
sodeluje z vrstniki pri čim več dejavnostih. Učencu pomagamo doseči njegove učne cilje v
individualiziranem izobraževalnem načrtu, cilje s področja socializacije pa ob delu skupaj z
vrstniki.
Del pouka in dejavnosti, ki pomembno vplivajo na socializacijo otroka s posebnimi
potrebami, so tudi športna vzgoja in gibalne aktivnosti. Gibalne aktivnosti pa so za otroka z
gibalno oviranostjo lahko precej okrnjene zaradi arhitektonskih ovir v šoli ali telovadnici.
Velik poudarek inkluzije je torej na popolnem vključevanju otroka s posebnimi potrebami v
šolo in družbo. Vovk (2000) ugotavlja, da ovire, ki preprečujejo ali vsaj otežujejo ljudem s
posebnimi potrebami vključevanje v družbo in v vsakdanje življenje, niso le tehničnega
izvora. Poleg grajenih in arhitekturnih ovir obstajajo še družbene, zakonodajne ovire in ovire
v komuniciranju.
Clement Morrison (2008a) ugotavlja, da je inkluzivno izobraževanje opisano kot drža, kot
sistemsko prepričanje, da je treba vključiti vse učence. To seveda pomeni način življenja,
vključitev v skupno življenje, kjer se ceni vsakega posameznika, ki je tudi del tega življenja.
To je pravica, da pripadaš in da nisi izključen samo zato, ker imaš posebne potrebe.
Kavkler (2008) pravi, da je inkluzija proces, ki se nikoli ne konča. Vedno ga je mogoče
izboljšati, okrepiti, dopolniti in prilagoditi socioekonomskim razmeram družbe. Iz tega
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sklepa, da se osebe s posebnimi potrebami lahko optimalno vključujejo v vzgojnoizobraževalni proces in socialno okolje, če odstranimo ovire. Ovire za uspešno vključevanje v
šolsko in širše socialno okolje so za različne skupine oseb s posebnimi potrebami različne, saj
bo npr. za osebo z gibalno oviranostjo ovira stopnišče, ki ji bo onemogočilo dostop do razreda
v nadstropju šole, za slepega učenca bo ovira učenje iz zapiskov, za učenca z bralnonapisovalnimi težavami pa pretežno pisno preverjanje znanja itd. Ugotavlja, da je rešitev
odstranitev ovir, tako da stopnišče zamenja dvigalo, da informacije posredujemo po slušni
poti, da večinoma ustno preverjamo znanje itd. Le tako bodo številni učenci s posebnimi
potrebami lahko uspešno sodelovali z vrstniki v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Vodeb (2004) ugotavlja, da je zakonodaja ključ v zagotavljanju dostopnega grajenega okolja,
saj ljudem z motorično oviranostjo priznava določene pravice ter omogoča pravni vpliv. Pravi
tudi, da lahko zakonodaja vzpostavi ogrodje, ki spodbudi spremembe v kulturi.
V diplomskem delu bo opisano, kako zakonodaja Republike Slovenije (zraven vseh prej
navedenih mednarodnih pravnih aktov) pokriva področje vključevanja oseb z gibalno
oviranostjo v javno okolje z vidika arhitektonskih ovir. Prav tako bodo opisana različna
načela gradnje stavb, dostopnih vsem ljudem, tudi osebam z gibalno oviranostjo. Danes
obstaja kar nekaj načel in principov gradenj, ki so lahko v pomoč arhitektom pri novogradnjah
ali rekonstrukcijah stavb, dostopnih vsem. Informacij o tem torej ne manjka, zato je v
diplomski nalogi tudi raziskano, kako šole kot javne ustanove poskrbijo za dostopnost osebam
s posebnimi potrebami. Opisani bodo tudi prostori, dostopni osebam z gibalno oviranostjo, ki
sem jih ocenjevala v vprašalniku.
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2. PREDMET IN PROBLEM

2. 1 Pregled zakonske ureditve na področju vključevanja oseb z gibalno
oviranostjo v družbo v Republiki Sloveniji
Mubi (2004) ugotavlja, da je skrajni čas za sistemsko ukrepanje pri odpravljanju grajenih ovir
za ljudi z gibalno oviranostjo, če hočemo upoštevati geslo mednarodnega leta invalidov, iz
leta 1981, »popolno sodelovanje in enakost invalidov«. Pri njihovem odpravljanju je treba
razlikovati dvoje: odstranjevanje že zgrajenih ovir (z adaptiranjem) in preprečevanje
nastajanja novih (z zakonodajo).
Področje neovirane participacije in vključevanja oseb s posebnimi potrebami in tudi oseb z
gibalno oviranostjo v družbo v Republiki Sloveniji urejajo naslednji zakoni:


Ustava Republike Slovenije (Ustava RS, 57. člen),



Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) (Uradni list RS, št. 94/2010),



Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002),
o Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/2003),
o Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list
RS, št. 92/1999),



Zakon o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05),
o Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij
in komunikacij za invalide (Uradni list RS, št. 113/2005).

V nadaljevanju bomo obravnavali poglavitne zakone, zakonike in druge pravne akte, ki
urejajo neovirano in nediskriminirano vključevanje oseb s posebnimi potrebami (in
natančneje oseb z gibalno oviranostjo) v družbo, jim omogočajo neposredno iskanje in
posredovanje javnih informacij in vsesplošno dostopnost v javne ustanove, torej tudi šole.
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2. 1. 1. Ustava Republike Slovenije
To je najvišji in splošni pravni predpis, na podlagi katerega in v skladu s katerim se sprejmejo
zakoni, ki področja bolj specifično opredelijo, a ne negirajo členov ustave.
Ustava Republike Slovenije o izobraževanju in šolanju v svojem 57. členu določa, da je
izobraževanje svobodno, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih
sredstev ter da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo
(Ustava RS, 57. člen).
52. člen Ustave Republike Slovenije pa se nanaša neposredno na osebe s posebnimi
potrebami.
Določa:
»Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo.
Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe imajo
pravico

do

izobraževanja

in

usposabljanja

za

dejavno

življenje

v

družbi.

Izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega odstavka se financira iz javnih sredstev« (Ustava
RS, 52. člen).
2. 1. 2 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)
16. 11. 2010 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o izenačevanju možnosti
invalidov (ZIMI), (v nadaljevanju ZIMI), ki je začel veljati 9. 12. 2010.
Namen in cilj zakona je »preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidk in invalidov (v
nadaljnjem besedilu invalidov), ki temelji na invalidnosti. Cilj tega zakona je za invalide
ustvarjati enake možnosti na vseh področjih njihovega življenja.« (Uradni list RS, št.
94/2010). Kot temeljna načela zakon v 2. členu navaja: »spoštovanje in zagotavljanje
človekovih pravic invalidov in njihovega dostojanstva, zagotavljanje enakih možnosti za
invalide in njihove nediskriminacije ter spoštovanje in sprejemanje različnosti zaradi
invalidnosti« (Uradni list RS, št. 94/2010).
Iz ZIMI-ja naj navedemo bistvena določila, ki se neposredno nanašajo na prepoved
diskriminacije oseb z gibalno oviranostjo pri uporabi javnih površin, na njihovo vključevanje
v sistem šolstva ter iskanje javnih informacij:
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»(4) Zagotavljanje enakih možnosti so načrtovane dejavnosti, s katerimi se omogoči,
da so različni deli družbe in okolja, kot so javne službe, grajeno okolje, blago in
storitve, namenjene javnosti, informacije, komunikacije ipd., dostopni vsem, predvsem
invalidom« (četrti odstavek 3. člena, Uradni list RS, št. 94/2010)



»(1) Prepovedana je diskriminacija zaradi invalidnosti pri dostopnosti do uporabe
objektov v javni rabi.
(2) Prilagoditve objektov v javni rabi se opravijo z gradbenimi in tehničnimi
napravami, zvočnimi in svetlobnimi indikatorji, pisnimi informacijami in drugimi
ustreznimi tehničnimi prilagoditvami« (prvi in drugi odstavek 9. člena, Uradni list RS,
št. 94/2010).
»(2) Objekte v javni rabi, ki se gradijo, in objekte v javni rabi, ki se rekonstruirajo, je
treba primerno prilagoditi med samo gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta« (tretji
odstavek 9. člena, Uradni list RS, št. 94/2010).



»(1) Invalidom se mora zagotavljati vključevanje v programe izobraževanja na vseh
ravneh in vseživljenjsko učenje v okolju, v katerem živijo, kot to velja za druge
državljane. Pri tem se za diskriminacijo ne štejeta vključevanje v različne programe,
kot so posebni in prilagojeni programi, ter prilagoditve rednih programov, ki so
prilagojeni invalidovim sposobnostim.
(2) Invalidi imajo pravico do ustreznih prilagoditev pri vključevanju v vzgojni, šolski
ali študijski proces in pravico do primernih prilagoditev šolskega oziroma študijskega
procesa individualnim potrebam invalida« (prvi in drugi odstavek 11. člena, Uradni list
RS, št. 94/2010).



»(2) Treba jim je omogočati: dostopnost do javnih kulturnih prireditev z zagotovitvijo
premagovanja komunikacijskih in grajenih ovir« (del drugega odstavka 15. člena,
Uradni list RS, št. 94/2010).
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2. 1. 3 Zakon o graditvi objektov
Državni zbor Republike Slovenije je 29. 11. 2002 sprejel Zakon o graditvi objektov, ki je
pričel veljati 1. 1. 2003.
Prvi odstavek 1. člena (področja uporabe) Zakona o graditvi objektov določa, da ta zakon
ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje
glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z
graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja
inšpektorsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ter
ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 110/2002).
Drugi odstavek 1. člena (področja uporabe) Zakona o graditvi objektov določa, da graditev
objekta po tem zakonu obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta (Uradni list RS,
št. 110/2002).
Če se sedaj bolj usmerimo na prilagajanje gradnje in projektiranja objektov za neoviran
dostop oseb z motorično oviranostjo, se osredotočimo na 17. člen tega zakona, ki se nanaša na
zagotavljanje neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb in predpisuje:
»(1) Poleg izpolnjevanja bistvenih zahtev morajo vsi objekti v javni rabi, ki so na novo
zgrajeni po določbah tega zakona in objekti v javni rabi, ki se rekonstruirajo po določbah tega
zakona, zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in
komunikacijskih ovir.
(2) Vsak na novo zgrajen ali rekonstruiran objekt v javni rabi, katerega gradnja se izvede po
določbah tega zakona, ki nima vseh prostorov v pritličju, mora biti opremljen z najmanj enim
dvigalom ali drugo ustrezno napravo za te namene.
(3) Pri rekonstrukcijah objektov v javni rabi, ki so zavarovani v skladu s predpisi o kulturni
dediščini, se dosežene bistvene zahteve objekta lahko razlikujejo od sicer predpisanih, vendar
samo pod pogojem, da odstopanje ni takšno, da bi bili zaradi njega ogroženi varnost objekta,
življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje.
(4) Pri večstanovanjskih stavbah z več kot desetimi stanovanji, zgrajenih po določbah tega
zakona, mora zahtevo o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabe izpolnjevati
najmanj ena desetina vseh stanovanj in vsi skupni prostori, namenjeni tem stanovanjem.
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(5) Dostop, vstop in uporaba objektov brez grajenih in komunikacijskih ovir se zagotavlja s
projektiranjem in gradnjo« (Uradni list RS, št. 110/2002, 17. člen).
Ker je šola javna ustanova in s tem objekt v javni rabi, ki mora biti dostopen vsem ljudem, se
17. člen Zakona o graditvi objektov nanaša tudi na šole.
2. 1. 4 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb
Na podlagi 20. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list PS, št. 110/2002) in 5. točke
prvega odstavka 3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) je 25. 10.
2003 pričel veljati tudi Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.
V 1. členu ta pravilnik določa »zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (objekti, ki morajo biti brez ovir) ter
vrste takšnih objektov in prostorov v njih« (Uradni list RS, št. 97/2003).
Tudi šola spada po predpisih o enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-Si) v klasifikacijo stavb
splošnega

družbenega

pomena,

natančneje

med

stavbe

za

izobraževanje

in

znanstvenoraziskovalno delo. Tako po 4. členu Pravilnika spada med objekte v javni rabi, ki
morajo biti brez ovir (Uradni list RS, št. 97/2003).
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni
rabi ter večstanovanjskih stavb zelo jasno poda tudi zahteve, glede šole, njenega vhoda,
šolskih sanitarij in telovadnic. Zbrane so v naslednjih alinejah:


»Šteje se, da je zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba objekta, ki mora biti brez
ovir, če sta dostop do njega in vstop vanj brez grajenih in komunikacijskih ovir in če je
funkcionalno oviranim osebam v njem omogočen:
o samostojen in varen dostop do prostorov, ki so namenjeni javni rabi in uporaba
teh prostorov, če gre za objekt v javni rabi iz 4. člena tega pravilnika« (del 3.
člena Pravilnika, Uradni list RS, št. 97/2003).



»(3) Objekti, ki morajo biti brez ovir, morajo biti projektirani tako, da:
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o je funkcionalno oviranim osebam omogočen dostop do njih in vstop v njih
neposredno z javne površine,
o se funkcionalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo v prostorih, ki so v
javni rabi,
o njihovi konstrukcijski elementi ne pomenijo nevarnosti pri gibanju v
posameznih javnih oziroma skupnih prostorih,
o so na vratih razločno vidne, dosegljive in uporabne kljuke,
o je z invalidskega vozička omogočeno prižiganje luči in klic dvigala oziroma
mehanske dvižne naprave v primerih nadstropnih oziroma podkletenih
objektov,
o je v objektu v javni rabi iz 4. člena tega pravilnika na voljo sanitarna enota,
prilagojena in opremljena za potrebe funkcionalno oviranih oseb (sanitarni
prostor brez ovir)« (del tretjega odstavka 8. člena Pravilnika, Uradni list RS, št.
97/2003).


»(1) Dostop do objekta, ki mora biti brez ovir, mora biti varen in brez grajenih in
komunikacijskih ovir ter označen tako, da omogoča enostavno orientacijo v prostoru.
(2) Dostopna pot mora omogočati varen in neoviran dostop do objekta z vsake
površine, ki pripada objektu, vključno s parkirišča. Imeti mora utrjeno površino, ki
mora biti dovolj široka, da se na njej lahko uporablja invalidski voziček, in posebej
označena. Pri nivojskih razlikah terena mora biti poleg stopnic tudi položna klančina
ali ustrezen mehanski pripomoček za premagovanje višinske razlike. Svetla širina
klančine mora biti najmanj 90 cm« (9. člen pravilnika, Uradni list RS, št. 97/2003).



»(1) Vhodna vrata v objekt, ki mora biti brez ovir, morajo omogočati vstop osebam na
invalidskih vozičkih in spremljevalcem.
(2) Če je v objektu, ki mora biti brez ovir, več vhodov, je treba kot vhod brez ovir
predvideti glavni vhod. V primeru, da to zaradi konstrukcijskih razlogov ni mogoče, je
treba zagotoviti, da je brez ovir eden od ostalih vhodov v takšen objekt.
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(3) Vhod v objekt, ki je brez ovir, mora biti dostopen brez stopnic. Prag vhodnih vrat je
lahko visok največ 2 cm. Večje višinske razlike je treba premostiti z ustreznimi
klančinami ali ustreznimi mehanskimi pripomočki za premagovanje višinske razlike.
(4) Prehodi skozi vetrolove morajo biti pri vhodu brez ovir v isti osi.
(5) Predpražniki in obloge za preprečevanje vnosa umazanije morajo biti pri vhodu
brez ovir višinsko izravnani z ravnjo tal.
(6) Če se pri rekonstrukciji objekta iz tehničnih razlogov ali zaradi predpisov o varstvu
kulturne dediščine, če je objekt varovan na podlagi takšnih predpisov, ne morejo
upoštevati pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena, mora biti na primerno mesto ob
vhodu v objekt nameščen zvočni signal za potrebe funkcionalno oviranih oseb« (10.
člen Pravilnika, Uradni list RS, št. 97/2003).


»Objekti, ki morajo biti brez ovir, morajo v zvezi s horizontalnimi in vertikalnimi
komunikacijami izpolnjevati naslednje zahteve:
o Notranje horizontalne in vertikalne komunikacije morajo biti jasno označene,
dovolj široke in osvetljene.
o Stopnice morajo biti oblikovane tako, da jih lahko uporabljajo tudi ljudje s
težavami pri hoji in starejši ljudje.
o Stopnice, klančine in razlike v višinskih nivojih ali križanjih poti morajo biti
opremljene tudi z ograjo ali z oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost.
o Prosti robovi stopnic s pet ali več stopnicami morajo biti zavarovani z
varnostno ograjo višine vsaj 100 cm, pri čemer odprtine v ograji ne smejo
presegati12 cm; stopnišča s pet in več stopnicami, ki imajo nastopno ploskev
širine več kot 4 m, morajo biti na razdalji, manjši od 4 m opremljena tudi z
vmesnimi oprijemali za roke.
o Naklon klančin mora biti čim manjši; pri klančinah dolžine 6 m in več je lahko
največji naklon 1:15 oziroma 6,5 %, pri krajših klančinah je dovoljen naklon do
1:13 oziroma 7,0 %, večji naklon, in sicer do 1:12 oziroma 9,0 %, je dopusten
samo pri rekonstrukcijah obstoječih stavb, če tehnično ni možna drugačna
izvedba.
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o Mehanski pripomočki za premagovanje višinske razlike, kot so dvižne ploščadi
in stopniščna ali samostojno vgrajena dvigala, so obvezni, kadar vsi prostori v
objektu niso v isti ravnini; v stavbah, ki imajo več kot tri nadstropja, mora biti
vgrajeno najmanj eno osebno dvigalo, svetla širina vhoda v kabino dvigala
mora znašati najmanj 80 cm; v stavbah, ki imajo pritličje in več kot osem
nadstropij, morata biti vgrajeni najmanj dve osebni dvigali, od tega eno s
svetlimi merami tlorisne površine kabine najmanj 110 cm x 210 cm.
o Če ima objekt dve dvigali ali več, mora biti vsaj eno dvigalo takšno, da ga
lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku s spremljevalcem, za slepe pa je
potrebno ob vstopu v eno od dvigal stikalno ploščo opremiti z akustično
razpoznavnimi zvoki« (13. člen Pravilnika, Uradni list RS, št. 97/2003).


»(1) Športne dvorane iz 16. točke 4. člena tega pravilnika morajo biti projektirane tako,
da omogočajo dostop na igrišče tudi funkcionalno oviranim osebam.
(2) Igrišča in drugi prostori za šport in rekreacijo, ki so v športnih dvoranah iz
prejšnjega odstavka, vključno z javnimi kopališči, morajo imeti za preoblačenje vsaj
eno kabino, ki mora biti projektirana tako, da:
o je omogočen dostop z invalidskim vozičkom,
o ima razločno vidne, dosegljive in uporabne kljuke na vratih ter sta omogočeni
odpiranje in zapiranje kabine s posebnim ključem tudi z zunanje strani,
o so vrata dovolj široka za vstop z invalidskim vozičkom in s spremljevalcem,
o je tako velika, da jo lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku,
o je obešalnik za obleko dosegljiv z invalidskega vozička in je opremljena s
klicno napravo za primer, če je potrebna pomoč.
(3) Če so v objektih iz prejšnjih dveh odstavkov tudi prhe, mora biti najmanj ena
prilagojena in opremljena tako, da jo lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku.
(4) Če so prostori za gledalce v športnih dvoranah iz prvega odstavka tega člena na
tribunah z nepremičnimi vrstami sedežev, mora biti na njih zagotovljeno najmanj
naslednje število prostorov za obiskovalce na invalidskih vozičkih z dimenzijami
najmanj 90 cm x 140 cm:
- 15 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Verhovnik Maja; diplomsko delo

o na tribuni, ki ima od 100 do 300 sedežev, pet prostorov,
o na tribuni, ki ima od 301 do 1000 sedežev, najmanj 2 % prostorov od števila
sedežev,
o na tribuni, ki ima 2001 ali več sedežev, najmanj 1 % prostorov od števila
sedežev« (18. člen Pravilnika, Uradni list RS, št. 97/2003).


»(1) V objektih iz 4. člena Pravilnika mora biti v sklopu javnih oziroma skupinskih
sanitarnih prostorov tudi sanitarni prostor brez ovir.
(3) Površina sanitarnega prostora brez ovir mora biti najmanj 3, 50 m2, pri čemer mora
biti krajša stranica prostora dolga vsaj 1, 60 m. V takšnem sanitarnem prostoru morajo
biti:
o sanitarna školjka, opremljena s konzolnim ali zidnim držalom za roke,
o konzolni umivalnik na višini 80-85 cm in odmaknjen od stranskega zidu vsaj
20 cm,
o sanitarna školjka in umivalnik postavljena tako, da je med njima vsaj 80 cm
prostora,
o nagibno ogledalo,
o obešalnik za obleko, dosegljiv z invalidskega vozička,
o klicna naprava za primer, če je potrebna pomoč, ki mora omogočati nemoteno
sporazumevanje tudi osebam z okvaro sluha« (19. člen Pravilnika, Uradni list
RS, št. 97/2003).

2. 1. 5 Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir
Na podlagi 8. C. in 30. člena Zakona o graditvi objektov je minister za okolje in prostor izdal
Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir, s pričetkom veljave 13. 11.
1999.
1. člen pravilnika določa:
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»(1) Ta pravilnik določa zahteve za projektiranje stanovanjskih objektov, poslovnih objektov
in objektov družbenega standarda (v nadaljevanju: objekti), ki morajo biti izpolnjene, da se
funkcionalno oviranim osebam omogočijo samostojen in varen dostop do objekta, vstop v
objekt ter dostop in uporaba vseh tistih prostorov v objektu, ki so namenjeni javni rabi« (prvi
odstavek 1. člena Pravilnika, Uradni list RS, št. 92/1999).
Ta pravilnik ima zelo podobne zahteve kot Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, le da se nanaša na
projektiranje novih, stavb ter na stavbe, ki jih čaka rekonstrukcija. 20. člen tega pravilnika
določa:
»(1) Idejni projekti, projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekti za razpis, projekti
za izvedbo in projekti izvedbenih del, za katerih izdelavo so bile pogodbe sklenjene pred
uveljavitvijo tega pravilnika, se izdelajo po dosedanjih predpisih« (prvi odstavek 20. člena,
Uradni list, RS, št. 92/1999).
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni
rabi ter večstanovanjskih stavb nekoliko bolj jasno in natančno definira zahteve, ki se
nanašajo na dostop in vstop ter nemoteno gibanje motorično ovirane osebe po stavbi. Tako
lahko domnevamo, da starejše stavbe, ki so bile zgrajene pred letom 1999 (in za katere ta
pravilnik še ni veljal), še ne dosegajo standardov, ki jih pravilnik zahteva.
Gajšek (2004) je raziskovala dostop do javnih ustanov v občini Šentjur. Na podlagi analize
zakonov je prišla do zaključka, da je v občini Šentjur slabo poskrbljeno za invalidne osebe
glede dostopa do javnih ustanov in da se na tem področju ni naredilo veliko. Sam center
mesta Šentjur ima veliko starejših zgradb in v tem je razlog, zakaj so velike pomanjkljivosti
glede dostopa invalidnih oseb do javnih ustanov, kajti te ustanove so bile zgrajene pred
zakonom o gradnji objektov brez grajenih ovir.
2. 1. 6 Zakon o vladi Republike Slovenije
Na podlagi 21. člena Zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo) je vlada Republike Slovenije sprejela Nacionalne usmeritve za
izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide (Uradni list
RS, št. 113/2005).
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V Nacionalnih usmeritvah je izpostavljenih sedem ciljev, ki se nanašajo na sprejetost in
dostopnost okolja. Vsak cilj opredeljuje posamezne ukrepe in njihove izvajalce ter ima
določen rok preverjanja za dosego cilja.
Prvi in drugi cilj v Nacionalnih usmeritvah za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja,
informacij in komunikacij za invalide, se nanašata na izboljšanje dostopnosti okolja
(predvsem šolskega) za učence z gibalno oviranostjo.
Prvi cilj se nanaša na odpravljanje grajenih ovir v obstoječih objektih v javni rabi in na javnih
površinah ter na zagotovitev dostopnosti izobraževanja in novih delovnih mest. Vse
večstanovanjske stavbe morajo biti zgrajene tako, da jih je možno z minimalnimi gradbenimi
posegi v objekt prilagoditi gibalno in senzorno oviranim osebam. Drugi cilj se nanaša na
zagotovitev informacij v prilagojenih oblikah za senzorno ovirane invalide. Oba cilja imata
določen rok do 31. 12. 2015 (Uradni list RS, št. 113/2005).
Vodeb (2004) v svoji raziskavi o zagotavljanju dostopnosti grajenega okolja ugotavlja, da
zakonodaja vpliva na dostopnost grajenega okolja za ljudi z gibalno oviranostjo, ki
uporabljajo invalidski voziček. Prav tako ugotavlja, da je središče mesta Ljubljana za
slovenske razmere dobro urejeno, v primerjavi s San Franciscom in Londonom pa slabo.
Meni, da je vzrok zakonodaja, predvsem zaradi tega, ker s predpisi ne ureja dostopnosti
obstoječih grajenih struktur.
Vodeb (2004) tudi meni, da je zakonodaja ključ za zagotavljanje dostopnega grajenega okolja,
saj ljudem z gibalno oviranostjo lahko prizna določene pravice ter omogoči pravni vpliv.
Predvsem pa lahko vzpostavi ogrodje, ki spodbudi spremembe v kulturi.

2. 2 Nekateri koncepti gradnje in prilagajanja grajenega okolja, ki so se
razvili na podlagi nemotenega vključevanja oseb z gibalno oviranostjo v
domače in javno okolje
Danes v knjigah tujih avtorjev Goldsmitha (1984), Heissa, Degenharta, Ebeja (2010) ali
Towersa (2010) najdemo veliko konceptov za prilagajanje okolja, ki imajo skupen cilj –
prilagoditi ali projektirati notranje in zunanje okolje tako, da bo dosegljivo vsem.
Naj navedem nekaj teh konceptov:
-

načrtovanje za invalide,
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-

stavbe za vsakogar,

-

oblikovanje okolja brez ovir,

-

univerzalno oblikovanje,

-

inkluzivno oblikovanje,

-

hiša za vse življenje.

Vsi ti koncepti prilagajanja in projektiranja okolja so se razvili glede na položaj oseb s
posebnimi potrebami v družbi. Nekateri (na primer načrtovanje za invalide) se s časom tudi
spreminjajo in posodabljajo.
2. 2. 1 Načrtovanje za invalide

Goldsmith (1984) je eden izmed prvih avtorjev, ki govori o prilagojenosti okolja za osebe s
posebnimi potrebami. Že leta 1963 je prvič omenil pristop gradnje, ki ga je poimenoval
Načrtovanje za invalide. Leta 2001 je ta koncept doživel zadnjo posodobitev. Že v prvi izdaji
so bile opredeljene vrste posebnih potreb ljudi, pripomočki, dimenzije pripomočkov in
prostorov ter drugih prilagoditev. Vse se je zaradi hitrega razvoja tehnologije in pripomočkov
do danes spremenilo. V delu, ki ga je Goldsmith (1984) izdal leta 1984, se odraža stanje in
pogled na osebe s posebnimi potrebami tistega časa. Opisane so posebne potrebe ljudi,
prilagoditve njihovih stanovanj, javnih zgradb, posamezni elementi zunanjega in notranjega
okolja itd.
Če se osredotočimo na osnovne šole, je koncept prilagajanja šolskih stavb po Goldsmithu
(1984) takšen: velja, da bi morala imeti vsa lokalna območja izbrane osnovne šole (za otroke
stare od 5 do 11 let), načrtovane tako, da zadovoljijo potrebe otrok z gibalno oviranostjo.
Goldsmithov (1984) priročnik je pisan za takratni šolski sistem v Veliki Britaniji, zato prihaja
do razlik v starosti učencev v njihovi in naši osnovni šoli, a avtor tudi za njihove srednje šole
predlaga enake sugestije za prilagajanje šol.
Goldsmith (1984) v svojem času predvideva, da naj bi bile za učence z gibalno oviranostjo
prilagojene le nekatere šole po lokalnih območjih. Danes zakoni določajo, da je potrebno vse
šole in javne ustanove prilagoditi osebam s posebnimi potrebami. Tukaj že vidimo zametke
integracije otrok z gibalno oviranostjo, a le-ti se lahko vključijo le v nekatere šole.
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Goldsmith (1984) pozornost posveča tudi gibanju in rekreaciji. Pravi, da tudi ljudje s
posebnimi potrebami želijo sodelovati pri športnih in rekreacijskih aktivnostih in to se jim
mora zagotavljati v vseh stavbah za javno rabo. Zagotavljanje dostopa samo do zgradb in s
tem do aktivnosti, ki so prilagojene samo njim, ni pravi pristop.
Goldsmith (1984) že nakazuje, da bi morale biti javne zgradbe, ki so namenjene športu in
rekreaciji, prilagojene tako, da bi omogočale participacijo tudi osebam z gibalno oviranostjo.
2. 2. 2 Stavbe za vsakogar

Kinsella in Wallance (1998) sta v delu Stavbe za vsakogar opisala pristop, ki spodkopava
zastarelo mišljenje, da imajo ljudje s primanjkljaji drugačne potrebe kot tisti brez njih. Ta
koncept poudarja, da ni osebna okoliščina tista, ki človeka onemogoči, ampak je to okolje
okoli njega. Koncept govori o tem, kako zagotoviti, da bodo vsi ljudje lahko polno uporabljali
stavbe in okolja, v katerih živijo in delajo.
Zgodovinsko gledano, ta koncept pravi, da obstajata dva, med seboj nasprotna načina
razmišljanja o dostopnem in uporabnem grajenem okolju. Sprva je v gradbeništvu prevladoval
pristop posebnih potreb, po katerem mora biti grajeno okolje prilagojeno in spremenjeno, da
bo uporabno za ljudi s takšnimi ali drugačnimi primanjkljaji. Primanjkljaji so se takrat
nanašali predvsem na mobilnost, torej na motoričo oviranost. Drugi primanjkljaji so bili
pogosto neupoštevani ali manj pomembni.
Kinsella in Wallance (1998) navedeta tudi, da je postalo praksa ravnanje, da se zgradba
najprej zgradi in šele nato se vanjo dodajo posebni grajeni ali tehnični pripomočki za osebe s
posebnimi potrebami, kot so dvigala, klančine, večja stranišča, taktilna signalizacija na
stopniščih.
Iz pristopa posebnih potreb se je po Kinselli in Wallancu (1998) razvil pristop pravice do
univerzalnega dostopa, ki išče in skuša izboljšati dostop in uporabnost za vse ljudi. Če je vsak
del zgradbe dostopen in uporaben za vse skupine ljudi, je načelo tega pristopa dostopnost za
vsakega človeka, pravita avtorja.
Kinsella in Wallance (1998) navajata, da iz pristopa pravice do univerzalnega pristopa izvira
prej omenjeni način gradnje Stavbe za vsakogar. Menita, da lahko alternativni pristop in
dostop postaneta popolnoma neopazna, če so prilagoditve integrirane že v samo splošno
zasnovo objekta.
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K temu pristopu stremimo danes tudi pri nas. Kot sem navedla že v poglavju Pregled
zakonske ureditve na področju vključevanja oseb z gibalno oviranostjo v družbo v Republiki
Sloveniji, morajo biti bodoči objekti že zasnovani tako, da se kar najbolj prilagajajo posebnim
potrebam ljudi, že zgrajeni objekti pa naj se v največji možni meri prilagodijo.
2. 2. 3 Oblikovanje okolja brez ovir

Ta koncept so opisali avtorji Heiss, Degenhart in Ebe (2010): oblikovanje brez ovir mora biti
razumljeno kot vseobsegajoč termin, ki se nanaša na načrtovanje in oblikovanje okolja brez
ovir, ne le za manjšine v prebivalstvu. Uresničitev tega pristopa mora biti razumljena kot
bistvena naloga, ki je pomembna za vso družbo in pripelje do sicer dolgoročne, trajne
perspektive.
Po nekaterih starejših klasifikacijah je pristop oblikovanja okolja brez ovir razumljen tudi kot
zametek naslednjega pristopa – univerzalnega oblikovanja. Po drugih opisih tega pristopa pa
naj bi šlo za to, da se prilagodi že zgrajeno okolje osebi s posebnimi potrebami - torej samo
prilagodi ali odstrani ovire (http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_design).
2. 2. 4 Univerzalno oblikovanje
Univerzalno oblikovanje zajema širok spekter idej, ki se nanašajo na projektiranje stavb,
izdelkov in zunanjega okolja, ki je že v osnovi takoj dostopno vsem skupinam ljudi – z
ovirami ali brez kakršnih koli ovir. (http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_design).
Če vzamemo primer stopnic, ki jih oseba z gibalno oviranostjo ne more premagati, bi po
pristopu univerzalnega oblikovanja stopnice že v osnovi in zasnovi zamenjala klančina, po
kateri bi hodili vsi ljudje.
2. 2. 5 Inkluzivno oblikovanje
Pojem inkluzivnega oblikovanja je opisal Towers (2010) s sodelavci v priročniku, ki ga je
izdal Sport England leta 2010. Ta koncept pravi, da bi moralo biti inkluzivno oblikovanje
stavbe trajajoči proces – od začetnega koncepta do manj in bolj natančnega načrta stavbe
oziroma glavnega načrta pa vse do podrobnega načrta. V vseh etapah nastajanja stavbe pa bi
morali sodelovati vsi uporabniki stavbe, torej tudi osebe s posebnimi potrebami. Sodelovanje
oseb s posebnimi potrebami pri oblikovanju zgradb je po tem konceptu ključni element za
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ustrezno oblikovanost in dostopnost. Osebe s posebnimi potrebami posredujejo osebne
izkušnje, predloge za morebitne izboljšave dostopnosti in uporabnosti stavb in tako iz prve
roke povedo, kaj jim bo pri uporabi stavbe najbolj pomagalo ali jih oviralo.
2. 2. 6 Hiša za vse življenje
Kure (2009) je predstavil svoj koncept Hiša za vse življenje. Ta pristop govori o gradnji
stanovanj po vseživljenjskem standardu, ki omogoča udobno bivanje tako družinam z otroki
kakor tudi starostnikom, ljudem z gibalno oviranostjo in drugim skupinam oseb s posebnimi
potrebmami. Tudi ideje tega pristopa se lahko uporabijo pri možni adaptaciji grajenega okolja
za osebo z gibalno oviranostjo.
Vovk (2000) pravi, da je skupina oseb z gibalno oviranostjo najštevilčnejša in tudi
najzahtevnejša glede dostopnosti in uporabnosti širšega in ožjega stanovanjskega okolja. Med
osebami s posebnimi potrebami ima največ težav oseba, ki se lahko premika ali giba le s
pomočjo invalidskega vozička. Zato je ta skupina pri oblikovanju okolja izbrana za merilo:
kar je dosegljivo osebi na invalidskem vozičku brez tuje pomoči, je dostopno vsem.
Z drugimi besedami to pove tudi Kesič (2005), ki pravi, da je pri arhitektovem načrtovanju
objektov treba poudariti, da ne gre le za načrtovanje za invalide, ampak za načrtno snovanje
grajenega okolja za vse ljudi, razumevajoč in upoštevajoč njihove splošne in posebne
ambientalne potrebe.

2. 3 Arhitekonske ovire
2. 3. 1 Grajeno okolje

Mubi (2004) ugotavlja, da se problematika funkcionalno oviranih ljudi z raznimi
prizadetostmi pri vključevanju v življenjsko okolje kaže predvsem v nedostopnosti in
neuporabnosti grajenega okolja, kar pomeni, da je vključevanje v vsakdanje življenje, v
družbo za te ljudi zelo oteženo ali sploh nemogoče.
Vovk (2000) govori o grajenem okolju kot o okolju, ki obsega vse, kar je človek zgradil.
Kadar govorimo o vključevanju funkcionalno oviranih ljudi (torej tudi ljudi z motorično
oviranostjo) v vsakdanje življenje, najprej pomislimo na stanovanjsko okolje, šele potem pa
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na tisto, kar ga obdaja. To je tudi vrstni red razvoja od individualnega življenja preko
družinskega do družbenega. Na grajene ovire naletimo v vseh oblikah grajenega okolja: ožje
stanovanjsko, širše stanovanjsko, ki preide v bivalno oziroma delavno, prometno,
rekreacijsko.
Vovk (2000) pravi tudi, da za vsa prej našteta okolja velja pravilo: dostopnost, uporabnost,
dosežemo s premišljenim načrtovanjem (z

varnost, nezapletenost. To pa lahko

odstranjevanjem grajenih ovir ali s preprečevanjem nastajanja novih).
Vodeb (2004) je ugotovila, da je diskriminacija ljudi z gibalno oviranostjo najbolj vidna ravno
v grajenem okolju. Njena analiza dejanskega stanja nedostopnosti grajenega okolja na
vzorčnih primerih v San Franciscu, Londonu in Ljubljani je pokazala, kako zakonodaja s
področja urejanja prostora vpliva na dostopnost. Ugotovila je, da je potovanje po mreži v San
Franciscu ljudem z gibalno oviranostjo, ki uporabljajo invalidski voziček, 17, 9 % manj
dostopno kot drugim posameznikom. Edina ovira v San Franciscu je strmina. Prav tako je
njena analiza potovanja po mreži v Londonu pokazala, da je le-to za osebo, ki uporablja
invalidski voziček, 35, 4 % manj dostopno kot ostalim. Potovanje po mreži v Ljubljani pa je
za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček, kar 42, 1 % manj dostopno kot vsem ostalim.
Posebej za osnovne šole je bila narejena raziskava, ki jo je objavila Kesič (1995). Ugotovila
je, da na območju Ljubljane samo osnovna šola Milana Jarca popolnoma ustreza merilom
primernosti tudi za uporabnike invalidskih vozičkov. To predstavlja 2, 2 % osnovnih šol v
Ljubljani.
2. 3. 2 Ovire v grajenem okolju

Po Vovk (2000) ovire v grajenem okolju delimo na dve vrsti:
-

ovire pri oblikovanju zunanjega prostora,

-

ovire pri oblikovanju notranjega prostora ali arhitekturne ovire.

2. 3. 3 Ovire pri oblikovanju zunanjega prostora
Vovk (2000) pravi, da oseba, ki uporablja invalidski voziček, na grajene ovire pri oblikovanju
zunanjega prostora naleti na prostem. Ovire v zunanjem okolju so ovire na cestah, trgih in
drugih javnih površinah (npr.: cestni robniki, cestni otoki, nadhodi, parkirni prostori,…). Sem
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prav tako spadajo tudi ovire v javnem prometu (npr.: dostopi do izvennivojskih postajališč ali
postaj, vstopi – izstopi v razna vozila,…).
2. 3. 4 Ovire pri oblikovanju notranjega prostora

Nekoliko bolj se bomo ustavili pri ovirah pri oblikovanju notranjega prostora, ki sem jih
raziskovala tudi v empiričnem delu.
Po Vovk (2000) arhitekturne osebi s funkcionalno oviranostjo preprečujejo dostop v objekt in
njegovo uporabo onemogočajo ali vsaj otežijo. Sem spadajo npr.: preozka, vrtljiva ali
pretežka vrata, stopnice, tla, na katerih drsi, ozki hodniki in vsi komunikacijski prostori,
premajhni in nesmiselno urejeni stanovanjski prostori, zlasti sanitarni prostori in kuhinje,
neprimerna stanovanjska oprema, neustrezno oblikovana druga drobna oprema. Zanje so po
Vovk (2000) odgovorni v prvi vrsti arhitekti in oblikovalci.
Kesič (2005) meni, da lahko arhitekt s svojim ustvarjanjem človekovemu okolju poda nov
značaj, ustvari prijeten in kakovosten prostor za bivanje ali javno življenje, nekaterim ljudem
pa lahko s svojo stvaritvijo onemogoči ali pa vsaj zelo oteži normalno bivanje in delovanje.
Kure (2009) je ugotavljal vrste ovir v starostnikovem bivanjskem okolju in izpostavil, da so
stopnice, pragovi, preozka vrata ter drseča tla pri starostnikih med najpogostejšimi in najtežje
premagljivimi grajenimi ovirami v notranjem okolju.
Po Vovk (2000) med arhitekturne ovire spadajo tudi slaba dostopnost, nezadostna prostornost,
zapletenost okolja ter navzkrižnost rešitev.
2. 3. 5 Slaba dostopnost

Sem spada nedosegljivost stavbe ali naprave zaradi grajenih ovir v zunanjem okolju, ki
onemogočajo dostop (preozka, spolzka pot s stopnicami,…), in nedostopnost stavbe ali
naprave zaradi arhitekturnih ovir, ki onemogočajo uporabo (preozka vrata in prehodi, višinske
razlike brez dvigala itd.).
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2. 3. 6 Nezadostna prostornost
Zaradi invalidskega vozička oseba z gibalno oviranostjo potrebuje večjo prostornost. Pod
nezadostno prostornost razumemo nezadostne mere prostorov, dvigal, vež. Sem spadajo tudi
pohištvo, ki je slabo ali neprimerno nameščeno, ter prehodi in vrata, ki so preozka za nemoten
prehod.
2. 3. 7 Zapletenost okolja
Sem spada zmožnost znajti se v okolju. Če se neka oseba v okolju ne znajde, to pomeni, da to
okolje ni opremljeno z jasnimi, nedvoumnimi in čitljivimi komunikacijami. To velja za vse
ljudi s posebnimi potrebami.
2. 3. 8 Navzkrižnost rešitev
Lahko se pojavijo tudi težave ob različnih rešitvah. Nekatere rešitve problemov pri
odstranjevanju ovir so navzkrižne z drugimi rešitvami ali s tehničnim vidikom grajenega
okolja. Tukaj gre predvsem za navzkrižje rešitev za različne primanjkljaje oseb. Nasprotujoče
si rešitve pa seveda niso primerne za vse skupine ljudi.
2. 3. 9 Vzroki in posledice arhitekturnih ovir, ki otroku onemogočajo telesno vadbo v
šoli
Lah (2005) je objavil, da sta telesna vadba in povečana telesna aktivnost za vsakogar. Vadba s
povečanim telesnim naporom je po njegovem mnenju ključni faktor v vzdrževanju in
napredovanju celotnega psihofizičnega in zdravstvenega stanja, še posebno pri tistih, ki imajo
kakršno koli funkcionalno oviranost. Poudarja tudi, da ti ljudje težijo k manj aktivnemu
življenjskemu stilu, k čemur lahko pripomore tudi nedostopnost in onemogočena ali otežena
uporaba šolskih športnih telovadnic.
Satler (2007) v svoji raziskavi ugotavlja, da je na območju Lenarta v šolskem letu 2004/2005
skupno število otrok vključenih v osnovnošolsko izobraževanje 1116. Od tega je bilo skupno
število otrok s posebnimi potrebami 58, kar predstavlja 5,30 %.
To vsekakor ne sme biti zanemarljiv podatek glede na to, da Vovk (2000) navaja, da je
skupina oseb z gibalno oviranostjo najštevilčnejša, kot je omenjeno že v poglavju Nekateri
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koncepti gradnje in prilagajanja grajenega okolja, ki so se razvili na podlagi nemotenega
vključevanja oseb s posebnimi potrebami v domače in javno okolje. Satler (2007) je na vzorcu
osnovnih šol v občini Lenart raziskovala kako, so osnovne šole (glede na prej omenjen
odstotek otrok s posebnimi potrebami) prilagojene in dostopne za osebe z posebnimi
potrebami. Ugotovila je, da so šole v glavnem nedostopne za učence z gibalno oviranostjo.
Zato predlaga, da bi bilo potrebno na vseh šolah zgraditi dvigalo, ki bi omogočalo dostop
gibalno oviranim otrokom in njihovim staršem v vse predele šole. Prav tako poudarja, da je v
vzorčnih šolah zaposlenih še veliko učiteljev, ki menijo, da otroci s posebnimi potrebami ne
sodijo v redno osnovno šolo in zaradi tega tudi niso dovolj motivirani in angažirani za delo z
njimi. Ugotavlja tudi, da so otroci s posebnimi potrebami v redne osnovne šole vključeni
predvsem zato, da bi postali čim bolj samostojni in opremljeni za življenje – neodvisno od
specializiranih ustanov in izvorne družine. Satler (2007) meni, da bo uspešno vključevanje
otrok s posebnimi potrebami možno doseči, ko bodo za to ustvarjeni pogoji s strani države na
področju zakonodaje, materialnih in finančnih pogojev, s sodelovanjem med učitelji,
strokovnimi delavci, osebnimi asistenti in starši.
Satler (2007) povzema, da bi morale šole težiti k temu, da se arhitektonske ovire odstranijo ali
prilagodijo, pomembno pa je tudi, da se za otroka z gibalno oviranostjo pri pouku športne
vzgoje zagotovijo kadrovski pogoji ter drugi pripomočki. Lah (2005) meni, da je pri
vključevanju gibalno oviranega otroka v pouk športne vzgoje potrebno skrbno načrtovanje in
izbor vsebin, ki so izvedljive in otroku omogočajo prijetno doživljanje športne vadbe ter
razvoj različnih sposobnosti in spretnosti. Športno vadbo je torej potrebno voditi tako, da
temu otroku omogoča vključevanje v skupnost, prav tako pa ostalim otrokom približati
aktivnosti tako, da se prilagodijo gibalno oviranemu otroku.
Ratajc (1995) opozarja, da ne bi smela dobiti dovoljenja za uporabo niti ena nova šola, kjer so
prisotne arhitekturne ovire. To ni tako težko izvedljivo, le pogoj o dostopnosti in uporabnosti
objektov (v našem primeru šol) mora biti izražen pravočasno in dovolj jasno že v fazi
načrtovanja. Pove tudi, da so jasna merila, kaj dostopnost in uporabnost osnovnošolskih
objektov pomeni.
Osnova za dobro načrtovano in izvedeno športno vadbo za otroka, ki uporablja invalidski
voziček, pa je ravno objekt in njegova prilagojenost osebam z gibalno oviranostjo. Ratajc
(1995) pravi, da objekt, ki ni dostopen in uporaben tudi za otroka, ki uporablja invalidski
voziček, temu neposredno jemlje možnost in pravico do rednega šolanja. Redno šolanje je po
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njenem mnenju v primeru, da šola ni prilagojena osebam z gibalno oviranostjo, odvisno od
vztrajnosti in požrtvovalnosti staršev, ki želijo svojim otrokom zagotoviti normalno življenje
ter od pripravljenosti vodstev šol, učiteljev in sošolcev, ki so otroku z gibalno oviranostjo
pripravljeni (ali pa ne) pomagati pri premagovanju arhitekturnih ovir.
Ratajc (1995) ugotavlja, da lahko neprilagojeno šolsko okolje za otroka s posebnimi
potrebami pomeni vsakodnevno prenašanje po stopnicah, težavno ali sploh onemogočeno
uporabo sanitarij, nedostopnost nekaterih bistvenih prostorov in tako dalje. Vse našteto pa je
lahko zaviralni faktor pri odločitvi, ali naj se otrok s posebnimi potrebami vključi v redno
izobraževanje ali ne.
Ratajc (1995) še dodaja, da bi se bilo pri že obstoječi šolski mreži potrebno prilagajanja
šolskih prostorov lotiti postopoma, pri tem pa izbrati šole, ki bi se jih dalo najbolj enostavno,
najceneje in z najmanj posegi preurediti tudi za potrebe uporabnikov invalidskih vozičkov. Pri
tem posebej poudarja, da morajo biti predlagane rešitve trajne in ne smejo zanemariti
kakovosti preureditve na račun cene enostavnosti, pač pa si je treba vedno prizadevati za
optimalne rešitve za vse uporabnike.
Kesič (2005) pravi, da žal ustreznih stališč ni mogoče zakonsko predpisati in tudi zdravi ljudje
se vse premalo zavedamo strahov in bojazni, s katerimi se srečujejo drugačni posamezniki.
Samo upamo lahko, da bodo prihajajoče generacije z inkluzivnim šolanjem bolj naravno
sprejemale medse drugačne posameznike.
Kesič (2005) tudi ugotavlja, da je od ozaveščenosti okolja in kulture, v kateri biva
posameznik, ki uporablja invalidski voziček, odvisna njegova kakovost življenja. To se kaže
tudi na področju odstranjevanja arhitektonskih ovir.

2. 4 Ustrezna dostopnost in oblikovanost prostorov v telovadnici
Towers (2010) ugotavlja, da so osebe s posebnimi potrebami velikokrat onemogočene zaradi
slabo oblikovanega grajenega okolja. Posebne ustanove, namenjene samo njim, ustvarjajo
segregacijo in ne inkluzije. Vzemimo za primer osebo na invalidskem vozičku, ki ne more
koristiti telovadnih naprav v športni dvorani. Pravilen nazor ni ta, da oseba ne more koristiti
centra zaradi svoje oviranosti, ampak zaradi tega, ker oblikovanost in upravljanje športne
dvorane ter opreme ustvarjajo omejitve pri uporabi. Prav tako ni usposobljenega kadra, ki bi
osebam z gibalno oviranostjo znal strokovno svetovati pri vadbi.
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Kot sem omenila v uvodu, sedaj težimo k inkluziji, segregacija pa bi morala biti že zdavnaj
odpravljena.
Ko oblikujemo športno dvorano, je potrebno, da si vnaprej predstavljamo, kako bodo ljudje
uporabljali celotno stavbo. Sem spadajo dostop do stavbe, vsi prostori (na primer garderobe,
prostori za počitek in druženje, prostori za telesne aktivnosti). Potrebno je predvideti
potencialne ovire in omejitve, s katerimi se oseba z gibalno oviranostjo lahko sreča, pravi
Towers (2010).
2. 4. 1 Zunanje poti od parkirišča do šole/športne dvorane
Pešpoti so po Vovk (2000) široke najmanj 120 cm, optimalna širina pa je 180 cm. Na razdalji
do največ 50 m morajo biti izogibališča (torej prostori za križanje dveh oseb na invalidskem
vozičku), ki morajo biti široka 180 cm (v primeru, da je pešpot ožja). Prav tako razdalja od
parkirnega prostora do vhoda ne sme biti daljša od 50 m. Površinska obdelava mora biti
ravna, trda in nedrsna. Ljudje na invalidskem vozičku ne morejo uporabljati stopnic,
nesmotrno oblikovane stopnice pa otežujejo hojo gibalno oviranim ljudem in povečujejo
možnost nesreč. Stopnice morajo nadomestiti klančine, katerih naklon mora biti čim manjši.
Širina klančine mora biti vsaj toliko kot pešpot. Klančina prav tako ne sme biti predolga; če je
tako, je potrebno vmes namestiti še vodoravna počivališča, širine 150 cm. Druga rešitev za
predolgo klančino je namestitev dvižne ploščadi. Na začetku in na koncu klančine ali pred
vhodom mora biti vodoraven manevrirni prostor. Ob stopnicah ali klančinah je potrebno
namestiti ograje ali držaje, ki upoštevajo čim boljšo varnost in pregled. Držaji pri ograjah naj
na začetku in koncu stopnic oziroma klančine previsevajo za 30 cm. Po Vovk (2000) mora
biti ustrezna tudi osvetlitev. Podobne usmeritve srečamo tudi pri Towers (2010), kjer je
dodano še, da morajo biti spoji med gradbenim materialom na poti gladki, da morajo biti koši,
svetilke, klopi postavljeni izven pešpoti. Prav tako morajo biti drenažni kanali, razne rešetke
ali cevi napeljani drugam, da ne ovirajo ljudi, ki uporabljajo invalidski voziček.
2. 4. 2 Vhod v šolo/telovadnico

Po Vovk (2000) se morajo vhodna vrata zlahka odpirati. Vrtljiva vrata niso primerna za osebe
z gibalno oviranostjo. Največja dopustna višina praga je 2 cm. Tla morajo biti iz nedrsnega
materiala, prav tako predpražnik ne sme povzročati ovir. Vrata s samozapiralnim
mehanizmom niso primerna.
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Towers (2010) še dodaja, da mora biti vhod zelo jasno viden. Navedeno je, da so
najprimernejša vrata z avtomatskim odpiranjem. Če avtomatskega odpiranja ni, bi vrata
morala biti opremljena tudi z zvoncem, da lahko oseba, ki uporablja invalidski voziček,
prikliče pomoč. Za športne dvorane, namenjene različnim vrstam športa, pa predvideva širino
vrat od 1000 mm do 1200 mm.
Iz teh razlogov so težka vrata, ki se po možnosti sama zapirajo, neprimerna. Prav tako tudi
tista, pri katerih se kljuka težje doseže (na primer velika težka vrata starejših stavb).
2. 4. 3 Dostop do telovadnice /hodniki

Po Vovk (2000) morajo biti orientacijske oznake na hodnikih, tudi tistih, ki vodijo do
telovadnice, dovolj enostavne in jasne. Minimalna širina hodnika je 120 cm, optimalna pa od
150 do 180 cm. Za premagovanje manjših višinskih razlik v sami šoli oziroma telovadnici
morajo biti nameščene klančine. Širina klančin mora biti najmanj 90 cm, najbolje pa po
celotni širini hodnika. Naklon klančine mora biti čim manjši (do 8 %), samo v izjemnih
primerih je lahko naklon tudi do 12 %, a le, če lahko računamo na tujo pomoč. Vovk (2000)
opredeljuje, da so seveda tudi notranje stopnice za osebo na invalidskem vozičku
nepremagljiva ovira. Towers (2010) navede še, da je potrebno paziti tudi na to, da se na
hodniku dve osebi na invalidskem vozičku lahko srečata. V tem primeru mora biti minimalna
širina hodnika 1, 8 m pa tudi do 2, 5 m, če telovadnico obiskuje več ljudi na invalidskem
vozičku. Na hodnikih prav tako ne bi smelo biti nobenih ovir, kot so radiatorji ali požarni
aparati, ki bi bili postavljeni tako, da bi zmanjšali širino hodnika pod najnižjo priporočeno
mejo, torej 1, 8 m.
Na hodnikih veliko šol ali telovadnic najdemo tudi vrata. Po Vovk (2000) morajo biti vrata
široka najmanj 90 cm oziroma eno vratno krilo pri dvokrilnih vratih minimalno 100 cm. Za
prehod z invalidskim vozičkom skozi vrata je potrebna površina, ki jo določijo z razmerjem
med prostorom pred vrati ter širino vrat (vsota mora biti 200 cm). Tako oseba na invalidskem
vozičku lahko odpre vrata pred sabo ter ima za njimi dovolj prostora za manevriranje z
invalidskim vozičkom. Vovk (2000) opredeli, da so dovoljena tudi drsna vrata. Zahteve
dopolni Towers (2010), ki pravi, da bi morali težiti k temu, da imamo v telovadnicah in šolah
čim manj vrat, saj otežujejo gibanje po stavbi za ljudi z gibalno oviranostjo. Če vrata so, bi
morala biti odprta. Prav tako v priročniku piše, da se morajo vrata odpirati za več kot 90°,
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dvokrilnih vratne priporočajo, saj so težja za nadzorovanje. Tudi tla na hodnikih morajo biti
izravnana, torej brez višjih pragov.
Vovk (2000) pravi, da so dvigala najprimernejše vertikalne komunikacije za prevoz ljudi z
gibalno oviranostjo. Določa, da mora biti širina vrat najmanj 90 cm, širina kabine pa 110 x
140 cm. Tipkala morajo biti na takšni višini, da jih oseba na invalidskem vozičku lahko
doseže. Potrebno je tudi predvideti zadostno površino pred vrati dvigala (150 cm x 150 cm) za
manevriranje z invalidskim vozičkom. Senzorske tipke niso primerne za osebe z gibalno
oviranostjo, prav tako pa morajo biti gumbi za upravljanje z dvigalom dovolj veliki, vidni in
razporejeni dovolj narazen. Dvigalo se mora tudi ustavljati v isti ravnini, kot so etažna tla.
Dopustna razlika je le 0, 5 cm. Towers (2010) priporoča, da mora biti v dvigalu nameščeno še
ogledalo, ki osebi na invalidskem vozičku pomaga pri vzvratni vožnji, kadar se v dvigalu ne
more obrniti. Prav tako mora biti najmanj 5 sekundni zamak pred zapiranjem vrat. Tudi gumb
za alarm mora biti dosegljiv in dobro viden.
V telovadnicah in šolah pa prav tako najdemo poševne dvižne naprave, kot jih poimenuje
Vovk (2000). Vedno so vgrajene na stopnišče. Poznamo stopniščne stole, ki jih uporabljajo
pri prilagajanju dostopnosti v že obstoječih stavbah. Ta naprava sicer ni uporabna za osebe na
invalidskih vozičkih, ampak bolj za osebe z gibalno oviranostjo, ki jim je hoja po stopnicah
preveč naporna. V šolah večkrat opazimo stopniščno dvižno ploščad, ki jo lahko uporabljajo
ljudje na invalidskem vozičku. Ploščad mora biti široka najmanj 80 x 100 cm, z njo pa se
lahko oseba zapelje tudi do tri nadstropja visoko. Namestijo jo predvsem na starejših šolah,
kjer ni možnosti za vgradnjo dvigala.
2. 4. 4 Garderobe
Po Towersu (2010) mora biti garderoba oblikovana tako, da jo oseba na invalidskem vozičku
lahko uporablja. To ne pomeni velikih stroškov za vlagatelja, je pa potrebno biti pozoren na
podrobnosti ter položaj posameznih elementov. Vsaka garderoba mora imeti dovolj prostora
za obračanje invalidskega vozička. To pomeni 150 cm x 150 cm širine med klopmi. Enako
velja tudi za širino vrat - 875 do 1000 cm v skupinskih garderobah. Klopi morajo biti na
višini 0, 45 m, da se oseba lahko brez težav presede z invalidskega vozička na klop in
obratno. Priporočljivo je tudi, da je klop široka 0, 6 m in dolga 2 m. Na klopeh je
priporočljiva tudi posebna nedrsna pena, ki preprečuje morebitne odrgnine za ljudi z
občutljivo kožo, prav tako mora biti klop lepo zaobljena (brez kotov), da prepreči nepotrebne
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udarce. Priporočljivo je tudi, da se klopi lahko premikajo in tako lahko sproti pridobimo več
prostora (pomembne, kadar garderobo obišče več ljudi na invalidskem vozičku). Možne so
tudi individualne garderobe, prilagojene osebam na invalidskem vozičku, ki pa v naših šolskih
telovadnicah še niso pogoste. Nekaj obešalnikov bi moralo biti nameščenih 1, 05 m in 1, 4 m
nad tlemi, da zagotovijo uporabo tudi otrokom ali uporabnikom invalidskih vozičkov. Če so v
garderobi možne tudi omarice, morajo biti nameščene tudi na višini med 0, 45 in 0, 9 m in
široke najmanj 0, 3 m, da oseba na invalidskem vozičku lahko v omarico pospravi telovadno
torbo. Omarice se morajo zlahka zaklepati, brez morebitne uporabe prevelike moči. Iz
garderobe mora biti neposreden vhod v tuš. Tuš kabina mora imeti nastavljiv sedež, široka pa
mora biti najmanj 500 x 500 cm. Prav tako mora biti pred njo prostor, ki je opremljen z ročaji,
da se oseba lahko obriše in tam presede na invalidski voziček. Obešalniki za brisače morajo
biti po Towersu (2010) nameščeni 1400 mm nad tlemi.
2. 4. 5 Sanitarije

Po Towersovih (2010) navodilih za gradnjo in prilagajanje objektov bi morala imeti vsaka
športna dvorana vsaj eno stranišče za oba spola in prilagojeno osebam, ki uporabljajo
invalidski voziček v vsakem nadstropju. Prav tako morajo biti sanitarije, prilagojene
invalidom, nameščene čim bližje garderobi oziroma telovadnemu prostoru. Posamezno
stranišče mora biti dovolj široko, kar pomeni, da je prostor med posameznimi elementi v
stranišču širok 150 cm x 150 cm za obračanje invalidskega vozička. Neposredno zraven
prilagojenega stranišča za invalida mora biti tudi dvižni ročaj, ki osebi pomaga pri presedanju
z vozička na stranišče. Tudi na drugi strani stranišča (najbolje na steni) mora biti nameščen
stabilen ročaj. Zraven stranišča oziroma dvižnega ročaja mora biti prostor prazen, kar
omogoča osebi, da se z vozičkom približa stranišču. V stranišču mora biti na ustrezni višini
nameščen umivalnik, ki ne sega v prostore, ki morajo biti prosti za manevriranje z
invalidskim vozičkom. Tudi vsa držala in obešalniki za brisače, koši, avtomatski sušilniki rok
in ogledalo morajo biti na ustrezni višini, da jih oseba na invalidskem vozičku lahko
uporablja. Vrata v sanitarije pa morajo biti po priporočilih široka najmanj 875 mm.
Sanitarije naj bi bile prilagojene tudi mlajšim otrokom, ki imajo pogosto težave z uporabo za
nje prevelikih stranišč ali umivalnikov, še posebej, če gre za mlajše otroke, ki uporabljajo
invalidski voziček.
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2. 4. 6 Telovadni prostor

Towers (2010) pravi, da mora biti podlaga v telovadnem prostoru nedrsljiva, barve sten ter tal
pa morajo biti različne, a ne bleščeče. Pri materialih na tleh je pomembno tudi to, da je
zagotovljen mil prehod med materiali, da se oseba ne more spotakniti ali pasti z invalidskega
vozička. Previdni pa moramo biti tudi pri opremi, saj mora biti nepotrebna oprema
pospravljena, da ni možen padec čez njo.
2. 4. 7 Športna orodja in pripomočki
Pripomočki morajo biti po Towersu (2010) pospravljeni izven igralnega ali telovadnega
območja, a vseeno dovolj blizu in dosegljivi osebi na invalidskem vozičku. Vsak del opreme
bi moral imeti vsaj 1 m (a najbolje 1, 5 m) prostori okoli sebe, da zagotovi nemoten pristop in
s tem uporabo pripomočka osebi na invalidskem vozičku.
2. 4. 8 Vnos športnih orodij v telovadnico
Oseba na vozičku mora prav tako imeti možnost, da prinese večje dele opreme v telovadnico
ali izven nje. Tudi za to mora biti v skladu z vsemi prej omenjenimi priporočili in zahtevami
v zvezi z vrati, hodniki, morebitnimi ovirami na hodniku in vhodom v telovadnico
poskrbljeno, da ta oseba ne naleti na ovire, ki bi ji onemogočile vnos svoje opreme.
2. 4. 9 Dostop do zunanjih igrišč
Učencem na invalidskem vozičku je potrebno zagotoviti ustrezen dostop do zunanjih igrišč.
Tudi tukaj bi se morale šole držati vseh pravil, ki so že bila omenjena v prejšnjih odstavkih.
Zagotovljen mora biti ustrezen dostop do izhoda, kar pomeni, da morajo biti ustrezno
oblikovani hodniki (dovolj širok, brez ovir, ustrezna vrata, tla,…). Pri izhodu ne sme biti
stopnic, ampak ustrezna klančina, če je potrebno (vse dimenzije so omenjene pri poglavju
Zunanje poti od parkirišča do šole/športne dvorane). Tla do zunanjega igrišča morajo biti
ustrezno tlakovana in pot dovolj široka. Tudi vrata na zunanje igrišče morajo biti dovolj
široka (torej najmanj 1000 mm), da oseba lahko vstopi na zunanje igrišče. Igrišče mora biti
tlakovano ali asfaltirano, saj se po travnatem igrišču oseba, ki uporablja invalidski voziček, ne
more nemoteno gibati.
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Posebno pozornost pa Towers (2010) nameni tudi zasilnemu izhodu iz telovadnic ali športnih
centrov, ki jih v svojo raziskavo nisem zajela, a so vsekakor zelo pomembnem del šol in
telovadnic, še posebej, ko gre za osebe s posebnimi potrebami.
Towers (2010) pravi, da moramo vsem osebam zagotoviti ustrezen izhod v sili. Učencem torej
moramo nujno zagotoviti pomoč pri evakuaciji in posebne, vidne in nazorne oznake ali
funkcije, da bodo sami lahko zapustili telovadnico. Ker mora biti telovadnica dostopna za
vsakogar, mora tudi vsakdo imeti pravico in možnost, da stavbo v sili zapusti kar se da hitro.
Ker so ljudje na invalidskih vozičkih velikokrat počasnejši od drugih, mora biti zagotovljena
varna pot ven tudi zanje ob pomoči dobre komunikacije, ki vključuje odstranitev fizičnih ovir,
nazorne evakuacijske načrte in tako dalje.
Republika Slovenija je podpisnica več mednarodnih pravnih aktov, ki se navezujejo na
nediskriminatorno politiko držav podpisnic, področje vključevanja oseb z gibalno oviranostjo
v družbo pa ureja tudi s številnimi zakoni in pravilniki, ki so opisani v prejšnjih poglavjih. Ti
zakoni natančno določajo urejenost grajenega okolja javnih zgradb in s tem tudi telovadnic za
osebe z gibalno oviranostjo. V empiričnem delu diplomskega dela sem raziskovala dejansko
stanje dostopnosti telovadnic in možnosti njihove uporabe telovadnic za gibalno ovirane
učence ter arhitektonske ovire, ki se tam pojavljajo.
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3. CILJI RAZISKAVE

Skladno s predmetom in problemom raziskave sem si zastavila naslednje cilje, s katerimi si
bom odgovorila na naslednja vprašanja in želene ugotovitve:
1. Na izbranem vzorcu šol v Podravski regiji ugotoviti, ali imajo šole ustrezne rešitve
za vstop v objekt za učenca z gibalno oviranostjo.
2. Na izbranem vzorcu šol v Podravski regiji ugotoviti, ali na poti od vhoda v objekt
do telovadnice obstajajo arhitektonske ovire, ki učenca ovirajo pri prehodu.
3. Na vzorcu šol v Podravski regiji ugotoviti, ali so garderobe v telovadnici dobro
prilagojene in ali omogočajo otroku na invalidskem vozičku dovolj prostora za
pripravo na pouk športne vzgoje.
4. Na izbranem vzorcu šol v Podravski regiji ugotoviti, ali so sanitarije, ki jih učenci
uporabljajo med poukom športne vzgoje, prilagojene učencu na invalidskem
vozičku.
5. Na izbranem vzorcu šol v Podravski regiji ugotoviti, ali so sanitarije, ki jih učenci
uporabljajo med poukom športne vzgoje, prilagojene za mlajše otroke.
6. Na izbranem vzorcu šol v Podravski regiji ugotoviti, ali je dostop do športnih
orodij in pripomočkov primeren za otroka na invalidskem vozičku.
7. Na izbranem vzorcu šol v Podravski regiji ugotoviti, ali obstaja ustrezen prehod
za vnos večje opreme v telovadnico.
8. Na izbranem vzorcu šol v Podravski regiji ugotoviti, ali je dostop do zunanjih
igrišč primeren za otroka na invalidskem vozičku.
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4. HIPOTEZE
Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze:
H 1: Na izbranem vzorcu šol se v 80 odstotkih ob vstopu v objekt pojavljajo nekatere
ovire (npr.: visok prag, vrata se odpirajo v napačno smer, kljuka vrat je nameščena
previsoko).
H 2: Na izbranem vzorcu šol je telovadnica najpogosteje dostopna z invalidskim
vozičkom, vendar obstajajo nekatere ovire (npr.: visok prag, vrata se odpirajo v
napačno smer, kljuka vrat je nameščena previsoko, ovire na hodniku).
H 3: V 85% primerih šol v izbranega vzorca so garderobe dobro dostopne in
omogočajo učencu na invalidskem vozičku dovolj prostora za pripravo na pouk
športne vzgoje.
H 4: Najpogosteje sanitarije v telovadnicah vzorca šol sploh niso prilagojene učencu
na invalidskem vozičku (npr.: stopnice, preozka vrata, posamezno stranišče je
preozko).
H 5: 10% telovadnic izbranega vzorca šol ima sanitarije prilagojene mlajšim otrokom.
H 6: Na izbranem vzorcu šol je večji odstotek telovadnic, ki imajo oviran dostop do
športnih orodij in pripomočkov (npr. visok prag, zelo ozek prostor za manevriranje z
invalidskim vozičkom, neprimerno zloženo orodje,…).
H 7: V 75% vzorca šol je prehod težaven za vnos večje opreme.
H 8: V najvišjem odstotku vzorca šol je zunanje igrišče dostopno brez ovir (dostop
tlakovan, brez stopnic, dovolj široka vrata).
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5. METODE DELA
Raziskava je potekala v okviru Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije
2006-2010. V sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, ki je nosilka študije
Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje investicije, sem raziskala
področje arhitektonskih ovir pri uporabi šolskih telovadnic na področju Podravske regije.

5. 1 Opis vzorca
V vzorec sem zajela 20 naključno izbranih šol na področju Podravske regije, in sicer


17

osnovnih šol (ena s tremi telovadnicami v uporabi in ena z dvema

telovadnicama v uporabi, ostale z eno telovadnico v uporabi),


3 srednje šole.

5. 2 Merski instrument
Raziskovalna vprašanja so bila strnjena v vprašalnik, ki je vseboval 8 vprašanj zaprtega tipa in
3 vprašanja odprtega tipa. Pri vprašanjih zaprtega tipa je bila merska lestvica tristopenjska,
kjer je ocena 1 pomenila, da ocenjevani element ni prilagojen za dostop osebam z gibalno
oviranostjo, ocena 2 je pomenila, da je ocenjevani element delno prilagojen, ocena 3 pa je
opredeljevala popolnoma

prilagojen dostop za osebe z gibalno oviranostjo. Vprašanja

odprtega tipa so bila namenjena zbiranju osnovnih podatkov o objektu in so zajemala ime
objekta, leto izgradnje telovadnice in leto posodobitve, če je le-ta bila izvedena.

5. 3 Postopki zbiranja podatkov
V septembru in oktobru 2011 sem obiskala in ocenila 20 šol (skupaj 23 telovadnic) na
področju Podravske regije. Pri natančnem pregledu šolskih objektov sem ocenjevala možnost
dostopa in vstopa v objekt, dostopnost telovadnice, dostopnost in prostornost garderobnih
prostorov in sanitarij v območju šolskih športnih prostorov, dostopnost športnih orodij in
pripomočkov, možnost vnosa večjih športnih orodij v telovadnico ter dostopnost zunanjih
igrišč za gibalno ovirane učence. Posamezni element sem ocenila z ocenami od 1 do 3, pri
čemer je ocena 1 pomenila neustrezno rešitev za dostop gibalno oviranega učenca, ocena 3 pa
popolnoma ustrezno rešitev dostopa za gibalno ovirane osebe.
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5. 4 Spremenljivke
V ocenjevalni vprašalnik je zajetih 8 spremenljivk, in sicer: ocena dostopa in vstopa v šolo,
ocena dostopa do telovadnice, ocena dostopnosti in prostornosti garderobnih prostorov v
sklopu šolskih telovadnic, ocena dostopnosti sanitarij v območju šolskih telovadnic za učence
z gibalno oviranostjo, ocena dostopnosti sanitarij v območju šolskih telovadnic za mlajše
otroke, ocena dostopnosti prostorov s športnimi orodji in pripomočki, ocena možnosti vnosa
večjih in manjših športnih orodij v telovadnico ter ocena dostopa do zunanjih igrišč za gibalno
ovirane učence.

5. 5 Postopki obdelave
Podatke sem obdelala s programom Microsoft Excel Starter 2010.
Uporabila sem naslednje statistične parametre: absolutna frekvenca (f), relativna frekvenca
(%), vsota ocen posamezne spremenljivke, aritmetična sredina (M), standardni odklon (SO),
mediana (Me).
Rezultati so predstavljeni s preglednicami, grafi, fotografijami in opisno.
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6. REZULTATI
6. 1 Predstavitev rezultatov za vse spremenljivke skupaj
Tabela 1: Osnovna statistika za oceno dostopnosti v izbranih osnovnih in srednjih šolah

Spremenljivka

N

Min

Max

Vsota

AS

SO

Me

23

1

3

31

1,35

0,57

1

Dostop do telovadnice

23

1

3

42

1,83

0,83

2

Dostopnost garderobe

23

1

3

61

2,65

0,57

3

23

1

3

44

1,91

0,79

2

23

1

3

26

1,13

0,46

1

Dostopnost orodij

23

1

3

51

2,22

0,67

2

Vnos orodij

23

1

3

49

2,13

0,87

2

23

1

3

40

1,74

0,96

1

Dostop do šole/vhodna
vrata

Prilagojenost sanitarij za
invalide
Prilagojenost sanitarij za
mlajše otroke

Dostop do zunanjih
igrišč

- 38 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Verhovnik Maja; diplomsko delo
Dostop do šole/vhodna
vrata
Dostop do telovadnice

3

Dostopnost garderobe

2,5
2

Prilagojenost sanitarij za
invalide

1,5

Prilagojenost sanitarij za
mlajše otroke

1

Dostopnost orodij

0,5
Vnos orodij
0
Dostop do zunanjih igrišč

Aritmetična sredina posamezne
spremenljivke

Graf 1: Predstavitev aritmetičnih sredin posamezne spremenljivke

Tabela 1 in graf 1 kažeta, da so v osnovnih in srednjih šolah na izbranem vzorcu za otroke z
gibalno oviranostjo najbolj prilagojeni garderobni prostori – vsota ocen za ocenitev
garderobnih prostorov je 61, aritmetična sredina za to spremenljivko pa 2, 65. Če bi bile vse
garderobe popolnoma prilagojene za otroke z gibalno oviranostjo, bi bila vsota ocen za
ocenitev garderobnih prostorov 69. Vidimo, da je vsota dejanskih ocen na izbranem vzorcu
visoka. Oceno 1 je v tej spremenljivki ocenjevanja dobila le 1 šola oziroma garderoba.
Zahteve, ki sem jih povzela iz Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, se nanašajo tudi na
telovadne prostore. Lahko rečemo, da zakon dokaj uspešno ureja področje prilagojenosti
garderob. Omenjeni pravilnik tudi določa, da mora imeti prostor za preoblačenje (kabina), ki
je prilagojen za osebo z gibalno oviranostjo, nameščeno tudi klicno napravo. Te zahteve v
raziskavo nismo vključili, saj so v osnovnih in srednjih šolah (na izbranem vzorcu šol) skupne
garderobe. Za 10 nižjo skupno je dobila spremenljivka dostopnost do orodij: skupna ocena je
51, aritmetična sredina pa 2, 22. Tukaj so dobile najnižjo oceno 3 šole izbranega vzorca,
čeprav Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št.
92/1999) v 1. členu jasno določa, da se mora funkcionalno oviranim osebam (torej tudi
osebam z gibalno oviranostjo) zagotoviti neoviran dostop in uporaba vseh prostorov, ki so
namenjeni javni rabi. To se nanaša tudi na dostop do športnih pripomočkov in opreme, ki se
nahaja v šolskih športnih telovadnicah. Vodeb (2004) je namreč ugotovila, da je prav
zakonodaja tista, ki vpliva na dostopnost grajenega okolja.
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Kot je razvidno iz tabele 1 in grafa 1, je najnižjo skupno oceno dobila spremenljivka
prilagojenost sanitarij za mlajše otroke, in sicer 26 z aritmetično sredino 1, 13. Predvidevamo
lahko, da mlajši otroci med poukom športne vzgoje uporabljajo stranišča v sklopu šole in ne
telovadnice. Samo 2 telovadnici izbranega vzorca tukaj nista dobili najnižje ocene 1. Ena
telovadnica je dobila oceno 3, druga pa oceno 2. Potrebno pa je tudi poudariti, da so v vzorec
zajete tudi tri srednje šole, kjer mlajših otrok ni. Tudi te tri srednje šole so v spremenljivki
prilagojenost sanitarij za mlajše otroke dobile oceno 1, saj v telovadne prostore teh srednjih
šol izven časa pouka prav tako prihajajo mlajši otroci ob izvenšolskih športnih dejavnostih.

6. 2 Dostopnost v šolo za gibalno ovirane učence /vhodna vrata
Dostopnost v šolo oziroma vhod v šolo sem ocenjevala tako, da sem z oceno 1 ocenila šole, ki
niso imele ustrezne rešitve pri vstopu oziroma vhodnih vratih za gibalno ovirane učence (na
primer preozka vrata – manj kot 120 cm ali samozapiralni mehanizem vrat). Z oceno 2 sem
ocenila šole, kjer vstop v šolo učencu z gibalno oviranostjo predstavlja določene ovire (na
primer visok prag, vrata se odpirajo na napačno stran, kljuka vrat je nameščena previsoko). Z
oceno 3 pa sem ocenila prilagojen dostop v šolo (dovolj široka vrata z avtomatskim
odpiranjem, brez praga).
Tabela 2: Dostopnost v šolo za gibalno ovirane učence

OCENA

Frekvenca

Odstotek

1

16

69,6

2

6

26,1

3

1

4,3

Skupaj

23

100,00

20
15
Frekvence ocen
dostopnosti v
šolo

10
5
0
1

2

3

Graf 2: Frekvence ocen za ocenitev dostopa v šolo/vhodna vrata za gibalno oviranega učenca
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Slika 1 - 3: Dostop v šolo (Vir: M. Verhovnik, 2011)

Iz tabele 2 in grafa 2 je razvidno, da 69, 6 % šol v izbranem vzorcu nima prilagojenega vhoda
za učence z gibalno oviranostjo. To pomeni 16 od 23 šol. Neustrezen dostop v šolo je
prikazan tudi na slikah 1 - 3. Ugotavljam, da je vstop v šolo za učence z gibalno oviranostjo
ustrezen le pri eni šoli na izbranem vzorcu, kar predstavlja 4, 3 %. To pomeni, da na približno
tretjini šol na izbranem vzorcu učenec z gibalno oviranostjo ne more samostojno vstopati v
šolo in pri tem potrebuje pomoč. Popolnoma samostojno pa lahko tak učenec vstopa le na
približno dvajsetini šol izbranega vzorca. V preostalih šolah ima učenec pri vstopu torej nekaj
težav. Med 16 odgovori, ki nakazujejo, da vstop v šolo ni ustrezen za gibalno ovirane učence,
najdemo naslednje odgovore: več stopnic pred vhodom (6), ni klančine (6), samozapiralni
mehanizem vrat (11), visok prag (5), ozka vrata (1), zavihane preproge na tleh pri vhodu (1),
vrata se odpirajo na napačno stran (1). Na nekaj šolah sem v sklopu vhodnih vrat opazila tudi
več arhitektonskih ovir hkrati, kot na primer samozapiralni mehanizem vrat, več stopnic, brez
klančine. Potrebno je tudi poudariti, da sem v vzorcu telovadnic opazovala 23 telovadnic in
sicer na 20 šolah, ker je ena šola imela v uporabi 3 telovadnice in druga 2. Z ozirom na
zakone v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na nediskriminacijo in nemoten vstop osebe z
gibalno oviranostjo v javno ustanovo/šolo, vidimo, da bi glede na določbe zakonov veliko šol
na izbranem vzorcu moralo prilagoditi vstop v šolsko stavbo. Zakon o izenačevanju možnosti
invalidov (ZIMI) (Uradni list RS, št. 94/2010), ki govori o prepovedi diskriminacije invalidov
pri dostopnosti do uporabe objektov v javni rabi, je bil sprejet leta 2010. Zakon o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/2002), ki še natančneje določa pravila dostopnosti zgradbe
tudi za osebe z gibalno oviranostjo, se nanaša tudi na prenove oziroma rekonstrukcije zgradb.
Vsaka šola mora po tem zakonu ob prenovi oziroma rekonstrukciji zagotoviti funcionalno
oviranim ljudem ustrezen vstop v stavbo. Ta zakon je pričel veljati leta 2003. Prav tako
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni
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rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/2003) natančno določa, kakšna morajo
biti vhodna vrata in vhod v javno stavbo/šolo. Leta 1999 je pričel veljati Pravilnik o zahtevah
za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/1999), ki tudi že postavlja
zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da se funkcionalno oviranim ljudem omogoči samostojen
in varen dostop do objekta in vstop v objekt. Da ima le 4, 3 % vzorca šol popolnoma ustrezno
grajen vstop v šolo, lahko pripišemo temu, da je bilo 13 šol zgrajenih že pred letom 1999,
torej pred začetkom veljave Pravilnika o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih
ovir, ki prvi natančneje opiše problematiko vstopa v zgradbo za gibalno ovirane osebe. Prav
tako sta bili izmed vseh šol le 2 šoli prenovljeni. Prva leta 2005 in druga leta 2010, a to so le
podatki za prenovo šolskih telovadnic, ki morda niso vključevali prenove celotne šole
oziroma njenega vhoda. Na preostalih šolah izbranega vzorca so v teh letih opravljali le
sprotna vzdrževalna dela. Verjetno tudi druge šole čaka prenova, ki se bo morala ravnati po
Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002), ki določa zahteve o rekonstrukciji
stavb.
Če seštejemo odstotek šol, ki so dobile oceno 1 in 2, dobimo 95, 7 % vseh šol. To pomeni, da
ima ta odstotek šol izbranega vzorca ob vhodu v šolo določene arhitektonske ovire, ki otroku
z gibalno oviranostjo otežujejo ali onemogočajo samostojen vstop. Odstotek šol, ki imajo ob
vstopu v objekt določene arhitektonske ovire, je za 15, 7 % višji od predvidevanega. Hipoteza
1 je ovržena.

6. 3 Dostop do telovadnice za gibalno ovirane učence
Dostop do telovadnice za gibalno ovirane učence sem ocenjevala tako, da sem z oceno 1
ocenila šole, kjer ni bilo ustreznih rešitev za gibalno ovirane učence (na primer stopnice,
preozka vrata – manj kot 87, 5 cm, preozek hodnik – manj kot 150 cm, samozapiralni
mehanizem vrat). Oceno 2 sem dodelila šolam, kjer je dostop do telovadnice otroku z gibalno
oviranostjo predstavljal določene ovire (na primer visok prag, vrata se odpirajo na napačno
stran, kljuka vrat je nameščena previsoko ali ovire na hodniku). Z oceno 3 pa sem ocenila šole
kjer je učenec na invalidskem vozičku do telovadnice lahko prispel samostojno (na primer
brez stopnic, dvigalo, klančine, dovolj široka vrata z avtomatskih odpiranjem).
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Tabela 3: Dostop do telovadnice za gibalno ovirane učence
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Graf 3: Frekvence ocen za ocenitev dostopa do telovadnice za gibalno oviranega učenca

Slika 4 - 7: Ustreznost in neustreznost dostopa do telovadnice za gibalno oviranega učenca (Vir: M. Verhovnik, 2011)

Iz tabele 3 in grafa 3 je razvidno, da ima 10 od 23 telovadnic dostop popolnoma neprilagojen
za učence z gibalno oviranostjo, kar predstavlja najvišji delež - 43, 5 %. Oceno 3, torej
popolnoma prilagojen dostop do šole, pa je dobilo 6 od 23 šol, kar znaša 26, 1 %. Na slikah 4,
5 in 7 vidimo neustrezen dostop do telovadnice, slika 6 pa prikazuje ustreznost dostopa za
učenca z gibalno oviranostjo. Kvalitativna analiza odgovorov razkriva, da med 10 odgovori,
ki nakazujejo, da je dostop do telovadnice popolnoma neprilagojen za otroke z gibalno
oviranostjo, izstopajo naslednji opisi: ozki hodniki ali vrata na hodnikih (6), stopnice brez
klančine ali dvigala (8), samozapiralni mehanizem vrat (8), visoki pragovi (3), ovire na
hodniku (1). Učenci treh šol do telovadnic, ki so tudi v občinski rabi, hodijo okoli 40, 50 in
100 metrov po poti, ki ni tlakovana z robniki. Prav tako sem pri več šolah opazila več
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arhitektonskih ovir hkrati. Neovirano uporabo javnih stavb, kamor spada tudi šola kot javna
ustanova, določajo zakoni, ki sem jih omenila v prejšnjem odstavku. Prej smo govorili o
dostopu do telovadnice in vstopu vanjo, sedaj pa o uporabi objekta ter o neoviranem gibanju
po objektu. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/2003) v svojih členih
določa, kaj morajo izpolnjevati objekti v zvezi s horiznotalnimi in vertikalnimi
komunikacijami, ki jih najdemo na hodnikih, kamor spada tudi hodnik od vhoda šole do
šolske telovadnice. Na hodnikih ali poteh, ki vodijo od vhoda šole do telovadnice, sem
opazila naslednje najpogostejše arhitektonske ovire: stopnice, pragove, preozka vrata; le
drsečih tal na izbranem vzorcu šol ni bilo opaziti.
Kot najpogostejša ocena pri tej spremenljivki se je izkazala ocena 1 s 43, 5 % in ne ocena 2,
kot sem predvidevala. Telovadnica je za otroka z gibalno oviranostjo sicer dostopna, vendar
obstajajo nekatere arhitektonske ovire, v 30, 4 % ocenjenih telovadnic in ne v večini, kot sem
predvidevala. Hipoteza 2 je ovržena.

6. 4 Dostopnost in prilagojenost garderob za gibalno ovirane učence
Dostopnost in prilagojenost garderob sem ocenjevala tako, da sem oceno 1 dodelila šolam,
kjer dostop in garderobe niso prav nič prilagojene učencem z gibalno oviranostjo in bistveno
ovirajo dostop in uporabo garderob za te učence (na primer preozka vrata – manj kot 87, 5
cm, samozapiralni mehanizem vrat, premalo prostora za manevriranje z invalidskim
vzičkom). Z oceno 2 sem ocenila šole, kjer so obstajale določene ovire za vstop in uporabo
garderobe z invalidskim vozičkom (na primer premalo prostora za obračanje invalidskega
vozička, neprilagojeno mesto za odlaganje oblačil). Z oceno 3 pa sem nagradila šole, kjer so
bile v garderobah ustrezne rešitve za gibalno oviranega učenca glede dobre dostopnosti in
samostojne uporabe prostora in njegovih elementov.
Tabela 4: Dostopnost in prilagojenost garderob za gibalno ovirane učence

OCENA

Frekvenca

Odstotek

1

1

4,3

2

6

26,1

3

16

69,6

Skupaj

23

100,00
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Graf 4: Frekvence ocen za ocenitev dostopnosti in prilagojenosti garderob za gibalno oviranega učenca

Slika 8 - 11: Ustrezno in neustrezno prilagojene garderobe za gibalno oviranega učenca (Vir: M. Verhovnik, 2011)

Kot sem opredelila že pod grafom in tabelo 1, je največjo skupno oceno dobila prav
spremenljivka dostopnost in prilagojenost garderob. Tudi odstotek popolnoma prilagojenih
garderob je visok – 69, 6 %, to je 16 od 23 garderob. Oceno 1 je dobila le ena garderoba, kar
je 4, 3 % vseh ocenjenih garderob. 26, 1 %, to je 6 od 23 ocenjenih garderob, je dobilo oceno
2, kar pomeni, da sem tam našla določene ovire, ki otroka z gibalno oviranostjo ovirajo pri
preoblačenju, odlaganju oblačil, umivanju in tako dalje. Na slikah 8 in 10 vidimo ustrezno
dostopno garderobo, sliki 9 in 11 pa prikazujeta neustrezno dostopno garderobo. Prav tako
lahko vidimo, da je graf 4 prvi in edini, kjer frekvence naraščajo od 1 do 3, kar je v prid boljše
prilagodljivosti prostora za gibalno ovirane učence. Pri garderobah, ki sem jih ocenila z oceno
1 ali 2 (to je skupaj 7 garderob), sem opazila: ozka vrata, premalo prostora za obračanje z
invalidskim vozičkom, stopnička v sredini garderobe. Ti trije odgovori so opisi garderobe, ki
sem ji dodelila oceno 1. Ob drugi garderobi, ocenjeni z oceno 1, pa sem zapisala še odgovor:
neprilagojeno mesto za odlaganje oblačil.
Visok odstotek popolnoma ustreznih garderob za gibalno ovirane učence lahko pripišemo tudi
majhnim stroškom za vlagatelja pri prilagajanju dostopnosti garderobe. Po Towersu (2010) je
potrebno biti pozoren le na podrobnosti ter položaj posameznih elementov, kot je razloženo v
poglavju Ustrezne lastnosti prostorov in telovadnic osnovnih in srednjih šol.
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Ocena dostopnosti garderob na vzorcu izbranih šol je torej veliko višja kot dostop v
šolo/vhodna vrata in dostop do telovadnice.
Za dobro dostopne garderobe, ki učencu na invalidskem vozičku omogočajo dovolj prostora
za pripravo na pouk športne vzgoje, se je izkazalo 69, 6 % ocenjenih garderob. Predvidevala
sem, da bo odstotek primerno prilagojenih garderob nekoliko višji, in sicer 85 %. Hipotezo 3
je ovržena.

6. 5 Dostopnost in prilagojenost sanitarij v sklopu športnih telovadnic za
gibalno ovirane učence
Dostopnost in prilagojenost sanitarij v sklopu športnih telovadnic za gibalno ovirane učence
sem ocenjevala tako, da sem oceno 1 dodelila šolam, kjer sanitarije sploh niso bile prilagojene
učencem na invalidskih vozičkih (na primer preozka vrata – manj kot 87, 5 cm, stopnice,
posamezno stranišče je preozko – manj kot 150 cm2). Z oceno 2 sem ocenila šole, kjer so bile
sanitarije le delno prilagojene učencem na invalidskih vozičkih, kar pomeni, da so sicer bile
dostopne, a so obstajale nekatere ovire (na primer visok prag, malo prostora za obračanje z
invalidskim vozičkom, kljuka vrat je nameščena previsoko). Oceno 3 pa sem namenila šolam,
kjer je bilo stranišče popolnoma prilagojeno in dostopno za učence na invalidskih vozičkih.

Tabela 5: Dostopnost in prilagojenost sanitarij v sklopu telovadnic za gibalno ovirane učence

OCENA

Frekvenca

Odstotek

1

8

34,8

2

9

39,1

3

6

26,1

Skupaj

23

100,00
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Graf 5: Frekvence ocen za ocenitev prilagojenosti sanitarij v sklopu telovadnic za gibalno oviranega učenca

Slika 12 - 14: Neustrezno prilagojene sanitarije za gibalno ovirane učence (Vir: M. Verhovnik, 2011)

Tabela 5 in graf 5 kažeta, da 34, 8 % telovadnic nima sanitarij, prilagojenih za invalide, kar je
8 od vseh 23 ocenjenih telovadnic. Neustrezno dostopnost sanitarij lahko vidimo na slikah 12
– 14. Ta odstotek predstavlja dobro tretjino vseh ocenjenih sanitarij. Med kvalitativne
odgovore sem zapisala: ozek prostor (11), preozko stranišče (5), pri eni od ocenjenih sanitarij
pa sem ugotovila, da je popolnoma prilagojeneo za invalide, a se stranišče uporablja kot
skladišče čistil in drugih pripomočkov za čiščenje, kar pomeni, da je popolnoma neuporabno.
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni
rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/2003) jasno določa, da mora biti v vsaki
javni zgradbi sanitarni prostor brez ovir. Natančno tudi opredeli, kakšna mora biti površina,
katere elemente mora stranišče brez ovir vsebovati in kako morajo biti ti elementi
porazdeljeni. Ratajc (1995) ugotavlja, da lahko neprilagojeno šolsko okolje za otroka s
posebnimi potrebami pomeni vsakodnevno prenašanje po stopnicah, težavno ali sploh
onemogočeno uporabo sanitarij, nedostopnost nekaterih bistvenih prostorov in tako dalje, kar
je zajeto v poglavju Vzroki in posledice arhitekturnih ovir, ki otroku onemogočijo telesno
vadbo v šoli. Če otrok pri uporabi sanitarij zaradi arhitekturnih ovir potrebuje pomoč, lahko
kot spremeljevalci posežemo v otrokov intimni prostor, kar lahko vpliva na njegovo
samopodobo.
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Oceno 3 je dobilo 26, 1 % vseh sanitarij, kar predstavlja 6 od 23 ocenjenih sanitarij. Samo 26,
1 % sanitarij lahko oseba na invalidskem vozičku uporablja sama in ni odvisna od pomoči
drugega.
Izkazalo se je, da je največji delež sanitarij na ocenjenem vzorcu telovadnic delno dostopen
učencu na invalidskem vozičku (to pomeni z nekaterimi ovirami) in ne popolnoma
nedostopen. Z oceno 2 sem tako ocenila 39, 1 % vzorčnih telovadnic, za popolnoma
neustrezne pa se je izkazalo 34, 8 % telovadnic in ne največji delež, kot sem predvidevala.
Hipoteza 4 je ovržena.

6. 6 Dostopnost in prilagojenost sanitarij v sklopu telovadnic za mlajše
učence
Dostopnost in prilagojenost sanitarij v sklopu telovadnic za mlajše učence sem ocenjevala
tako, da sem oceno 1 dodelila šolam, kjer sanitarije sploh niso bile prilagojene mlajšim
otrokom (na primer previsoka stranišča, previsoki umivalniki, kljuke vrat so nameščene
previsko). Z oceno 2 sem ocenila tiste šole, kjer so bila stranišča sicer dostopna mlajšim
učencem, a so pri tem obstajale določene ovire. Z oceno 3 pa sem nagradila šole, kjer so bile
sanitarije v sklopu teovadnic popolnoma prilagojene in dostopne tudi mlajšim otrokom.
Tabela 6: Dostopnost in prilagojenst sanitarij v sklopu telovadnic za mlajše učence
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Graf 6: Frekvence ocen za ocenitev dostopnosti in prilagojenosti sanitarij v sklopu telovadnic za mlajše učence

- 48 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Verhovnik Maja; diplomsko delo

Na tabeli 6 in grafu 6 lahko vidimo, da večina ocenjenih telovadnic nima sanitarij,
prilagojenih za mlajše otroke. Ta delež je 91, 4 %, kar predstavlja kar 21 od 23 ocenjenih
sanitarij. Le eno ocenjeno stranišče je dobilo oceno 2 in eno 3, kar predstavlja 4, 3% vseh
ocenjenih sanitarij. Kvalitativni odgovori, ki sem si jih zapisala ob ogledu, in izstopajo so:
mlajši uporabljajo stranišče v sklopu razredov, a so le-ti daleč (5). Sanitarijam, neprilagojenim
za mlajše otroke v sklopu treh srednjih šol, sem dodelila oceno 1, saj se v času izven pouka
prav tako uporabljajo za izvenšolske športne dejavnosti tudi za mlajše otroke. Ob ogledu
nekaterih sanitarij sem izvedela, da otroci prvega triletja uporabljajo sanitarije, ki so
prilagojene mlajših otrokom, a niso v sklopu telovadnic. So v sklopu šole in se nahajajo ob
njihovih razredih, kar je lahko tudi zelo daleč od telovadnice. Ponekod bi torej morali mlajši
otroci zamenjati tudi zgradbo, če bi želeli priti do mlajšim otrokom prilagojenih sanitarij, saj
so na nekaterih šolah telovadnice kot zgradbe fizično ločene in se nahajajo daleč od šole.
Sicer pa so na nekaterih šolah povedali, da mlajše otroke spodbujajo, da uporabijo sanitarije
pred poukom športne vzgoje.
Vovk (2000) pravi, da so grajene ovire tiste ovire, ki omejujejo ali onemogočajo uporabo
prostorov in njihovih elementov osebam s kakršnimi koli oviranostmi. Vsi otroci prvega
triletja sicer nimajo oviranosti, vendar so za njih grajene ovire tudi preveliki elementi v
sanitarijah. Tako kot učencu z gibalno oviranostjo omenomogočijo ali vsaj otežijo uporabo
sanitarij neprilagojen prostor in elementi v sanitarijah, imajo tudi mlajši otroci oteženo
uporabo sanitarij, ki so za njih prevelike (previsoki umivalniki, stranišča,…). Glede na to, da
morajo mlajši otroci pri pouku športne vzgoje obiskovati stranišča, ki se nahajajo ob razredih
(včasih daleč stran od telovadnice), lahko govorimo tudi o vrsti diskriminacije mlajših otrok.
Predvidevala sem, da bo imelo le 10 % ocenjenih telovadnic sanitarije prilagojene tudi za
mlajše otroke. Izkazalo pa se je, da je ta odstotek še nižji, in sicer 4, 3 %. Hipoteza 5 je
ovržena.

6. 7 Dostopnost športnih orodij in pripomočkov v šolskih telovadnicah za
gibalno ovirane učence
Dostopnost do športnih orodij sem ocenjevala tako, da so oceno 1 dobile tiste šole, kjer so bile
na poti do prostora s športnim orodjem in pripomočki arhitektonske ovire, ki nimajo ustrezne
rešitve za gibalno ovirane učence (na primer stopnice, preozka vrata). Z oceno 2 sem ocenila
šole, kjer ima učenec na invalidskem vozičku dostop do športnih orodij in pripomočkov, a pri
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tem obstajajo določene ovire (visok prag, ozek prostor za manevriranje z invalidskim
vozičkom). Z ceno 3 pa sem ocenila šole, kjer je dostop do športnih orodij in pripomočkov
učencu na invalidskem vozičku popolnoma prilagojen (na primer široka vrata, brez stopnic,
dovolj prostora za obračanje invalidskega vozička).
Tabela 7: Dostopnost športnih orodij in pripomočkov v šolskih telovadnicah za gibalno ovirane učence
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Graf 7: Frekvence ocen za ocenitev dostopnosti športnih orodij in pripomočkov v šolskih telovadnicah za gibalno
ovirane učence

Slike 15 - 17: Nedostopnost športnih orodij (Vir: M. Verhovnik, 2011)

Tabela 7 in graf 7 kažeta, da lahko učenec z gibalno oviranostjo samostojno dostopa do
športnih orodij in pripomočkov v 34, 8 % telovadnic izbranega vzorca. Nezmožnost
samostojnega dostopanja za učenca z gibalno oviranostjo pa lahko vidimo na slikah 15 – 17.
Onemogočen dostop do športnih pripomočkov za gibalno oviranega učenca sem zabeležila v
3 od 23 telovadnic, kar predstavlja 13, 0 % telovadnic. V 52, 2 % izbranega vzorca pa se je
- 50 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Verhovnik Maja; diplomsko delo

pokazalo, da učenec z gibalno oviranostjo sicer lahko dostopa do športnih pripomočkov, a ima
pri tem težave zaradi določenih arhitektonskih ovir in prav tako potrebuje določeno mero
pomoči. Med kvalitativnimi odgovori, ki nakazujejo, da dostopnost športnih orodij in
pripomočkov ni ustrezna za učence z gibalno oviranostjo, sem zasledila naslednje: stopnica v
prostor in preozka vrata (1), ni dostopa do vrat v prostor z orodjem zaradi postavljenega gola
pred vrati (1), mreža, ki služi kot vrata v prostor, kamor se lahko kolo ali ročaj vozička
zatakne (1), orodje se nahaja v telovadnem prostoru (2), ozek prostor za manevriranje z
invalidskim vozičkom (3), ozek prostor za manevriranje zaradi neustrezno zloženega orodja
(4). Tudi pri tej kategoriji sem pri nekaterih neustreznih kvalitativnih odgovorih našla več
negativnih rešitev hkrati, in sicer pri 5 odgovorih. Vidimo tudi, da dostopnosti športnih orodij
učencu z gibalno oviranostjo ne onemogočajo arhitekturne ovire, ki bi jih mnogi povezovali
tudi s finančnimi ovirami, ker je nekaj primerov telovadnic takšnih, da je orodje
nepospravljeno. Za odstranitev te ovire ne potrebujemo finančnih sredstev, ampak le nekoliko
časa, da napravimo red med orodjem.
Že prej omenjeni zakoni in pravilniki, kot so Zakon o izenačevanju možnosti invalidov
(ZIMI) (Uradni list RS, št. 94/2010), Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi in večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št.
97/2003), Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektv brez grajenih ovir (Uradni list RS, št.
92/1999), določajo možnost samostojne in neovirane uporabe prostorov, ki so namenjeni
javni rabi za osebe s kakršnimi koli funkcionalnimi oviranostmi. Če je torej prostor, v katerem
so pospravljeni športni pripomočki in orodja, namenjen uporabi vseh učencev, mora bit
prilagojen tako, da si tudi učenec z gibalno oviranostjo lahko neovirano in samostojno poišče
športno orodje oziroma pripomoček, ki ga potrebuje. V poglavju Ustrezne lastnosti prostorov
telovadnic osnovnih in srednjih šol in podpoglavju Športna orodja in pripomočki je opisano,
kje in kako morajo biti pospravljeni športni pripomočki, da so dostopni tudi sebam na
invalidskih vozičkih.
Najvišji odstotek ocenjenih telovadnic ima dostop do športnih orodij in pripomočkov oviran
za učenca z gibalno oviranostjo. Ta odstotek predstavlja 52, 2 % ocenjenih telovadnic.
Hipoteza 6 je potrjena.
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6. 8 Prilagojenost in prehodnost za vnos manjših in večjih pripomočkov in
opreme v šolsko telovadnico za gibalno ovirane učence
Oceno 1 sem dodelila šolam, kjer so obstajale arhitektonske ovire, ki so učencu na
invalidskem vozičku onemogočale vnos športnih pripomočkov in opreme v telovadnico in
izven nje (na primer stopnice, prezoka vrata). Z oceno 2 sem ocenila šole, kjer je bil vnos
pripomočkov za gibalno oviranega učenca možen, a pri tem obstajajo določene ovire (na
primer visok prag). Oceno 3 pa so dobile šole, kjer ima učenec z gibalno oviranostjo ustrezen
prehod in možnost za vnos opreme v šolsko telovadnico.

Tabela 8: Prilagojenost in prehodnost za vnos večjih in manjših športnih pripomočkov in opreme v šolsko telovadnico
za gibalno ovirane učence

OCENA

Frekvenca

Odstotek

1

7

30,4

2

6

26,1

3

10

43,5

Skupaj

23

100,00

15
Frekvence ocen
prilagojenosti in
prehodnosti za vnos
opreme in pripomočkov

10
5
0
1

2

3

Graf 8: Frekvence ocen za ocenitev prilagojenosti in prehodnosti za vnos manjših in večjih športnih orodij in
pripomočkov ter opreme v šolsko telovadnico za gibalno ovirane učence
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Slika 18: Neustreznost vnosa orodja in pripomočkov (Vir: M. Verhovnik, 2011)

Tabela 8 in graf 8 kažeta, da je prilagojenost in prehodnost za vnos manjših in večjih športnih
pripomočkov in opreme v telovadnico za gibalno ovirane učence ustrezna v 43, 5 %, kar
pomeni 10 od 23 ocenjenih telovadnic. Prilagojenost in prehodnost za vnos manjših in večjih
športnih pripomočkov in opreme v telovadnico pa ni ustrezna v 30, 4 %, to je v 7 od 23
ocenjenih telovadnic. Delno ustreznost je pokazalo 6 od 23 ocenjenih telovadnic, kar je 26, 1
%. Neustreznost vnosa prikazuje tudi slika 18. Še vedno je dober znak prilagojenosti in
prehodnosti za vnos večjih in manjših športnih pripomočkov najvišji stolpec v grafu 8 pri
najvišji oceni 3, kar pomeni, da ima najvišji delež (slaba polovica) ocenjenih osnovnih in
srednjih šol ustrezno prilagojene prostore in arhitekturne elemente za vnašanje večje in
manjše opreme v telovadnico in izven nje. Kvalitativna analiza odgovorov je pokazala: ozka
vrata (8), stopnice brez klančine (2) ter daljša, neustrezna pot (1). Pri dveh kvalitativnih
odgovorih sem zasledila tudi več arhitekturnih ovir hkrati.
Kljub temu, da se je razvilo veliko konceptov gradnje in prilagajanja grajenega okolja
(opisanih v teoretičnem delu), ki težijo k nemotenemu, popolnemu in samostojnemu
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v javno okolje, vidimo, da še vedno najdemo veliko
napak tudi pri prilagojenosti in prehodnosti za samostojen vnos telovadne opreme za učence z
gibalno ovrianostjo. To pomeni, da učenec z gibalno oviranostjo ne more aktivno ali
samostojno sodelovati pri pripravi kakršnih koli poligonov izven telovadnice, ki jih pogosto
pripravljajo učenci. Iz tega razloga je v začetnem delu učne ure športne vzgoje prikrajšan. V
grafu 8 je torej stolpec pri oceni 1 le nekoliko nižji od stolpca, ki predstavlja frekvenco ocen
3.
Učenec z gibalno oviranostjo ima možen, a težaven vnos večje športne opreme in
pripomočkov v 26, 1 % in ne v 75 %, kot sem predvidevala. Hipoteza 7 je ovržena.
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6. 9 Dostop do zunanjih športnih igrišč v sklopu šole za gibalno ovirane
učence
Dostop do zunanjih športnih igrišč sem ocenjevala tako, da sem z oceno 1 ocenila šole, kjer so
bile na poti do zunanjih igrišč arhitekturne ovire, ki so predstavljale nepremostljivo oviro
gibalno oviranemu učencu (na primer stopnice, netlakovana tla, preozka vrata na igrišče). Z
oceno 2 sem ocenila šole, kjer učenec na invalidskem vozičku sicer lahko obišče zunanje
igrišče, a pri tem obstajajo določene ovire (visok prag, vrata se odpirajo na napačno stran).
Oceno 3 pa sem dodelila šolam, kjer je dostop do zunanjih igrišč za otroka z gibalno
oviranostjo popolnoma prilagojen (dovolj široka vrata, brez stopnic, dostop tlakovan).
Tabela 9: Dostop do zunanjih športnih igrišč v sklopu šole za gibalno ovirane učence

OCENA

Frekvenca

Odstotek

1

14

60,9

2

1

4,3

3

8

34,8

Skupaj

23

100,00

15
10
Frekvence ocen
dostopnosti zunanjih
igrišč

5
0
1

2

3

Graf 9: Frekvenca ocen za ocenitev dostopnosti zunanjih športnih igrišč v sklopu šole za gibalno ovirane učence
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Sliki 19 in 20: Nedostopnost in ustrezna dostopnost zunanjih igrišč za gibalno oviranega učenca (Vir: M. Verhovnik,
2011)

Tabela 9 in graf 9 nam razkrivata, da ima več kot polovica ocenjenih telovadnic (60, 9 %)
oviran dostop do zunanjih igrišč za gibalno ovirane učence. Delno oviran dostop do zunanjih
igrišč imajo učenci z gibalno oviranostjo v 1 od 23 ocenjenih telovadnic, kar predstavlja 4, 3
%. Popolnoma prilagojen dostop do zunanjih igrišč učencem z gibalno oviranostjo omogoča 8
od 23 ocenjenih telovadnic, kar predstavlja 34, 8 %. Slika 19 prikazuje nedostopnost zunanjih
igrišč in slika 20 ustrezno dostopnost zunanjih igrišč za učenca z gibalno oviranostjo. Vidimo
torej, da je najvišji delež dobila ocena 1, kar pomeni, da morajo učenci, ki obiskujejo šole, ki
so bile ocenjene z oceno 1, zunanje igrišče obiskati po drugi poti kot sošolci ali ob pomoči
druge osebe. Kvalitativni odgovori razkrivajo: stopnice brez klančine (11), samozapiralni
mehanizem vrat (3), netlakovana tla (6), robniki na zunanjih površinah na poti do igrišča (1),
daljša pot, ki ni prilagojena za prehod z invalidskim vozičkom (1). Tudi pri teh odgovorih
sem našla več negativnih rešitev hkrati, in sicer pri 13 odgovorih, ki so bili ocenjeni z oceno 1
ali 2.
Glede na v diplomskem delu omenjene zakone, pravne akte in pravilnike, ki določajo, da
mora biti učencem omogočen samostojen dostop do vseh prostorov, se mora učencu z gibalno
oviranostjo omogočiti tudi dostop do igrišč zunaj šole, ki prav tako spadajo med javne
površine. Žal vidimo, da so na veliko šolah ocenjenega vzorca učenci z gibalno oviranostjo ob
obisku zunanjih igrišč odvisni od dobre volje sošolcev ali učiteljev oziroma oseb, ki so jim
pripravljene pomagati.
Najvišji odstotek je dobila skupina šol, kjer arhitektonske ovire predstavljajo nepremostljivo
oviro učencu z gibalno oviranostjo za prehod na zunanja igrišča, in sicer 60, 9 %. Za
popolnoma ustrezen prehod na zunanje igrišče za učenca z gibalno oviranostjo se je izkazalo
34, 8 % ocenjenih šol. Hipoteza 8 je ovržena.
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7. SKLEPI
Raziskava je potekala v okviru Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije
2006-2010 v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, ki je nosilka študije
Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje investicije. Raziskava preučuje
stanja arhitektonskih ovir v telovadnicah osnovnih in srednjih šol Podravske regije za učence
z gibalno oviranostjo. Podatke sem zbirala septembra in oktobra 2011 v telovadnicah
dvajsetih izbranih šol Podravske regije.
Vsi cilji empiričnega dela naloge so bili doseženi.
1. Kar zadeva dostop v šolo oziroma dostopnost vhodnih vrat sem ugotovila, da
imajo šole na izbranem vzrocu na splošno slabo dostopnost. Pojavlja se več
arhitektonskih ovir – ponekod tudi več hkrati.

Na področju dostopnosti in arhitektonskih ovir pri vhodnih vratih v osnovno šolo sem
ugotovila, da ima samo 4, 3 % ocenjenih šol vstop popolnoma prilagojen za učenca z gibalno
oviranostjo. Pri 26, 1 % vzorca učenec z gibalno oviranostjo pri vstopu v šolo potrebuje
pomoč, vhod v šolo pa je zanj nedostopen pri 69, 6 % šol v izbranem vzorcu. To pomeni, da
učencu z gibalno oviranostjo pri veliki večini šol izbranega vzorca – 95, 7 % vstop predstavlja
nepremostljivo oviro ali pa pri tem potrebuje pomoč.
Hipoteza 1 pravi, da se pri izbranem vzorcu šol v 80 odstotkih ob vstopu v objekt pojavljajo
nekatere arhitektonske ovire. Hipotezo 1 lahko ovržemo, saj se arhitektonske ovire pojavljajo
pri 95, 7 %, kar je veliko večji delež, prav tako pa se pojavljajo hkrati.
2. Na področju dostopnosti telovadnice za gibalno oviranega učenca sem ugotovila,
da največji delež šol izbranega vzroca do telovadnice nima prilagojenega
dostopa, pri tem pa obstaja tudi več arhitektonskih ovir hkrati.

Na področju dostopnosti in arhitektonskih ovir na poti do telovadnice sem ugotovila, da kar
43, 5 % šol izbranega vzorca nima ustrezne rešitve za dostop do telovadnice, pri čemer
obstaja tudi več arhitektonskih ovir hkrati. To je najvišji delež. Nekoliko manjši delež – 30, 4
% zajemajo ocenjene šole, kjer je dostop do telovadnice za učenca z gibalno oviranostjo
zaradi določenih arhitektonskih ovir oviran in zaradi tega pri gibanju potrebuje pomoč.
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Najmanjši delež – 26, 1 % pa zajemajo šole, kjer učenec z gibalno oviranostjo lahko
telovadnico obišče popolnoma samostojno.
Hipoteza 2 pravi, da je na vzorcu šol telovadnica najpogosteje dostopna z invalidskim
vozičkom, vendar obstajajo nekatere ovire (npr.: visok prag, vrata se odpirajo v napačno smer,
kljuka vrat je nameščena previsoko, ovire na hodniku). Hiptezo 2 lahko ovržemo, saj največji
delež zavzema skupina šol, kjer telovadnica zaradi arhitektonskih ovir za učenca z gibalno
oviranostjo ni dostopna.
3. Raziskava je pokazala, da so garderobe od vseh prostorov, ki sem jih ocenjevala,
najbolj prilagojene za gibalno ovirane učence.

Na področju ocenjevanja dostopnosti garderob sem ugotovila, da so garderobe dobile najvišjo
skupno oceno vseh ocenjevanih prostorov in vseh ocenjenih šol. Samo ena ocenjena šola, ki
predstavlja delež 4, 3 %, za dostop do garderobe ni imela ustrezne rešitve, torej garderoba za
učenca z gibalno oviranostjo ni bila dostopna. Najvišji delež – 69, 6 % zajemajo šole, kjer so
garderobe popolnoma prilagojene učencu z gibalno oviranostjo, kar zanj pomeni možnost
popolne in samostojne uporabe. Pomoč pri dostopu in uporabi garderob pa učenec z gibalno
oviranostjo potrebuje 26, 1 % ocenjenih šol. To pomeni, da se pri tem deležu pojavljajo
določene arhitektonske ovire.
Hipoteza 3 pravi, da so garderobe dobro dostopne v 85% primerov šol v izbranem vzorcu in
omogočajo učencu na invalidskem vozičku dovolj prostora za pripravo na pouk športne
vzgoje. Hipotezo 3 torej lahko ovržemo, saj so garderobe za gibalno oviranega učenca dobro
dostopne samo v 69, 6 %, kar je 15, 4 % manj od predvidenega.
4. Na področju dostopnosti in prilagojenosti sanitarij za gibalno ovirane učence sem
ugotovila, da ima učenec z gibalno oviranostjo možnost samostojne in dostojne
uporabe sanitarij v telovadnici le na redkih osnovnih šolah izbranega vzorca.

Le 26, 1 % sanitarij v telovadnicah ocenjenih osnovnih šol ima sanitarije popolnoma
prilagojene in dostopne učencem z gibalno oviranostjo. To pomeni, da je relativno majhen
delež tistih šol, kjer lahko učenec na invalidskem vozičku uporablja sanitarije brez pomoči in
s tem prisotnosti druge osebe. lahko uporablja učenec na invalidskem vozičku. Največji delež
– 39, 1 % ocenjenih sanitarij je takšnih, da jih učenec na invalidskem vozičku lahko
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uporablja, a pri tem potrebuje pomoč druge osebe zaradi nekaterih arhitektonskih ovir. Kar
34, 8 % ocenjenih sanitarij pa zaradi več arhitektonskih ovir učenec na invalidskem vozičku
sploh ne more obiskati, največkrat zaradi premalo prostora za obračanje invalidskega vozička
ali preozkih vrat, ki vodijio v sanitarije.
Hipoteza 4 pravi, da sanitarije v telovadnicah izbranega vzorca najpogosteje sploh niso
prilagojene učencu na invalidskem vozičku (npr.: stopnice, preozka vrata, posamezno
stranišče je preozko). Hipotezo 4 lahko ovržemo, saj se je izkazalo, da je največji delež
sanitarij na ocenjenem vzorcu telovadnic delno in ne popolnoma dostopen učencu na
invalidskem vozičku (to pomeni z nekaterimi ovirami).
5. Na področju dostopnosti in prilagojenosti sanitarij v sklopu šolske telovadnice za
mlajše učence sem ugotovila, da skoraj nobena šola izbranega vzorca šolskih
nima sanitarij prilagojenih tudi za mlajše otroke.
Na področju prilagojenosti sanitarij šolskih telovadnic za mlajše učence sem ugotovila, da ima
velika večina – kar 91, 4 % šolskih telovadnic sanitarije popolnoma neprilagojene za mlajše
učence. To pomeni, da mora večina otrok prve triade med poukom športne vzgoje obiskovati
sanitarije ob njihovih razredih, ki so pogosto daleč od telovadnice. Le 4, 3 % ocenjenih
sanitarij je bilo delno prilagojenih in enak delež popolnoma prilagojenih za mlajše učence.
Oba navedena deleža predstavljata po 1 šolo v izbranem vzorcu.
Hipoteza 5 pravi, da ima samo 10% telovadnic v izbranem vzorcu šol sanitarije prilagojene
mlajšim otrokom. To pomeni, da lahko hipotezo 5 ovržemo, saj je ta odstotek še nižji in sicer
4, 3 %.
6. Na področju dostopnosti šolskih športnih orodij in pripomočkov v telovadnicah
za gibalno ovirane učence je raziskava pokazala, da ima večina telovadnic v
prostorih za športne pripomočke določene arhitektonske ovire, ki lahko učencu z
gibalno oviranostjo otežijo ali onemogočijo dostop do njih.

Na področju dostopnosti športnih orodij in pripomočkov sem ugotovila, da lahko učenec z
gibalno oviranostjo samostojno in brez pomoči do njih dostopa v 34, 8 % ocenjenih šolskih
telovadnic. V 52, 2 % ocenjenih telovadnic ima lahko težave zaradi nekaterih arhitektonskih
ovir in zato pri tem potrebuje pomoč. Kar v 13, 0 % ocenjenih telovadnic pa učenec z gibalno
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oviranostjo zaradi prevelikih arhitektonskih ovir do športnih orodij in pripomočkov sploh ne
more dostopati.
Hipoteza 6 pravi, da je v izbranem vzorcu šol večji odstotek telovadnic, ki imajo oviran
dostop do športnih orodij in pripomočkov (npr. visok prag, zelo ozek prostor za manevriranje
z invalidskim vozičkom, neprimerno zloženo orodje,…). Hipotezo 6 lahko potrdimo, saj je
največji delež – 52, 2 % telovadnic izbranega vzorca takšen, da učenec z gibalno oviranostjo
zaradi določenih arhitektonskih ovir težje ali ob pomoči dostopa do športnih orodij in
pripomočkov.
7. Na področju vnosa večje in manjše šporne opreme v šolsko telovadnico sem
ugotovila, da pri približno tretjini ocenjenih telovadnic vnos večje športne
opreme zaradi arhitektonskih ovir ni mogoč.

Ugotovila sem, da so pri 30, 4 % ocenjenih telovadnic na poti za vnos večje športne opreme
takšne arhitektonske ovire, ki onemogočajo vnos. Ponekod je tudi več arhitektonskih ovir
hkrati. Pri 26, 1 % ocenjenih telovanic je pot za vnos večje športne opreme takšna, da se na
njej pojavljajo še nekatere arhitektonske ovire, ki otežkočajo vnos večje športne opreme in
pripomočkov. Pri 43, 5 % telovadnic pa je ta pot oblikovana brez arhitektonskih ovir, kar
omogoča nemoten vnos večje opreme. Največkrat se v ta namen v šolskih telovadnicah
uprabljajo požarna vrata.
Hipoteza 7 pravi, da je v 75% vzorca šol prehod težaven za vnos večje opreme. Hipotezo 7
lahko ovržemo, saj ima učenec z gibalno oviranostjo možen, a težaven vnos večje športne
opreme in pripomočkov v 26, 1 % in ne v 75 %, kot sem predvidevala.
8. Na področju dotopa do zunanjih igrišč za gibalno ovirane učence sem ugotovila,
da ima največji delež šol izbranega vzorca na poti do zunanjih igrišč številne
arhitektonske ovire, ki učencu z gibalno oviranostjo popolnoma onemogočijo
dostop do njih.

Ugotovila sem, da ima kar 60, 9 % ocenjenih šol dostop do zunanjih igrišč zaradi
arhitektonskih ovir popolnoma onemogočen za učenca na invalidskem vozičku. Tukaj se
pojavlja tudi več arhitektonskih ovir hkrati. Pomoč pri dostopu do zunanjega igrišča bi
potrebovali učenci z gibalno oviranostjo, če bi obiskovali 4, 3 % ocenjenih šol, saj tukaj na
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poti obstajajo določene arhitektonske ovire. Popolnoma samostojno pa lahko ti učenci zunanje
igrišče obiščejo v 34, 8 % ocenjenih šol.
Hipoteza 8 pravi, da je zunanje igrišče v najvišjem odstotku vzorca šol dostopno brez ovir
(dostop tlakovan, brez stopnic, dovolj široka vrata). Hipotezo 8 lahko torej ovržemo, saj je
najvišji odstotek dobila skupina šol, kjer arhitektonske ovire predstavljajo nepremostljivo
oviro učencu z gibalno oviranostjo za prehod na zunanja igrišča.
Pomanjkljivosti raziskave
Raziskava je potekala brez večjih težav. Nekatere so se pojavile le pri ocenjevanju posamezne
spremenljivke, saj so bile ocene ponekod preširoko definirane in bi jih bilo potrebno
opredeliti z večimi, jasnejšimi in ožjimi opisi. Tako se je včasih zgodilo, da sem pri
ocenjevanju kolebala med dvema ocenama, kajti nekatere spremenljivke bi lahko umestila kar
v dve oceni.
Prav tako sem med izvajanjem raziskave in ocenjevanjem dostopnosti telovadnic na več šolah
opazila veliko vrat s samozapiralnim mehanizmom. Ta vrata so ločevala več sklopov
hodnikov. V razgovorih s strokovnjaki sem ugotovila, da so to protipožarna vrata, ki morajo
imeti nameščen samozapiralni mehanizem, da preprečijo širjenje požara. Čeprav imajo
enostaven ročaj za odpiranje, se sama zapirajo in so za učenca na invalidskem vozičku lahko
ovira. Temu Vovk (2000) pravi navzkrižnost rešitev. Takšna rešitev torej za učenca na
invalidskem vozičku ni ustrezna, je pa potrebna z vidika požarne varnosti.
Znanstvena uporabnost
Raziskava je tudi znanstveno uporabna. V teoretičnem delu so zbrane informacije, ki
opredeljujejo možnosti športnega udejstvovanja in sodelovanja v šoli za učence z gibalno
oviranostjo z vidika mednarodnih pravnih aktov, ki jih je podpisala Republika Slovenija ter
veljavnih zakonov Republike Slovenije. V empiričnem delu pa opredeljuje, kako šole
poskrbijo za odpravljanje arhitektonskih ovir glede na predpisane zakone, zahteve in dostopne
informacije ter priporočila za dostopnost svojih prostorov učencem z gibalno oviranostjo.
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Praktična uporabnost
Raziskava je tudi praktično uporabna. V okviru Ciljnega raziskovalnega programa
Konkurenčnost Slovenije 2006-2010 v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani,
ki je nosilka študije Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje investicije,
bomo ugotovili, katera področja šolskih športnih prostorov trenutno potrebujejo največ
prenov. Ugotovljeno bo, katerim področjem bo pri nadaljnjih investicijah potrebno dati
prednost. S strokovnimi prenovami bodo tako šole dostopne in prijazne vsem skupinam ljudi,
ne glede na razlike med njimi.
Možnosti za nadaljnje raziskave
Raziskava hkrati odpira nekaj novih vprašanj. Glede na dobljene rezultate bi se lahko naprej
raziskovala povezanost med zakonskimi pravnimi akti in njihovim uresničevanjem na
področju prilagajanja dostopnosti grajenega okolja učencem z gibalno oviranostjo v šolah.
Prav tako se lahko raziščejo stališča do tega, da imajo učenci z gibalno oviranostjo glede na
dobljene rezultate relativno otežkočeno sodelovanje pri športni vzgoji. Prav tako raziskava
odpira vprašanje navzkrižnosti rešitev glede arhitektonskih ovir (samozapiralna protipožarna
vrata na hodnikih šol da ali ne, saj predstavljajo oviro za gibalno oviranega učenca pri
vsakodnevnem gibanju po šoli).
Dobljeni rezultati predstavljajo in prinašajo nove podatke o stanju šolskih telovadnic z vidika
arhitektonskih ovir. Odpirajo nova vprašanja in predstavljajo opozorilo šolam, ki čakajo na
prenovo, ter izvajalcem gradbenih del, da upoštevajo predpise, ki zadevajo to področje.
Predvsem pa bi morali načela inkluzije upoštevati tudi pri učencih z gibalno oviranostjo.
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9. PRILOGA
Vprašalnik o arhitektonskih ovirah
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje investicije
Arhitektonske ovire

Osnovni podatki o telovadnici
Šola/objekt: ___________________________________________
Leto izgradnje telovadnice: ________
Leto zadnje posodobitve: _________
Arhitektonske ovire
Vhodna vrata (vstop v objekt):
1

Nimajo ustrezne rešitve za gibalno oviranega učenca (npr. preozka vrata – manj kot

120 cm, samozapiralni mehanizem vrat).
2

Obstajajo nekatere ovire (npr. visok prag, vrata se odpirajo na napačno stran, kljuka

vrat je nameščena previsoko).
3

Dober dostop (dovolj široka vrata z avtomatskim odpiranjem, brez praga).

Dostop do telovadnice:
1

Na poti do telovadnice so arhitektonske ovire, ki nimajo ustrezne rešitve za gibalno

oviranega učenca (npr. stopnice, preozka vrata – manj kot 87,5 cm, preozek hodnik – manj
kot 150 cm, samozapiralni mehanizem vrat).
2

Telovadnica je dostopna z invalidskim vozičkom, vendar obstajajo nekatere ovire (npr.

visok prag, vrata se odpirajo na napačno stran, kljuka vrat je nameščena previsoko, ovire na
hodniku).
3

Telovadnica je dobro dostopna (brez stopnic, klančina, dvigalo, dovolj široka vrata z

avtomatskim odpiranjem).
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Garderobe:
1

Garderobe sploh niso prilagojene gibalno oviranim učencem (npr. preozka vrata,

samozapiralni mehanizem vrat, ni prostora za obračanje invalidskega vozička).
2

Prilagoditve za vstop z invalidskim vozičkom, vendar obstajajo manjše ovire (premalo

prostora za obračanje invalidskega vozička, neprilagojeno mesto za odlaganje oblačil).
3

Garderoba je dobro dostopna in omogoča učencu na invalidskem vozičku dovolj

prostora za pripravo na pouk športne vzgoje.
Sanitarije (invalidi):
1

Sanitarije sploh niso prilagojene učencem na invalidskem vozičku (npr. stopnice,

preozka vrata, posamezno stranišče je preozko).
2

Sanitarije so dostopne za z invalidskim vozičkom, vendar obstajajo nekatere ovire

(npr. visok prag ipd., malo prostora za obračanje z vozičkom, kljuka vrat je nameščena
previsoko).
3

Sanitarije so dobro dostopne in prilagojene učencu na invalidskem vozičku.

Sanitarije (mlajši otroci):
1

Sanitarije sploh niso prilagojene mlajšim

učencem (npr. previsoki umivalniki,

previsoka stranišča, kljuke vrat so nameščene previsoko).
2

Sanitarije so dostopne za mlajše, vendar obstajajo nekatere ovire.

3

Sanitarije so dobro dostopne in prilagojene učencu na invalidskem vozičku.

Dostop do športnih orodij in pripomočkov:
1

Na poti do skladišča s športnim orodjem in pripomočki so arhitektonske ovire, ki

nimajo ustrezne rešitve za gibalno oviranega učenca (npr. stopnice, preozka vrata).
2

Učenec na invalidskem vozičku ima dostop do športnih orodij in pripomočkov, vendar

obstajajo nekatere ovire (npr. visok prag, zelo ozek prostor za manevriranje z invalidskim
vozičkom).
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3

Učenec na invalidskem vozičku ima dober dostop do športnih orodij in pripomočkov

(široka vrata, brez stopnic, dovolj prostora za obračanje vozička).
Vnos športnih orodij v telovadnico:
1

ni prilagoditev, ni mogoč vnos z vozičkom,

2

možen vnos s prilagoditvami, manjše ovire na poti,

3

možen vnos brez težav.

Dostop do zunanjih igrišč:
1

Na poti do zunanjih igrišč so arhitektonske ovire, ki nimajo ustrezne rešitve za gibalno

oviranega učenca (npr. stopnice, netlakovana tla, preozka vrata na igrišče).
2

Zunanje igrišče je dostopno z invalidskim vozičkom, vendar obstajajo nekatere ovire

(npr. visok prag, vrata se odpirajo na napačno stran).
3

Zunanje igrišče je dobro dostopno in brez ovir (dostop tlakovan, brez stopnic, dovolj

široka vrata).

Opis posameznih pomanjkljivosti in fotografije v prilogi.
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