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POVZETEK
S tem, ko smo v Sloveniji spremenili in prenovili celotno šolsko zakonodajo, smo
postopoma pričeli z omogočanjem izobraževanja učencem s posebnimi potrebami,
med katere spada tudi populacija gibalno oviranih. Za uspešno vključenost gibalno
oviranega učenca ni dovolj, da ga podpre le zakon, podpreti ga mora tudi okolica in
sicer tako, da mu omogoči okolje, v katerem bo lahko zadovoljil potrebo po
pripadnosti in razvil pozitivno samopodobo, kljub njegovim posebnim potrebam.

Pri raziskovanju v okviru diplomskega dela sem preverjala, kako so izbrane osnovne
in srednje šole na področju Savinjske, Zasavske in Spodnjeposavske regije,
pripravljene in urejene za morebitno vključitev gibalno oviranega učenca v njihov
program. Osredotočila sem se predvsem na preverjanje ustreznih rešitev pri
premagovanju arhitektonskih ovir pri dostopu v šolo in v nadaljevanju do telovadnice.
V raziskavo sem vključila tudi preverjanje dostopnosti in prostornosti sanitarnih
prostorov in garderob za gibalno ovirane učence v območju šolske telovadnice.
Ocenila sem tudi urejenost prehoda za vnos večjih orodij v telovadnico ter dostop do
zunanjih igrišč. V vzorec sem zajela 19 osnovnih šol in 2 srednji šoli na območju
Savinjske, Zasavske in Spodnjeposavske regije.

Rezultati raziskave so sovpadali s podatki, pridobljenimi iz literature in sicer, da je
neprilagojenost sanitarnih prostorov še vedno ena izmed največjih težav za učence
na invalidskih vozičkih, saj so le-ti dostopni preko stopnic, preozkih vrat, kar v
kombinaciji

s premalo

manevrirnega prostora

pomeni

nedostopnost

zanje.

Najpogostejše arhitektonske ovire, za katere šole še niso poiskale ustreznih rešitev
so tudi dostopnost in prostornost garderobnih prostorov ter dostopnost zunanjih
športnih igrišč, do katerih so poti netlakovane in potekajo preko stopnic ter visokih
pragov. Najboljši rezultati so bili doseženi pri preverjanju ustreznosti prehoda za vnos
večje športne opreme in pri dostopnosti športnih orodij in pripomočkov.
Ključne besede: arhitektonske ovire, gibalno ovirani učenci, inkluzija, dostopnost
prostorov, športna vzgoja
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SUMMARY
By thoroughly changing and modernising the school legislation in Slovenia, we have
gradually begun to enable for education to be accessible to pupils with special needs,
among whom is also the population of children with motoric disabilities. For a pupil
with motoric disabilities to be successfully integrated it is not enough that (s)he has
the support of a law; (s)he also needs the support of the surroundings, which have to
create an environment where (s)he can satisfy the need to have a feeling of
belonging and develop a positive self-image despite his/her special needs.

The research work for my diploma dissertation meant I checked how the chosen
elementary and secondary schools in the Savinjsko, Zasavje and Spodnje Posavje
regions are prepared and equipped for a potential inclusion of a pupil with motoric
disabilities in their programme. I focused primarily on examining appropriate solutions
to overcome architectonic obstacles when entering the school and the gym. My
research also included checking the accessibility and spaciousness of the bathroom
facilities and changing rooms in the area of the school gym for the pupils with motoric
disabilities. Apart from that, I reviewed how suitable the passage is to bring bigger
equipment into the gym and how easy it is to access to the outdoor sports fields. The
sample consisted of 19 elementary schools and 2 secondary schools in the
Savinjsko, Zasavje and Spodnje Posavje regions.
The results of the study matched the data obtained from references. The unsuitable
bathroom facilities are still one of the main problems for pupils in wheelchairs since
they are accessed via steps and a door that is too narrow, which in combination with
too small a manoeuvring space makes the facilities inaccessible to such students.
The most common architectonic obstacles for which the schools have not yet found a
solution also include the accessibility and spaciousness of changing rooms and the
accessibility of outdoor sports fields. Leading to the latter are unpaved paths, steps
and high doorsteps. The highest scores were given for the suitability of the passage
to bring in bigger sports equipment and for the accessibility of sports equipment.

Key words: architectonic obstacles, pupils with motor disabilities, inclusion,
accessibility of facilities
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1. UVOD
Ne premišljuj o tem česar nimaš!
Premišljuj o tem,
kaj lahko narediš s tem,
kar imaš!
(Ernest Hemingway)

S tem, ko smo v Sloveniji spremenili in prenovili celotno šolsko zakonodajo, smo
postopoma pričeli omogočati izobraževanje učencev s posebnimi potrebami.
Spremembe na tem področju so se pričele z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju,
temelje za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v večinske oddelke osnovnih šol
pa sta postavila Zakon o osnovni šoli iz leta 1996 in Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami iz leta 2000.
Ena izmed skupin učencev s posebnimi potrebami vključenih v večinske oddelke
osnovnih šol, je skupina gibalno oviranih. Za uspešno vključenost gibalno oviranega
učenca ni dovolj, da ga podpre le zakon, podpreti ga mora tudi okolica in sicer tako,
da mu omogoči okolje, v katerem bo lahko zadovoljil potrebo po pripadnosti in razvil
pozitivno samopodobo, kljub njegovim posebnim potrebam. Prvi korak v tej smeri je
odpravljanje arhitektonskih ovir, ki mu onemogočajo polno vključitev med vrstnike in
dostop do vseh šolskih prostorov.
Kadar se gibalno oviran učenec vključi v šolo, mu le-ta pogosto omogoči vstop vanjo
in dostop do razredov, velikokrat pa šole pozabljajo na ureditev dostopa do
telovadnice ter prilagoditev garderob in sanitarnih prostorov ob njej. Še vedno je
namreč prisoten predsodek, da gibalno oviran učenec ne potrebuje in/ali ne zmore
sodelovanja pri uri športne vzgoje, pozablja pa se, da ga s tem prikrajšamo za
gibanje, sprostitev in tkanje prijateljskih vezi.
Uspešna vključitev in razvoj gibalno oviranega učenca je torej mogoča, ko ga je
okolje, v katerega se vključuje, pripravljeno sprejeti in mu pomagati pri zagotavljanju
enakih možnosti, kot jih imajo njegovi vrstniki brez posebnih potreb.
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2. GIBALNA OVIRANOST
S terminom gibalno ovirani ljudje večinoma označimo tiste, kateri za gibanje
potrebujejo invalidski voziček, pogosto pa se ne zavedamo, da je skupina gibalno
oviranih ljudi mnogo širša. Izraz namreč zajema skupino populacije, ki se zaradi
kakršnih koli razlogov težje giblje.

2.1 Opredelitev gibalne oviranosti
Opara (2005) pravi, da imajo gibalno ovirane osebe okvare, ki so bodisi prirojene,
bodisi pridobljene kadarkoli tekom življenja.
Glede na vzroke gibalne oviranosti loči:
-

Okvare ali poškodbe gibalnega aparata (noge in roke), ki so prirojene ali
pridobljene. Te okvare omejujejo in ovirajo osebe pri gibanju in rokovanju, le
posreden vpliv pa imajo na možnosti za vzgojo in izobraževanje.

-

Okvara centralnega živčevja, ki povzroča cerebralno paralizo. To je stanje, za
katerega je značilna slaba mišična kontrola, spastičnost in druge nevrološke
motnje. Simptomi, ki nastanejo, so lahko različni in se razprostirajo od komaj
opaznih okornosti do hude spastičnosti, ki skrivi noge in roke, osebo pa
priklene na invalidski voziček.

-

Okvare perifernega živčevja, ki nastanejo zaradi okvare hrbtnega mozga pri
različnih poškodbah. Mišice, ki se nahajajo pod poškodovanim predelom, so
ohromele. Ker je prekinjen živčni sistem, nastane popolna ohromelost, brez
motorike in občutenja. Možgani so pri tem nepoškodovani, zato povzroča
okvara perifernega živčevja bolj posredne težave pri vzgoji in izobraževanju.
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Glede na stopnjo gibalne oviranosti razlikuje Zavod Republike Slovenije za Šolstvo
štiri skupine otrok:


Otroci z lažjo gibalno oviranostjo

To so osebe, katere imajo motnje gibov, ki povzročajo lažjo funkcionalno motenost,
kar pomeni, da imajo lahko težave pri teku in daljši hoji po neravnem terenu.
Samostojne so pri vseh opravilih, razen pri tistih, ki zahtevajo dobro spretnost rok. Te
osebe niso odvisne od pripomočkov, zato potrebujejo le manjše prilagoditve. Pri
izvajanju šolskega dela ne potrebujejo fizične pomoči, pripomočki so potrebni le pri
nekaterih oblikah dela (posebna pisala, orodje, miza, stol).


Otroci z zmerno gibalno oviranostjo

To so osebe, katerih gibi povzročajo zmerno funkcionalno oviranost, kar pomeni, da
znotraj ali na krajše razdalje hodi samostojno, možna pa je tudi uporaba
pripomočkov, kot so posebni čevlji, ortoze ali bergle. Posamezniki imajo težave na
neravnem terenu ali stopnicah, kjer so počasnejši, potrebujejo nadzor ali možnost
oprijemanja. Za premagovanje daljših razdalj uporabljajo prilagojeno kolo, voziček na
ročni pogon ali pa potrebujejo pomoč druge osebe. Fina motorika rok je lahko
zmerno motena. Pri dnevnih opravilih potrebujejo nadzor ali pomoč druge osebe,
kadar so opravila zahtevnejša. Lahko je prisotna motnja kontrole sfinktrov, ki jo
večinoma lahko obvladuje otrok sam. Pri izvajanju šolskega dela potrebujejo
prilagoditve in posebne pripomočke, občasno pa tudi pomoč druge osebe.


Otroci s težjo gibalno oviranostjo

To so otroci, katerih gibi povzročajo težjo funkcionalno oviranost, kar pomeni, da
njihova hoja tudi na krajše razdalje ni funkcionalna brez ustreznih pripomočkov, kot
so ortoze in hodulje. Pri večjem delu gibanja potrebujejo voziček na ročni pogon in
pomoč druge osebe. Hoja po stopnicah ni mogoča. Fina motorika je motena in ovira
funkcionalno gibanje rok. Morebitne motnje kontrole sfinktrov zahtevajo iztiskanje
mehurja in samokateterizacijo. Pri izvajanju šolskega dela in dnevnih opravil
potrebujejo fizično pomoč druge osebe.
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Otroci s težko gibalno oviranostjo

Osebe imajo izrazite težave pri gibanju, ki povzročajo popolno funkcionalno
odvisnost. Samostojno gibanje ni možno, samostojnost v gibanju lahko doseže ob
uporabi vozička z elektromotorjem. Pri sedenju potrebuje prilagojene pripomočke.
Možne so posebne prilagoditve hranjenja (sonda), saj so njihovi gibi mišic fine
motorike zelo oteženi. Morebitne motnje sfinktrov so težje oblike in zahtevajo
urejanje s pomočjo druge osebe. Pri izvajanju šolskega dela in pri vseh dnevnih
opravilih potrebujejo stalno fizično pomoč druge osebe. (ZRSS, 2011)

2.2 Oblike gibalne oviranosti
a) Cerebralna paraliza
Kesič (2010) opisuje možgansko motorično ohromelost ali cerebralno paralizo kot
nenapredujoče stanje, ki nastopi zaradi nepravilnosti v razvoju možganov ali njihove
okvare med nosečnostjo, ob porodu ali v zgodnjem otroštvu otroka. Termin
cerebralna paraliza označuje motnje v gibanju in drži, vendar ima otrok s to motnjo
lahko tudi težave pri učenju, epileptične napade, motnje sluha, govora in vida, lahko
tudi zaostaja v intelektualnem razvoju, ali pa se pojavijo vedenjske težave. Kljub
vsemu je približno 40 odstotkov oseb s cerebralno paralizo povprečno intelektualno
razvitih.
Za zdravljenje motnje ni nobenega zdravila, vendar v veliki večini primerov koristijo
različne terapije (fizioterapija ali delovna terapija) in obravnave (logopedska,
specialno pedagoška), s katerimi strokovnjaki poskušajo razvijati neprizadete dele
možganov, v upanju, da bodo prevzeli posamezne funkcije prizadetih delov (Kesič,
2010).
Značilne oblike živčno-mišične prizadetosti, ki nastanejo kot posledica poškodb pred,
med ali po porodu, so:
-

spastičnost, ki predstavlja probleme mišične napetosti

-

atetoza, pri kateri ima oseba težave z nenadzorovanostjo gibov

-

ataksija, kjer ima oseba težave z ravnotežjem

-

tremor, ki predstavlja tresenje in drhtavico celega telesa

-

otrplost in okorelost, kjer je prisotna stalna mišična napetost
4
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Otroci s cerebralno paralizo lahko kljub svojim težavam obiskujejo večinske osnovne
in srednje šole, vendar pa pri tem potrebujejo veliko spodbud in pomoči pri šolskih
opravilih. Uspešnejši so pri tistih dejavnostih, kjer je za dosego uspeha potrebna
uporaba večjih mišičnih skupin. Potrebujejo veliko vadbe fine motorike, kjer pa je
ključnega pomena sodelovanje fizioterapevta in delovnega terapevta (Vute, 1999).
b) Poškodba hrbtenice
Neuman (1984) navaja, da poškodba hrbtenice povzroči več telesnih okvar in
omejitev, ki vplivajo na zmožnost prizadetega, na primer pri hoji, osebni negi in
številnih drugih dejavnostih v vsakdanjem življenju. Poškodbe večinoma nastanejo
zaradi zloma hrbtenice oziroma pretrganih spinalnih živčnih poti. Stopnjo poškodbe
določajo različni dejavniki, v splošnem pa velja, da jo spremlja delna ali popolna
izguba motoričnih funkcij, senzoričnih povratnih informacij, povzroča pa lahko tudi
težave pri prekrvavitvi in delovanju notranjih organov, ki ležijo nižje od mesta
poškodbe. Najpogostejši vzroki poškodb hrbtenice so prometne nesreče, nesreče pri
delu in nesreče pri športu. Prizadetost lahko pri odraščajočih otrocih povzroča
izrazite duševne in prilagoditvene težave, predsodke in zavrtost.
Glavne vrste poškodb hrbtenice, ki bistveno vplivajo na ohranjenost motoričnih
funkcij, so:
-

Paraplegija predstavlja delno ali popolno izgubo funkcij trupa in spodnjih
okončin. Poškodba je navadno nižje kot pri tetraplegiji, tj. okoli drugega
prsnega vretenca.

-

Tetraplegija ali kvadriplegija opredeljuje popolno ali delno izgubo funkcij,
skupaj z gibanjem in občutenjem trupa ter spodnjih in zgornjih okončin.
Poškodba hrbtenice je višje kot pri paraplegiji, v območju med vratnim in prvim
prsnim vretencem.

-

Delne poškodbe hrbtenice predstavljajo vrsto poškodb, kjer so nekatere
funkcije in občutki ohranjeni tudi pod točko poškodbe na hrbtenici (Neuman,
1984).

5

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Katja Podpečan; diplomsko delo

c) Nepravilnost nevralne cevi (spina bifida)

Spina bifida je opredeljena kot prirojena razvojna motnja hrbtenice, pri kateri
vretenčni loki niso pravilno zrasli in niso oblikovali hrbteničnega kanala, tako da je na
določenem predelu odprt. Nepravilnosti v razvoju navadno nastanejo v prvih 25 dneh
nosečnosti. Do nepravilnosti pride zaradi nepravilnega razvoja enega ali več vretenc
na določenem delu hrbtenice. Zaradi anomalije vretenca se pojavi reža, iz katere
izhaja zaščitna opna, kar povzroči izboklino na otrokovem hrbtu (Vute, 1999) .
Značilne oblike spine bifide so:
-

Meningomyelocela je najpogostejša in po naravi motnje najtežja oblika,
prizadene predvsem spodnji okončini.

-

Meningocela, je praviloma brez nevroloških posledic, povzroči pa izgubo
nekaterih normalnih funkcij mehurja, črevesja in udov.

-

Spina bifida occulta je oblika, ki ne povzroča mišične oslabelosti in paralize.

Otroci, ki trpijo za spino bifido, v zgodnjem otroštvu preživijo veliko časa v bolnišnici,
zato je moten normalni kognitivni razvoj. Otrok se težko sooča z inkontinenco, še
posebej, ko vstopi v normalno socialno življenje, saj veliko časa porabi za osebno
higieno. V času otroštva potrebuje predvsem stalno pomoč in nadzor ter ustrezno
prilagojen prostor. Pri učencih s spino bifido nastopijo težave predvsem pri
dolgotrajnejših in napornejših dejavnostih. Problem, na katerega je potrebno biti
pozoren ob zmanjšani gibljivosti učenca, je nezmožnost nadzorovanja izločanja
(inkontonenca). (Haskell in Barett, 1993; Vute, 1999)

d) Amputacije
Termin 'amputiran' poimenuje človeka, ki je brez enega od večjih sklepov in dela
okončine. Amputacije so lahko prirojene (napake pri razvoju plodu v nosečnosti) ali
pridobljene (posledica bolezni, tumorjev ali poškodb).
Učenci z amputacijami pri šolskem delu naletijo na nekatere gibalne omejitve, katere
določa uporaba ortopedskih pripomočkov (proteze, opornice, hodulje ali palice).
Naučiti se morajo pravilno uporabljati različna ortopedska pomagala. Zelo
pomembno je namreč, da znajo vzpostaviti in ohranjati ravnotežje, saj pri šolskih
6
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opravilih potrebujejo tudi prosto roko za delo. Kadar je oseba brez okončine, je
potrebno poskrbeti za krepitev ostalih delov telesa. Na funkcionalno raven
sposobnosti odločilno vpliva mesto amputacije in ohranjeni del okončine (Vute,
1999).
e) Mišična distrofija
Mišična distrofija je opredeljena kot progresivna oslabelost mišic, ki je dedna in
pogostejša pri fantih kot pri dekletih. Napredovanje bolezni se kaže v postopnem
upadanju mišične moči, ki se lahko začne že v zgodnjem otroštvu. Sama bolezen ni
smrtna, lahko pa se zaradi mišične oslabelosti pojavljajo težave pri delovanju srca in
dihal, kar je lahko usodno.
Haskell in Barett (1993) navajata več oblik mišične distrofije, ki pa jih razlikujeta po
tem, pri kateri starosti nastopijo, po stopnji napredovanja in po načinu dedovanja.
-

Duschennova mišična distrofija je ena izmed najhujših oblik mišične distrofije
in je povezana s spolom. Večinoma zbolijo fantje, deklice pa so prenašalke.
Težave nastopijo med drugim in tretjim letom. Začetek bolezni je v mišicah
medeničnega obroča, zadnjice in stegen. Otrok počasi shodi, ne more teči, po
padcu pa zelo težko vstane. Značilna je racava hoja, povešena ramena, težko
pobiranje predmetov in težave pri dvigu roke nad glavo. Bolezen se stopnjuje
do te mere, da postane otrok uporabnik invalidskega vozička, v zadnjem
stadiju pa postane popolnoma odvisen od tuje pomoči. Smrt običajno povzroči
pljučnica ali pa zastoj srca.

-

Mišična distrofija ramenskega in medeničnega obroča prizadane oba spola v
enaki meri. Bolezen se prične kazati v medeničnem in/ali ramenskem obroču,
tam ostane nekaj let, nato pa se razširi še na ostale mišice. Oseba po
napredovanju bolezni potrebuje invalidski voziček, smrt pa običajno nastopi
zaradi raspiratornega infekta.

-

Fascio-scapulo-humeralna mišična distrofija se pojavi pri obeh spolih,
navadno pa nastopi v drugem desetletju življenja. Prizadene mišice obraza in
ramenskega obroča, obraz postane podoben maski. Oseba težko zapira oči in
ustnice, vendar pa bolezen napreduje počasi, prizadetost je sorazmerno
nizka.
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Ravnanje z otrokom, ki ima mišično distrofijo, mora biti usmerjeno v aktivnost in ne v
pasivnost. Otrok je v zgodnjem obdobju sposoben opravljati večino šolskih aktivnosti,
ko pa bolezen napreduje, pa je potrebno obremenitve prilagoditi otrokovim
zmožnostim, saj se pojavi večja utrujenost in zmanjšana zmožnost za sodelovanje
(Haskell in Barett, 1993).

Damjan (2003) pa navaja vrsto gibalne oviranosti, katera je prav tako pogosta pri
populaciji otrok in sicer:
f) Vnetna obolenja sklepov
Vzroki za vnetno obolenje sklepov so lahko različni, od revmatske vročice, preko
vnetnega revmatoidnega artritisa, do monoartritisov, ki so pogosto lokalizirani na
enem sklepu. Otroci z vnetnim obolenjem sklepov lahko uporabljajo opornice, ki
preprečujejo nepravilne položaje v sklepih in razvoj deformacij. Kadar gre za hujše
deformacije sklepov stopal, potrebujejo otroci posebne, po meri izdelane čevlje. Če
so boleči sklepi prstov rok, potrebujejo pripomočke za izvajanje dnevnih aktivnosti in
pisanje. Kadar so prizadeti veliki sklepi, pa je potrebna uporaba invalidskega vozička.

g) Pritlikavost
Prirojeno bolezen, ki prizadene rast kosti in hkrati povzroča pritlikavost, imenujemo
ahondroplazija. Otrok lahko dobi gen, ki povzroča pritlikavost od enega ali od obeh
staršev, vendar pa se v večini primerov pritlikavost razvije kot produkt spontanih
mutacij. Simptome pritlikavosti je mogoče zaznati že ob rojstvu, saj ima takšen otrok
krajše roke in noge (vidno na predelu podlakti in stegen), njegova glava je
nesorazmerno velika v primerjavi z ostalim telesom, skozi odraščanje pa je njegova
višina izrazito pod povprečjem višine njegovih vrstnikov. Osebe s sindromom
pritlikavosti redko dosežejo višino 1,5m. Njihova inteligentnost je v normalnem
območju in primerljiva z vrstniki (Kaneshiro, 2011).
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Pripomočki za gibalno ovirane osebe

2.3

Tehnični pripomočki so za gibalno ovirane osebe nujno potrebni, saj z njimi postane
življenje teh oseb lažje in bolj funkcionalno. Vrsta in oblika pripomočka je odvisna od
funkcijskih sposobnosti posameznika, njegovih aktivnosti in od okolja, v katerem živi.
Damjan (2004) navaja štiri vrste pripomočkov, in sicer:
-

Pripomočki za hojo in stojo, med katere uvršča sprehajalne palice, bergle in
hodulje.

-

Vozički, ki jih nadalje deli na vozičke na ročni pogon in vozičke na
elektromotorni pogon.

-

Pripomočki za izvajanje dnevnih opravil, ki zajemajo sobno dvigalo in dvigalo za
kopalnice, toaletne stole, negovalne postelje, posteljne mizice itd.

-

Drugi pripomočki, kot so rokavice za poganjanje vozička, blazine za ude…
2.3.1 Pripomočki za hojo in stojo
a) Sprehajalna palica

Sprehajalna palica je namenjena delni razbremenitvi enega spodnjega uda.
Uporablja se zlasti, kadar gre za bolečine ali slabšo moč v področju spodnjih udov.
Da lahko posameznik uporablja sprehajalno palico, je potrebna dobra moč in oprijem
roke. Praviloma se jo uporablja v roki, ki je nasprotna od noge, katero želimo delno
razbremeniti. Z uporabo palice lahko razbremenimo nasprotno nogo za 20-25%,
pomembno je le, da se določi ustrezna višina palice. V primerih, ko ima posameznik
težave s stabilnostjo, lahko uporablja tri ali štirinožne palice, ki omogočajo bolj
stabilno oporo. Sprehajalna palica mora imeti dobro oprijemalno površino in oblogo,
ki preprečuje drsenje ob opori (Damjan, 2004).

b) Bergle
Bergle uporablja posameznik, ki ima pri gibanju večje bolečine ali izrazitejše težave
na področju stabilnosti in zmanjšane moči na področju spodnjih udov. Vrsta bergle, ki
jo oseba uporablja, je odvisna od funkcije in moči rok. Najbolj razširjena je uporaba
dokomolčnih bergel. Kadar je prisotna slabša moč rok in trupa, pa posamezniki
uporabljajo podpazdušne bergle. V primeru deformacij zgornjih udov pa osebe
uporabljajo bergle s prilagojenim držalom. Z uporabo ene bergle se lahko nasprotni
9
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spodnji ud razbremeni do 50%, z uporabo dveh bergel, pa se lahko doseže 100%
razbremenitev, pomembna je le določitev ustrezne višine bergel (Damjan, 2004).

c) Hodulja
Ob večji oslabelosti, motnjah ravnotežja in pridruženih različnih boleznih, ki otežujejo
možnost hoje, uporabljajo gibalno ovirane osebe hodulje. Kadar je potrebno
posameznikovo hojo upočasniti in obenem razbremeniti nogo, je v uporabi navadna
hodulja. Hodulja na kolesih se uporablja, kadar je potrebno stabilizirati negotovo hojo
in podpreti pokončni položaj. Od moči mišic rok in telesa je odvisna višina hodulje in
oblika držala (Damjan, 2004).
2.3.2 Pripomoček za premagovanje razdalje
Invalidski voziček
Voziček je pripomoček, ki gibalno oviranim osebam služi kot sredstvo za
premagovanje razdalje. Pokazatelj, ki kaže na potrebno uporabo vozička, je
nezmožnost gibanja s hojo tudi ob uporabi pripomočkov za pomoč pri hoji. Oseba je
pri tem lahko še sposobna gibanja s hojo na krajše razdalje, na srednje in daljše
razdalje pa hoje ne zmore in potrebuje voziček. Od kognitivnih sposobnosti, splošne
kondicije ter moči in spretnosti rok je odvisno, ali bo posameznik voziček uporabljal
samostojno, ga poganjal preko pogonskih koles, s pomočjo elektromotorja ali pa ga
bo v vozičku prevažala druga oseba (Vute, 1999).
Vute (1999) opisuje osnovni model vozička, ki ga poganja uporabnik sam. Ta model
vozička je namenjen samostojnemu gibanju, brez pomoči drugih. Velika zadnja
kolesa omogočajo, da oseba voziček poganja z rokami in pri tem tudi spreminja smer
vožnje. Težave nastopijo v primerih, ko je z vozičkom potrebno premagati
arhitektonsko oviro, npr. stopnice ali visok prag, takrat potrebuje posameznik pomoč
druge osebe.
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3. OVIRE V GRAJENEM OKOLJU
Vovk (1989) deli ovire v grajenem okolju za gibalno ovirane ljudi na dve vrsti grajenih
ovir, in sicer na ovire pri oblikovanju zunanjega okolja in na ovire pri oblikovanju
notranjega prostora, ki jih poimenuje arhitekturne ovire.

-

Grajene ovire v zunanjem okolju

Te ovire preprečujejo gibalno oviranim osebam neovirano gibanje na prostem, v
urbanem in neurbanem okolju. Z ovirami te vrste se srečuje posameznik na cestah,
trgih in drugih javnih površinah (cestni robniki, podhodi, stopnice ipd.), prav tako pa
tudi v javnem prometu (dostopi do postajališč, vstopi in izstopi iz vozil javnega
prometa…).

-

Grajene ovire v notranjem okolju

Arhitekturne ovire preprečujejo gibalno ovirani osebi dostop v zgradbo, njeno
uporabo pa otežujejo ali pa onemogočajo. Med te vrste ovir Vovk (1989) uvršča
preozka, pretežka ali vrtljiva vrata, stopnice, drseča tla, ozki hodniki, preozki sanitarni
prostori, neustrezno oblikovana drobna oprema ipd. To vrsto ovir opredeljuje
dostopnost, prostornost, skratka uporabnost tudi za gibalno ovirane osebe.

Ovire grajenega okolja se mnogokrat med seboj povezujejo in lahko delujejo kot splet
neugodnih vplivov na posameznika. Zaradi njih so rezultati rehabilitacijskih procesov
velikokrat ogroženi ali pa izničeni. Negativna posledica ovir grajenega okolja je tudi,
da lahko gibalno ovirano osebo privedejo do napačnega sklepa o nepremagljivosti
svoje oviranosti.
Pri odpravljanju grajenih in arhitekturnih ovir je potrebno razlikovati, za koga gre in
kje. Najboljša možnost je oblikovanje univerzalne rešitve, kjer bo okolje dostopno za
vse (Vovk, 1989).
Problematika gibalno oviranih ljudi se odraža predvsem v dostopnosti in uporabnosti
grajenega okolja, prav tako pa tudi v njegovi zapletenosti (Vovk, 1989):
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Dostopnost
Dostopnost je močno povezana s prostornostjo in je zato pomemben dejavnik pri
gradnji okolja brez ovir. Oseba, ki ima težave pri gibanju, ali pa je celo vezana na
invalidski voziček, se sooča z ovirami kot so:
-

Nedosegljivost

zgradbe

zaradi

grajenih

ovir

v

zunanjem okolju,

ki

onemogočajo dostop (Dostopna pot je lahko preozka, spolzka, s stopnicami, brez ali
pa s prestrmo klančino.)
-

Nedostopnost zgradbe zaradi arhitekturnih ovir, kot so preozka vrata in

prehodi, višinske razlike brez dvigala ipd.

Prostornost
Za gibalno ovirane osebe je prostornost ključna in pomemben dejavnik pri adaptaciji
ali gradnji prostorov brez ovir. Posamezniki se spopadajo z omejeno mobilnostjo,
navezanostjo na ortopedske pripomočke ali celo na invalidski voziček in imajo večjo
potrebo po prostornosti zaradi odlaganja pomagal.
Preglednost
Na dostopnost kaže tudi informacija o tem, kako lahko se je znajti v okolju. Če je
okolje nepregledno, pomeni, da se posameznik v njem ne more orientirati in ne najde
svoje poti, kar je pogosto posledica zapletenega in gosto izpolnjenega okolja, čemur
pa kljubuje še prisotnost premikajoče se množice ljudi in pomanjkanje jasnih,
nedvomnih ter berljivih znakov (Vovk, 1989).

3.1 Pogoste ovire grajenega okolja v šoli
Urbanistični inštitut RS in Inštitut RS za socialno varstvo sta izvedla raziskavo, katere
glavni namen je bila izvedba obsežne analize stanja invalidskega varstva v Sloveniji.
S pomočjo ciljev iz strategije Dostopna Slovenija in Akcijskega programa za invalide
2007-2013 so analizirali dostopnost grajenega okolja, komunikacij in informacij,
preverili pa so tudi, v kolikšni meri zagotavljajo ti cilji invalidom prosto gibanje in jim
omogočajo socialno vključevanje. (Sendi in Kobal, 2010)
Na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja se le 20% anketiranih
invalidov ne srečuje z grajenimi ovirami, slaba četrtina zazna nekaj ovir, kar tretjina
vprašanih pa jih na teh področjih zazna veliko ali zelo veliko ovir. Glede na ugotovitve
12
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v raziskavi se invalidi najpogosteje srečujejo z grajenimi ovirami v osnovnih šolah.
(Sendi in Kobal, 2010)
Sendi in Kobal (2010) sta na podlagi anket med invalidi in invalidskimi organizacijami
opredelila

najpogosteje

identificirane

ovire

grajenega

okolja.

Kot

najbolj

problematična ovira na različnih področjih življenja gibalno oviranih oseb so se
izkazale stopnice. Med najpogostejšimi ovirami

na področju izobraževanja,

usposabljanja in zaposlovanja so izpostavljeni še vhodi v objekte in izhodi iz njih,
neprilagojene sanitarije, pomanjkanje klančin, ali pa so le-te prestrme, visoki pragovi,
neobstoj držal in ograj, nedelujoča ali preozka dvigala, ozka vrata in neurejene poti v
okolici izobraževalnih ustanov. Avtorja poudarjata, da so starejše stavbe na področju
izobraževanja še posebej neprilagojene invalidom.

3.2

Standardi za odpravo arhitekturnih ovir
3.2.1 Premagovanje višinskih razlik

Kljub temu, da so stopnice najenostavnejši in hkrati najširše uveljavljeni način za
premostitev višinskih razlik, je pri načrtovanju potrebno preveriti tudi druge možnosti.
Z inkluzivnim oblikovanjem se stremi k načrtovanju prostorov, ki bodo dostopni vsem,
pri tem pa ne smemo izpostavljati in zapostavljati določenih skupin uporabnikov, zato
je potrebno najprej preveriti, ali je mogoče višinsko razliko premostiti z rešitvijo, ki bo
hkrati sprejemljiva za vse. Kadar je mogoče, se je potrebno gradnji stopnic izogniti in
narediti široko klančino za vse, če pa so višinske razlike prevelike in so stopnice
najprimernejša rešitev, pa poskrbimo, da so prilagoditve ali pripomočki za gibalno
ovirane osebe na vozičkih postavljeni čim bližje stopnicam (klančine, dvigala…),
stopnice pa ustrezno opremljene. (Albreht, Krištof, Pučnik, Bera in Žiberna, 2010)

Stopnice
Načrt stopnišča mora biti jasen, rob pa čim bolj pravokoten na stopalno ploskev, saj
so neenakomerne stopnice, ki nastanejo ob robovih stopnišča, neudobne in nevarne.
Albreht idr. (2010) poudarjajo, da morajo biti stopnice enakomerne in udobne, kar
pomeni, da ne smejo biti višje od 16 cm, razmere med višino in globino stopalne
ploskve pa naj ustreza formuli 2 x višina + globina = 63 cm. Po vsaki 15. stopnici je
potrebno umestiti podest, stopnišče pa opremiti z ograjo ali vodili, ki omogočajo
enostavno drsenje roke. Na stopnišče je potrebno umestiti talne oznake in sicer na
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zgornji in spodnji strani stopnic taktilno in kontrastno oznako v dolžini 60 cm, ki
označuje začetek stopnišča, vsi robovi pa naj bi bili opremljeni z ozkim kontrastnim
trakom. Stopnice naj bodo vsaj za dolžino talne oznake umaknjene s pešpoti, prostori
pod stopnicami pa naj bodo oblikovani tako, da se s postavitvijo opreme prepreči
dostop ali pa se meja varnega prehoda označi s talnimi oznakami.

Ograja in vodilo za roke
Povsod, kjer zaradi višinske razlike obstaja možnost padca ali prehoda na nevarno
območje, morajo biti nameščene ograje. Ograja mora biti oblikovana tako, da je
oteženo plezanje čeznjo, vrh ograje mora omogočati drsenje roke in tako služiti kot
vodilo za roke. Ograje ne smejo imeti ostrih robov in konic, razdalja med prečkami pa
je lahko največ 17 cm.
Na stopniščih in klančinah morajo biti nameščena vodila za roke, katera so
oblikovana tako, da je omogočeno neprekinjeno drsenje roke. Priporočljivo je, da so
na njih nameščene tudi taktilne oznake, ki označujejo nadstropja in smeri (Albreht,
idr., 2010).
Klančina
Klančine, ki so krajše od dveh metrov, so lahko nagnjene do 8%. Pri daljših klančinah
naklon ne sme biti večji od 5%, na vsakih 6 m pa je nujno umestiti podest dolžine
najmanj 120 – 150 cm. Širina klančine naj bo vsaj 120 cm, pri dnu klančine pa mora
biti poskrbljeno za ustrezno odvajanje vode. Neposredno pod in nad klančino se je
potrebno izogibati nameščanju rešetk in jaškov. Na začetku in ob koncu klančine je
potrebno namestiti taktilno in kontrastno označbo v dolžini 60 cm. Na klančinah, ki so
širše od dveh metrov je potrebno namestiti tudi vodilno linijo v širino 30 cm, ki pešca
vodi po najprimernejši poti. Klančine morajo biti opremljene z ustrezno oblikovanimi
vodili za roke ali z varovalno ograjo in z najmanj 5 cm visokim robnikom ob straneh
(Albreht idr., 2010).
Stopniščno dvigalo
V Zakonu o graditvi objektov je v 2. točki 17. člena zapisano, da mora vsak na novo
zgrajen ali rekonstruiran objekt v javni rabi, katerega gradnja se izvede po določbah
tega zakona in, ki nima vseh prostorov v pritličju, biti opremljen z najmanj enim
dvigalom ali drugo ustrezno napravo za te namene.
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Zunanja in notranja širša stopnišča, predvsem zunanji dostopi do visokih pritličij so
primerne lokacije za namestitev stopniščnih dvigal. Ta mehanska dvižna naprava je
primerna in funkcionalna rešitev za odpravljanje arhitekturnih ovir. Stopniščno dvigalo
mora biti opremljeno s ključavnico za EURO ključ. Namestitev stopniščnega dvigala
je priporočljiva, saj pri namestitvi niso potrebni dodatni gradbeni posegi (izrez v
obstoječem stopnišču ali dograjevanje podesta) (Planinc, 2010).
Stopniščni vzpenjalci
Stopniščni vzpenjalec je prenosni pripomoček za transport osebe na invalidskem
vozičku, ki se uporablja v primeru, ko ni možnosti za vgradnjo dvižne naprave.
Uporaba stopniščnih vzpenjalcev je omejena, kadar so stopnice zavite, podesti
premalo globoki in izrazito zaobljeni robovi stopnic. Za prevoz osebe na invalidskem
vozičku z električnim pogonom obstaja model vzpenjalca s ploščadjo, ki pa potrebuje
še sorazmerno večji stopniščni prostor (Planinc, 2010).
Dvižna ploščad
Dvižno ploščad uporabljamo, kadar je potrebno premagati višinsko razliko do dveh
metrov, izgradnja klančine ob stopnicah pa ni mogoča. Največkrat se uporablja pri
prilagajanju vhodov v obstoječe objekte (Planinc, 2010).
Dvigalo
Albreht idr. (2010) navajajo, da mora biti dvigalo postavljeno čim bližje stopnicam,
katere nadomešča. Pred dvigalom naj bo najmanj 150 cm ravnega prostora za
obračanje vozička, najbližje stopnice pa naj bodo oddaljene vsaj 200 cm. Kadar je to
mogoče, naj ima dvigalo na eni strani vhod, na drugi pa izhod, če to ni mogoče je v
dvigalo priporočeno namestiti ogledalo, saj bo le-to omogočalo osebam na
invalidskem vozičku enostavnejšo in bolj varno vzvratno vožnjo. Ogledalo naj bo
dvignjeno 30 cm in največ 150 cm nad tlemi. Tla v dvigalu naj bodo nedrseča.
Tipkovnica v dvigalu mora biti opremljena z velikimi reliefnimi kontrastnimi številkami
velikosti 4 cm in braillovo pisavo. Postavljena mora biti skupaj z vodilom za roke v
višini 90 – 110 cm. Nadstropja morajo biti označena s taktilno oznako na podboju in s
kontrastnimi oznakami, zaželena pa je tudi z zvočna objava.
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Elevator
Albreht idr. (2010) opredeljujejo elevator, kot eden od načinov premagovanja
vertikalnih/etažnih višinskih razlik in tudi horizontalnih razdalj, ki je uporaben tudi za
gibalno ovirane osebe, na navadnih ali električnih vozičkih. Upoštevati je potrebno
zmernost naklona in hitrosti ter nedrsečo talno površino, saj se morajo v stiku z
elevatorjem zablokirati kolesa.
Kadar elevator nadomešča stopnice, naj se nahaja v njihovi neposredni bližini.
Opremljen mora biti z ograjo ali z ustrezno oblikovanimi vodili za roke, širok pa naj bo
najmanj 90 cm. Ob začetku in na koncu klančine elevatorja je obvezna talna označba
klančine v dolžini 60 cm.
Gibalno oviranim osebam na invalidskih vozičkih
lahko stebrički, ki ponekod označujejo elevator za
slepe in slabovidne, pomenijo oviro pri dostopu in so
zato neprimerni. Na zgornjem delu elevatorja mora
naklon preiti v horizontalo ali pa je potrebno z oznako
na ograji in kakšnim drugim obvestilnim elementom
napovedati bližajoče se mesto izstopa.

Slika 1: Elevator
3.2.2 Dostop v objekt
Pri oblikovanju dostopnosti javnih objektov je potrebno upoštevati osnovno načelo
inkluzivnega oblikovanja, kar pomeni, da se trudimo narediti en vhod za vse
uporabnike, pri tem pa ne ločujemo vhodov za ljudi na invalidskih vozičkih od vhodov
za slepe in ostale. Kadar to ni mogoče, mora biti prilagojen vhod čim bližje glavnemu
vhodu, pot do njega pa jasno označena. Pri objektu, kjer zaradi tehničnih ali drugih
razlogov vhoda ni mogoče prilagoditi tako, da je dostopen invalidom, mora imeti na
jasno označenem mestu zvonec, s katerim lahko invalidi pokličejo na pomoč osebje
(Albreht idr, 2010).
Vstopna ploščad
Pred vhodom mora biti vsaj 150 cm ravne površine za obračanje vozička, če je
ploščad velika, pa mora biti na njej označena vodilna linija do vhoda.
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Pragovi, predpražniki
Vhodi naj bodo brez pragov, kjer pa to ni mogoče, pa je lahko največ 2 cm visok prag
na eni strani. Dvostranski pragovi so nezaželeni.
Predpražniki morajo biti pogreznjeni, kar pomeni da so v isti ravnini s tlemi. Površina
predpražnika se pod kolesi invalidskega vozička ne sme udirati, zato mora biti trden
(Albreht idr., 2010).
Krilna vrata
Krilna vhodna vrata morajo biti lahka in enostavna za odpiranje. Kljuka na vratih naj
bo v višini 80 – 100 cm. Odprtina vrat mora biti široka najmanj 90 cm, širina enega
krila pa je lahko največ 100 cm. Avtomatska krilna vrata niso primerna, saj so
nevarna za slepe in slabovidne uporabnike.
Kljuka na vratih naj bo kontrastne barve glede na barvo vrat, oblikovana tako, da jo
je mogoče odpirati s pestjo, namestiti pa je potrebno tudi kljuko za zapiranje (Albreht
idr., 2010).
Drsna vrata
Odprtina drsnih vrat naj bo široka najmanj 90 cm. Kadar gre za avtomatska drsna
vrata z odpiranjem na gumb, je gumb potrebno namestiti v ustrezni razdalji od vrat,
ga označiti s kontrastno barvo glede na barvo stene in v tleh namestiti taktilno
oznako. Avtomatska vrata, ki so na senzor je potrebno ustrezno označiti (Albreht idr.
2010).
Označevanje vhodov
Pri pročeljih z veliko vrati je glavni vhod priporočljivo označiti z barvami, ki so
kontrastne glede na podlago. Steklena vrata je potrebno označiti s kontrastnimi
trakovi v dveh višinah, avtomatska drsna steklena vrata pa morajo imeti označeno
tudi sredino – rob odpiranja (Albreht idr., 2010).
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3.2.3 Funkcionalnost prostorov
Garderobe v športnih prostorih
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb je v 2. točki 18. člena navedeno, da
morajo imeti igrišča in drugi prostori za šport in rekreacijo kabino za preoblačenje, ki
je dostopna z invalidskim vozičkom. V 3. točki tega člena pa je navedeno, da mora
biti v prostoru s prhami najmanj ena prilagojena in opremljena tako, da jo lahko
uporablja oseba na invalidskem vozičku.
Težnja po oblikovanju prostorov, ki bodo za vsakega uporabnika funkcionalni, je
privedla do univerzalnega projektnega koncepta oblikovanja garderobnih prostorov.
Planinc (2010) navaja, da je osnova za dostop z invalidskim vozičkom ali drugimi
pripomočki gibalno oviranih oseb kabina za preoblačenje skupaj s prho v dimenzijah
150 x 150 cm in vrati svetle širine 80 cm. Vsekakor pa je prostor takšnih dimenzij
ustrezen tudi vsem drugim uporabnikom. Iz higiensko sanitarnih razlogov je
upravičena tehnična rešitev, prha v nivojskem odtoku ali z minimalno poglobitvijo,
hkrati pa zagotavlja osnovno funkcioniranje gibalno ovirane osebe.

Sanitarije
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb je v 19. členu navedeno, da mora biti
v javnih ustanovah (med katere sodijo tudi izobraževalne ustanove), v sklopu
sanitarnih prostorov tudi sanitarni prostor brez ovir. Površina sanitarnega prostora
brez ovir mora znašati minimalno 3,50 m2, pri čemer mora biti krajša stranica dolga
vsaj 1,60 m. Takšen sanitarni prostor mora imeti:
- sanitarno školjko, ki je opremljena s konzolnim ali zidnim držalom za roke
- konzolni umivalnik na višini 80-85 cm, ki je od stranskega zidu odmaknjen
vsaj 20 cm
- med sanitarno školjko in umivalnikom mora biti vsaj 80 cm prostora
- nagibno ogledalo
- obešalnik za obleko, ki je dosegljiv iz invalidskega vozička
- klicna naprava, ki jo oseba uporabi v primeru, ko potrebuje pomoč
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Ta naprava mora omogočati nemoteno sporazumevanje tudi ljudem z okvaro
sluha. (povzeto po Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb)
Planinc (2010) dodaja, da je ne glede na določila Pravilnika priporočljivo v javnih
prostorih realizirati »univerzalni wc boks«, ki je dostopen tudi z invalidskim vozičkom
večine tistih gibalno oviranih oseb, ki lahko sicer neodvisno uporabljajo sanitarije. Da
se lahko zagotovi splošna dostopnost javnega grajenega okolja, je potrebno izvesti
minimalne dopolnitve stranišča in sicer je potrebno:
-

povečati širino na 120 cm in globino na 140 cm

-

vgraditi vrata s svetlo širino 80 cm, ki se odpirajo navzven

-

namestiti wc školjko vsaj 40 cm od stene

-

namestiti oporni ročaj ob stranišču

3.3 Odpravljanje in preprečevanje ovir v grajenem okolju
Univerzalni »EURO« ključ
Dostop do stranišč in sanitarnih prostorov je lažji z uporabo t.i. »EURO« ključa. Ta
storitev je del vseevropskega programa, s katerim se invalidom omogoča mobilni
dostop do prostorov. Uporabljajo ga že na več kot 7000 lokacijah v večini evropskih
držav. (Kirchner 2008; Sealman, 2011)
Sanitarni prostori za invalide in namenske dvižne mehanske naprave, ki so vgrajene
v javnih objektih imajo z uporabo osebnega univerzalnega ključa takoj uporabno
funkcijo. (Planinc, 2010)
Ozaveščanje javnosti
Da bi ideja o oblikovanju prostora za vse res lahko zaživela, niso odgovorni le
projektanti in tisti, ki pišejo predpise. Albreht idr. (2010) poudarjajo, da je fizično
okolje ogledalo družbe, zato je potrebno v prvi vrsti veliko truda vložiti v večje
ozaveščanje javnosti. Smisel predlaganih zadevnih sprememb zakonodaje je namreč
samo pravno formalni izraz resnične volje družbe, ki omogoča sicer tudi potrebno
sankcioniranje neizvajanja, osnovni namen pa je njihova uresničitev.
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Javnost je mogoče spodbuditi k večji občutljivosti in upoštevanju potreb vseh
udeleženih v javnem prostoru že z nazornim seznanjanjem in obveščanjem o
težavah, ki omejujejo gibalno ovirane osebe. (Albreht idr. 2010)
Pravna raven
Kljub pridobivanju podpore širše javnosti je potrebno ukrepati tudi na področju
uresničevanja

na

ravni

zakonodajne

ureditve.

Trenutni

zakonodajni

okvir

predstavljata Zakon o graditvi objektov in Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih
stavb. Pravna pomanjkljivost pa se kaže v odsotnosti natančnejših pojasnil, razlag,
podrobnejših pogojev in zavezujočih določil ali zahtev, ki naj bi jih podajali
podzakonski akti. Posamezna določila v teh dveh aktih so zastarela ali nepopolna,
pomanjkljivo pa so obravnavane tudi zunanje javne površine. Ob presoji trenutne
pravne kulture na področju graditve objektov in dokaj neučinkovitem oziroma skoraj
neobstoječem sankcioniranju je smiselno uvesti predlog dopolnitve Zakona o graditvi
objektov. Predlog se nanaša na vzpostavitev statusa obveznega ''pogojedajalca'' in
''soglasodajalca'' ministrstva, pristojnega za invalide, ki bi prevzel odgovornost za
določanje smernic ter za izvajanje sprejetih določil, ki se nanašajo na potrebne
prilagoditve, pri postopkih sprejemanja občinskih lokacijskih načrtov v točno
določenih vrstah gradenj. (Albreht idr. 2010)
Načrtovanje
Po sprejetju zavezujočih pravnih podlag je potrebno organizirati strokovne seminarje
za obveščanje in seznanjanje strokovne javnosti z novimi določili, vezanimi na
potrebne prilagoditve grajenega okolja. Potrebno bi tudi bilo zagotoviti podporo in
pomoč v obliki svetovanja, ki bi bila namenjena projektantom, v primerih, ko naletijo
na problem, ki ga morajo rešiti. Sporazumno z Zbornico za arhitekturo in prostor
Slovenije (ZAPS) in Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) se je potrebno dogovoriti za
'interno' sankcioniranje načrtovalcev, ki pri svojem delu ne upoštevajo zakonskih
določil, vezanih na potrebne prilagoditve (disciplinske postopke za odvzem licence,
itd.). (Albreht idr. 2010)
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Izvedbena raven
Na ravni izvedbe je potrebno zagotoviti aktivno sodelovanje z izvajalci in sodelovanje
pri tehničnih prevzemih ter delu inšpekcijskih služb. Postopki sankcioniranja, ki se
bodo v primerih opuščanja zakonsko zahtevanih prilagoditev dejansko izvajali ter
jasno definirana določila glede prilagoditev, ki bodo vključena v fazi načrtovanja,
bodo zagotovo razbremenila delo inšpekcijskih služb. Zelo pomembno pa je aktivno
sodelovanje vseh zainteresiranih z izvajalci vzdrževalnih del, upravljanja in
nadzorovanja, saj je to dragocen vir povratnih informacij, zlasti za načrtovalce in
izvajalce. (Albreht idr. 2010)

3.4 Raziskovanje na področju arhitektonskih ovir
Področje arhitektonskih ovir je še v veliki meri neraziskano. Na tem področju se
odvijajo predvsem različni projekti, ki so usmerjeni v odpravljanje arhitektonskih ovir.
Do sedaj se je z raziskovanjem na področju arhitektonskih ovir in prilagajanjem le-teh
gibalno oviranim ljudem na področju Slovenije ukvarjala Marija Vovk, dipl.inž.arh.,
katera je tudi izdala priročnik za načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist
funkcionalno oviranih ljudi. V zadnjem času se je razširila tudi težnja po prilagajanju
okolja v korist funkcionalno oviranih ljudi s strani občin in Vlade Republike Slovenije,
saj smo na pobudo ministrstva vključeni v projekt Dostopna Slovenija.
Urbanistični inštitut RS in Inštitut RS za socialno varstvo sta izvedla raziskavo, katere
glavni namen je bila izvedba obsežne analize stanja invalidskega varstva v Sloveniji.
S pomočjo ciljev iz strategije Dostopna Slovenija in Akcijskega programa za invalide
2007-2013, so analizirali dostopnost grajenega okolja, komunikacij in informacij,
preverili pa so tudi, v kolikšni meri zagotavljajo ti cilji invalidom prosto gibanje in jim
omogočajo socialno vključevanje. (Sendi in Kobal, 2010)
Sendi in Kobal (2010) sta na podlagi anket med invalidi in invalidskimi organizacijami
opredelila

najpogosteje

identificirane

ovire

grajenega

okolja.

Kot

najbolj

problematična ovira na različnih področjih življenja gibalno oviranih oseb so se
izkazale stopnice, vhodi v objekte in izhodi iz njih, neprilagojene sanitarije,
pomanjkanje klančin, ali pa so le-te prestrme, visoki pragovi, neobstoj držal in ograj,
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nedelujoča ali preozka dvigala, ozka vrata in neurejene poti v okolici javnih ustanov.
Avtorja poudarjata, da so starejši objekti še posebej neprilagojeni invalidom.
Satler (2007) se je v svoji specialistični nalogi ukvarjala z vključevanjem oseb s
posebnimi potrebami v vsakdanje življenje v občini Lenart. V okviru obsežnejših
raziskav je med drugim ugotovila, da bi bilo na vseh osnovnih šolah potrebno zgraditi
dvigalo, saj bi tako omogočili dostop gibalno oviranim učencem do vseh predelov
objekta, pri vhodih v šole bi bilo potrebno urediti klančine in tako omogočiti gibalno
oviranim učencem dostop preko stopnic. Ena izmed ugotovitev v njeni specialistični
nalogi je bila, da večina javnih ustanov, ki svojo dejavnost opravljajo v več
nadstropjih, nima rešitev za premagovanje arhitektonskih ovir (ni dvigal ali
stopniščnih vzpenjalcev), kar pomeni, da so stavbe nedostopne gibalno oviranim
ljudem. Prav tako v večini javnih ustanov manjkajo sanitarije, prilagojene gibalno
oviranim osebam, kar jim onemogoča daljše zadrževanje v teh objektih. Veliko
učiteljev v občini Lenart je še vedno prepričanih, da osebe s posebnimi potrebami
»ne spadajo« v večinsko osnovno šolo, zaradi česar primanjkuje motiviranosti in
angažiranosti za uspešno inkluzijo.
Zavolovšek (2011) je v raziskovalni nalogi preverjala prilagojenost osnovnih in
srednjih šol v mestni občini Celje za učence in dijake s paraplegijo. Ena izmed
ključnih ugotovitev njene raziskovalne naloge je, da večina osnovnih in srednjih šol v
Celju nima prilagojenega vhoda za učence in dijake s paraplegijo. Med drugim je
ugotovila tudi, da ima le tretjina šol na voljo dvigala za te učence. Sanitarije
namenjene invalidom imajo le nekatere šole, ki so mlajše od 20 let. Ugotovila je tudi,
da imajo na večini šol neprilagojen dostop do telovadnic za učence s paraplegijo, saj
do tja ne vodi dvigalo, ali pa so stopnice prestrme za ureditev klančine. Glede na
njeno razviskavo je razvidno, da so garderobe dovolj prostorne in primerno urejene
za gibalno ovirane učence, vsekakor pa niso dostopne, če ni urejenega dostopa do
telovadnice. Ena izmed ugotovitev je tudi, da ima le ena šola prilagojene sanitarije za
učenca s paraplegijo v bližini telovadnice. Raziskava ji je pokazala, da so zunanja
igrišča prilagojena za učenca s paraplegijo na prav vseh šolah.
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4. INTEGRACIJA GIBALNO OVIRANIH UČENCEV V
OSNOVNE ŠOLE
4.1 Pomembni dokumenti
Področje izobraževanja je le redko obravnavano kot ločeno in samostojno področje,
saj je navadno del vseobsegajočih naporov za izboljšanje življenjskih razmer
invalidov in za preprečevanje njihove diskriminiranosti.
Evropska socialna listina iz leta 1996 v 15. členu določa pravico invalidov do
neodvisnosti, socialne integracije in vključenosti v življenje skupnosti, s posebnim
poudarkom na ukrepih, ki invalidnim osebam zagotavljajo pomoč, izobraževanje in
usposabljanje v okviru splošnih programov, oziroma kadar to ni mogoče, z nudenjem
posebnih pomoči in programov v javnem in zasebnem sektorju. (Sendi in Kobal,
2010)
Izobraževanje invalidnih oseb spodbuja tudi Direktiva Sveta o evropskem letu
invalidov 2003, v kateri je kot najpomembnejši cilj evropskega leta invalidov določeno
ozaveščanje o pravici invalidnih otrok in mladine do enakosti v izobraževanju.
Podpira celovito integracijo invalidnih otrok in mladine v družbo, spodbuja pa se tudi
sodelovanje med evropskimi izobraževalnimi institucijami zaradi večje integracije.
(Sendi in Kobal, 2010)
Madridska deklaracija opisuje dve bistveni priporočili na tem področju:
-

javne službe naj na ravni Skupnosti in nacionalni ravni preverijo pravne

okvire in prakse za boj proti diskriminaciji na področju izobraževanja;
-

lokalni akterji so dolžni integrirati potrebe invalidov v vse mestne politike in

politike lokalnih skupnosti, vključujoč tudi izobraževanje. Upoštevajo naj tudi
različnost potreb glede na vrsto invalidnosti. (Sendi in Kobal, 2010)
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Posebno za področje izobraževanja je bila sprejeta Resolucija o enakih možnostih
invalidnih učencev in študentov pri izobraževanju in usposabljanju, v kateri se
članicam priporoča, da naj:
-

spodbujajo in podpirajo popolno integracijo ljudi s posebnimi potrebami v
družbo in sicer s primernimi programi izobraževanja in usposabljanja ter čim
večjim vključevanjem teh programov v redno izobraževanje;

-

namenjajo posebno pozornost uporabi novih multimedijskih tehnologij in
svetovnega spleta za izboljšanje kakovosti izobraževalnih programov ter
izboljševanje dostopa do virov informacij in storitev s pomočjo učenja na
daljavo;

-

izboljšajo podporo, pomoč ter tehnične storitve za učence in študente s
posebnimi potrebami;

-

izboljšajo izmenjavo informacij in izkušenj na tem področju na evropski ravni in
v okviru posebnih mrež. (Sendi in Kobal, 2010)

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010) se zavzema za preprečevanje in
odpravljanje diskriminacije invalidov, ki temelji na invalidnosti ter na ustvarjanju
enakih možnosti za invalide na vseh področjih življenja. Temeljna načela zakona so:
-

zagotavljanje in spoštovanje človekovih pravic invalidov in njihovega
dostojanstva,

-

zagotavljanje enakih možnosti za invalide ter njihova nediskriminacija,

-

spoštovanje in sprejemanje različnosti zaradi invalidnosti.

Konvencija o pravicah invalidov (2008) se zavzema za spodbujanje, varovanje in
zagotavljanje invalidom polnega in enakopravnega uživanja vseh človekovih pravic in
temeljnih svoboščin ter spodbujanje spoštovanja njihovega dostojanstva. Opozarja
pa, da so invalidi ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali
senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi
enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi. Temeljna načela Konvencije
so:
-

spoštovanje prirojenega dostojanstva in osebne samostojnosti, ki vključuje
svobodo izbire in neodvisnost posameznikov,

-

nediskriminacija,

-

polno in učinkovito sodelovanje ter vključenost v družbo,
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-

spoštovanje različnosti in sprejemanje invalidov,

-

enake možnosti za invalide,

-

dostopnost,

-

spoštovanje razvojnih sposobnosti invalidnih otrok ter spoštovanje pravice
invalidnih otrok do ohranitve njihove identitete.

4.2 Integracija in inkluzija
Corbett (1999, v Resman, 2003) pravi, da je inkluzivna vzgoja in izobraževanje stvar,
ki se opira na človekove pravice in na tiste vrednote, ki se nanašajo na socialne
odnose med ljudmi, ki naj bi zaživeli v družbi prihodnosti. Prisotne naj bi bile tudi v
šolskem prostoru, kot enem od vidikov družbenega prostora.
Integracija in inkluzija je namenjena tistim skupinam otrok in učencev, ki imajo zaradi
svojih socialnih, intelektualnih ali emocionalnih posebnosti izjemen položaj, za
socialni in duševni razvoj ter šolsko učenje pa potrebujejo posebno pozornost in
pomoč (Resman, 2003).
Integriran je tisti, ki se je prilagodil normam, ki so v določenem okolju prevladujoče.
Od učencev, ki so integrirani, se pričakuje, da so pripravljeni in sposobni delati tisto,
kar se pričakuje tudi od drugih učencev. Od integriranega učenca se torej pričakuje,
da bo ob posebni pomoči učitelja ali drugega strokovnega delavca obvladal šolski
program in/ali usvojil norme šolskega vedenja, usvojil učni program primerljivo z
drugimi učenci ter spoštoval in upošteval šolska pravila. Takšno ravnanje šolska
vrata učencem odpira, hkrati pa mu jih lahko tudi zapre, če se pravil ne drži (Resman,
2003).
Prispodoba za učenčevo integracijo bi bila: »Vstopi, toda samo če se lahko
prilagodiš!« (Resman, 2003, str. 69; po Corbett, 1999, str. 128).
Integracija po zgornjem citatu določa, da učenci sprejmejo šolski red in kulturo, ki
vlada v šoli. Če imajo učenci pri tem težave, naj si poiščejo pomoč z namenom
premagovanja težav zaradi primanjkljajev (Resman, 2003).
Beseda inkluzija ne opredeljuje le prilagajanja, temveč predstavlja celostno kulturo
življenja v določeni šolski skupnosti, v kateri je vsak dobrodošel, hkrati pa so
upoštevane posebne potrebe posameznika. Bistven namen inkluzivne šole je
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različnih

kulturno-socialnih,

telesnih

in

intelektualnih značilnosti. Prispodoba za inkluzivno šolo bi bila: »Vstopi, tukaj
spoštujemo razlike! Tu si lahko tak, kot si, in ne silimo te, da sprejmeš drugačnost.«
(Resman, 2003, str. 69; po Corbett, 1999, str. 128).
Pri medsebojnem razmerju integracije in inkluzije je potrebno upoštevati dejstvo, da
je ključna lastnost inkluzije oblikovanje boljše kakovosti, novih pogledov ter širše
ravnine vključevanja otrok s posebnimi potrebami. Obstoj inkluzije pogojujejo
spremembe v kulturi, nasprotno pa je lahko integracija precej preprost, nezahteven in
na videz tudi nepomemben ukrep vključevanja otrok s posebnimi potrebami. S fizično
integracijo je izpolnjen prvi korak k uresničevanju socialne in psihološke integracije z
namenom vključevanja učenca s posebnimi potrebami kot vsakega drugega učenca.
Rezultat uspešne integracije je posameznik, ki je logičen sestavni del socialnega,
kulturnega, fizičnega in psihičnega okolja, kjer nihče ne doživlja občutka drugačnosti.
Tako uspešno integracijo lahko opredelimo že kot inkluzijo (Resman, 2003).

4.3

Vključevanje gibalno oviranih učencev v pouk športne vzgoje

Vključitev gibalno oviranega učenca v športne dejavnosti pomeni, da ima tako kot
ostali učenci možnost sodelovanja, ki jo dosežemo z nudenjem ustrezne pomoči.
Učenci tako dobijo priložnost, da tvegajo, izbirajo, delajo napake, so samostojni in
deležni vseh tistih ugodnosti, ki jih zagotavlja redna športna vadba, tako v šoli kot
zunaj nje (Downs, 1995).
V želji, da bi bili gibalno ovirani učenci deležni pouka športne vzgoje ter da bi se
udeleževali športnih dni in ekskurzij, šol v naravi in drugih dejavnosti, se je potrebno
zavedati, da imajo tudi ti otroci dovolj znanja in sposobnosti za sodelovanje pri
športni vzgoji. S sodelovanjem pri športni vzgoji pridobijo delovne navade, vztrajnost,
se navajajo na sodelovanje s sošolci in le ob dobrem sodelovanju dosežejo želen
uspeh. S športno vzgojo jim privzgojimo tudi navade za zdravo in polno življenje,
zaradi tega ne smemo dopustiti, da posameznikom zaradi prisotnosti specifičnih
primanjkljajev to odvzamemo. Za gibalno ovirane osebe je prisotnost teh veščin
bistvenega pomena, saj se morajo v življenju pogosteje izkazati kot njihovi »zdravi«
vrstniki. Najbolj dovzetni za usvajanje teh veščin so v obdobju predšolskega in
osnovnošolskega izobraževanja (Lamovec, 2006).
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Med strokovnjaki, ki so razvijali različne pristope in metode in so s tem pripomogli k
uspešnemu vključevanju otrok s posebnimi potrebami k pouku športne vzgoje, je bil
tudi Winnick (2005), ki je metode razdelil na pet sopenj:
1. stopnja: redna športna dejavnost – pomeni popolno vključevanje otrok s
posebnimi potrebami v redno športno dejavnost;
2. stopnja: redna športna dejavnost s prilagoditvami – potrebna je določena
mera prožnosti pri upoštevanju igralnih pravil, tako da je vsem
udeležencem omogočena dosega zastavljenega cilja;
3. stopnja: vzporedna športna dejavnost – pri tem načinu vadbe so otroci s
posebnimi potrebami vključeni v isto vrsto dejavnosti kot njihovi »zdravi«
vrstniki, le da jo izvajajo na prilagojen način;
4. stopnja: prilagojena športna dejavnost z vključevanjem neprizadetih
vrstnikov – »zdravi« učenci in njihovi vrstniki s posebnimi potrebami
izvajajo igro, ki je prilagojena slednjim;
5. stopnja: prilagojena športna dejavnost samo za učence s posebnimi
potrebami – v prilagojeno športno dejavnost se vključujejo samo učenci s
posebnimi potrebami v specializiranih ustanovah.
V nadaljevanju bom predstavila empirični del diplomskega dela, ki temelji na
teoretičnih predpostavkah in definicijah predstavljenih v teoretičnem delu. Opisala
bom raziskavo, s katero sem želela ugotoviti, ali so šolski športni prostori na izbranih
osnovnih in srednjih šolah na področju Savinjske, Zasavske in Spodnjeposavske
regije, dostopni in ustrezno prilagojeni gibalno oviranim učencem.
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5. EMPIRIČNI DEL
5.1 Cilji raziskave
Skladno s predmetom in problemom raziskave sem si zastavila naslednje cilje, s
katerimi bom potrdila ali ovrgla sledeče hipoteze in želene ugotovitve.
1. Ugotoviti ali imajo na izbranih šolah v Savinjski, Zasavski in Spodnjeposavski
regiji urejen vstop v objekt za gibalno ovirane učence.
2. Ugotoviti ali imajo na izbranih šolah v Savinjski, Zasavski in Spodnjeposavski
regiji urejen dostop do telovadnice za gibalno ovirane učence.
3. Ugotoviti ali imajo na izbranih šolah v Savinjski, Zasavski in Spodnjeposavski
regiji urejen dostop do garderobnih prostorov in prilagojenost le-teh za
pripravo gibalno oviranega učenca na pouk športne vzgoje.
4. Ugotoviti ali imajo na izbranih šolah v Savinjski, Zasavski in Spodnjeposavski
regiji ustrezno urejene sanitarne prostore za invalide.
5. Ugotoviti, ali imajo na izbranih šolah v Savinjski, Zasavski in Spodnjeposavski
regiji ustrezno urejene sanitarne prostore za mlajše in manjše učence.
6. Ugotoviti, ali imajo na izbranih šolah v Savinjski, Zasavski in Spodnjeposavski
regiji urejen dostop do športnih orodij in pripomočkov za gibalno ovirane
učence.
7. Ugotoviti, ali imajo na izbranih šolah v Savinjski, Zasavski in Spodnjeposavski
regiji urejen ustrezen prehod za vnos večjih športnih orodij in pripomočkov.
8. Ugotoviti, ali imajo na izbranih šolah v Savinjski, Zasavski in Spodnjeposavski
regiji urejen dostop do zunanjih igrišč za gibalno ovirane učence.
9. Poiskati in predstaviti zgledno urejeno šolo glede dostopnosti šolskih športnih
prostorov z vidika arhitektonskih ovir za gibalno ovirane učence.
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5.2 Hipoteze
Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze:
H1: Vstop v objekt je na večini izbranih šol urejen za gibalno ovirane učence;
vrata so dovolj široka, ni višjega pragu.
H2: Dostop do telovadnice na več kot polovici izbranih šol ne predstavlja večjih
ovir za gibalno oviranega učenca.
H3: Garderoba je na večini izbranih šol dobro dostopna in omogoča učencu na
invalidskem vozičku dovolj prostora za pripravo na pouk športne vzgoje.
H4: Sanitarije so na večini izbranih šol dobro dostopne in prilagojene učencu na
invalidskem vozičku.
H5: Sanitarije so na več kot polovici izbranih šol prilagojene mlajšim in manjšim
učencem.
H6: Učenec na invalidskem vozičku ima na večini izbranih šol dober dostop do
športnih orodij in pripomočkov.
H7: Na večini izbranih šol imajo ustrezno urejen prehod za vnos večjih športnih
orodij in pripomočkov.
H8: Zunanja igrišča so na večini izbranih šol brez arhitektonskih ovir in dobro
dostopna za gibalno ovirane učence.
H9: Na področju Savinjske, Zasavske in Spodnjeposavske regije obstaja zgledno
urejena šola, ki je dostopna za gibalno oviranega učenca in mu z vidika
arhitektonskih ovir omogoča popolno pripravo in popolno vključitev v pouk
športne vzgoje.

5.3 Raziskovalna metoda
Raziskava je potekala v okviru Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost
Slovenije 2006-2010. V sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani,
katera je nosilka študije Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za
nadaljnje investicije, sem raziskala področje arhitektonskih ovir pri uporabi šolskih
telovadnic na področju Savinjske, Zasavske in Spodnjeposavske regije.
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5.3.1 Opis vzorca
V vzorec sem zajela 21 naključno izbranih šol na področju Savinjske, Zasavske in
Spodnjeposavske regije, in sicer


19 osnovnih šol



2 srednji šoli

Graf 1: Struktura vzorca šol v izbranih regijah glede na raven izobraževanja
Šole, katere so bile vključene v raziskavo, lahko razdelimo na tri skupine, glede na
okolje v katerem se nahajajo, in sicer:
 Šole, ki se nahajajo v mestnem okolju,
 Šole, ki se nahajajo v predmestnem okolju,
 Šole, ki se nahajajo v vaškem okolju.

Graf 2: Struktura šol v izbranih regijah glede na šolsko okolje
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5.3.2 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 gibalno oviranih, ocena 2 je pomenila, da je ocenjevani element delno
prilagojen, ocena 3 pa je opredeljevala popolnoma

prilagojen dostop za gibalno

ovirane osebe. Vprašanja odprtega tipa so bila namenjena zbiranju osnovnih
podatkov o objektu, ki so zajemala ime objekta, leto izgradnje telovadnice in leto
posodobitve, če je le-ta bila izvedena.
5.3.3 Postopki zbiranja podatkov
V juliju, avgustu in septembru 2011 sem obiskala in ocenila 21 šol na področju
Savinjske, Zasavske in Spodnjeposavske 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 1 do 3; pri čemer je ocena 1
pomenila neustrezno rešitev za dostop gibalno oviranega učenca, ocena 3 pa
popolnoma ustrezno rešitev dostop za gibalno ovirane osebe.
5.3.4 Spremenljivke
V ocenjevalni vprašalnik je zajetih 7 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, 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.
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5.3.5 Postopki obdelave
Podatke sem obdelala s programom SPSS Statistics 20.0 in Microsoft Excel Starter
2010.
Uporabila sem sledeče statistične parametre: absolutna frekvenca (f), relativna
frekvenca (%), vsota ocen posamezne spremenljivke,

aritmetična sredina (M),

standardni odklon (SO).
Rezultati so predstavljeni s preglednicami, grafi, fotografijami in opisno.

5.4 Rezultati z interpretacijo
5.4.1 Pregled rezultatov za vse spremenljivke skupaj
Preglednica 1: Osnovna statistika za oceno spremenljivk v izbranih šolah
Spremenljivka

N

Min

Maks

Vsota

Aritm, sredina

Stand. odklon

Vhodna vrata

21

1

3

45

2,14

0,79

Dostop do telovadnice

21

1

3

44

2,10

0,99

Garderobe

21

1

3

33

1,57

0,81

Sanitarije (invalidi)

21

1

3

37

1,76

0,94

Sanitarije (manjši otroci)

21

1

3

50

2,38

0,87

Dostop do športnih orodij

21

1

3

61

2,90

0,44

Vnos orodij v telovadnico

21

1

3

57

2,71

0,64

Dostop do zunanjih igrišč

21

1

3

45

2,14

0,85

Graf 3: Vsota ocen posamezne spremenljivke
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Rezultati, ki so prikazani v Preglednici 1 in Grafu 3 kažejo na to, da imajo na izbranih
šolah najbolj prilagojen dostop do športnih orodij in pripomočkov, saj vsota ocen te
spremenljivke znaša 60, aritmetična sredina pa je 2,90. Povprečna ocena, ki je nižja
od 2, je bila dosežena pri ocenjevanju prilagojenosti garderobnih prostorov za
gibalno ovirane osebe ter pri ocenjevanju dostopnosti in prilagojenosti sanitarnih
prostorov za invalide. Najslabša ocena prilagojenosti prostora je tako bila dosežena
pri ocenjevanju dostopnosti in prostornosti garderobnih prostorov v okviru telovadnic,
saj je povprečna ocena znašala 1,57.
5.4.2 Prilagojenost dostopa in vstopa v šolo
H1: Vstop v objekt je na večini izbranih šol urejen za gibalno ovirane učence;
vrata so dovolj široka, ni višjega pragu.
Prilagojenost dostopa in vstopa v šolo sem ocenjevala tako, da sem oceno 1 dodelila
tistim šolam, ki niso imele ustrezne rešitve za gibalno oviranega učenca (npr.
stopnice, preozka vrata – manj kot 120 cm). Oceno 2 sem pripisala šolam, na katerih
lahko gibalno oviran učenec dostopi in vstopi v objekt, le da mora pri tem premagati
določene ovire (npr. visok prag, kljuka vrat nameščena previsoko, vrata se odpirajo
na napačno stran, samozapiralni mehanizem vrat). Z oceno 3 pa sem ocenila tiste
šole, ki imajo zagotovljen dober dostop in vstop v šolo za gibalno ovirane učence
(vrata dovolj široka, brez pragu, ni stopnic).

Preglednica 2: Frekvenca in odstotek posamezne ocene pri pregledu prilagojenosti dostopa v
šolo.
Ocena
1 - Ni ustrezne rešitve
2 - Obstajajo določene ovire
3 - Dober dostop
Skupaj

Frekvenc
a
5
8
8
21
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odstotek
23,8
38,1
38,1
100,0
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Graf 4: Frekvence ocen dostopnosti šolskih vhodov za gibalno ovirane učence

Slika 2 in 3: Neurejen dostop do šole
Slika 4: Ustrezno urejen dostop do šole
Interpretacija s kvalitativno analizo
Iz preglednice 2 in grafa 4 je razvidno, da v 23,8 % (5 od 21 šol) dostop in vstop v
šolo ni prilagojen gibalno oviranim učencem. Dober in prilagojen dostop do šole pa
imajo le na 38,1 % šol (8 od 21). Rezultat je v nasprotju s pričakovanji, saj sem
predvidevala, da bodo rezultati boljši, glede na določila v Pravilniku o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb.
Med odgovori, ki nakazujejo, da za dostop gibalno oviranih učencev ni ustrezne
rešitve, se v največji meri pojavlja dostop do vhoda preko stopnic ali nefunkcionalne
klančine. Na eni izmed šol je bila zabeležena kombinacija več arhitektonskih ovir
hkrati, saj je dostop in vstop v šolo mogoč le preko stopnic oziroma klančine, na
koncu katere je železna ograja, vhodna vrata pa so širine 90cm. Rezultat je v
nasprotju s pričakovanji, saj sem predvidevala, da bodo rezultati boljši, glede na
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določila v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb. Razlog za neprilagojenost
dostopa in vstopa v šolsko stavbo, je iskati v letu izgradnje objektov, saj je kar 11 od
21 šol bilo zgrajenih med leti 1960 in 1990, le ena izmed šol zajetih v raziskavo je
bila posodobljena po izdaji Pravilnika leta 2003.
Rezultati sovpadajo z raziskovalno nalogo, ki jo je Zavolovšek (2011) izvedla na
področju Celja in je z njo preverjala prilagojenost osnovnih in srednjih šol za učence
s paraplegijo. Tako, kot njena, je tudi moja raziskava pokazala, da večina šol nima
ustrezno prilagojenega dostopa do šole.
Na podlagi rezultatov Hipoteze 1 nisem mogla potrditi.
5.4.3 Dostop do telovadnice
H2: Dostop do telovadnice na več kot polovici

izbranih šol ne predstavlja

večjih ovir za gibalno oviranega učenca.

Prilagojenost dostopa do telovadnice sem ocenjevala tako, da sem oceno 1 dodelila
tistim šolam, ki imajo pri dostopu do telovadnice arhitektonske ovire, za premostitev
katerih nimajo ustreznih rešitev za gibalno oviranega učenca (npr. samozapiralni
mehanizem vrat, preozka vrata – manj kot 87,5 cm, preozek hodnik – manj kot 150
cm, stopnice). Oceno 2 sem pripisala šolam, na katerih lahko gibalno oviran učenec
dostopi do telovadnice, le da mora pri tem premagati določene ovire (npr. visok prag,
kljuka vrat nameščena previsoko, vrata se odpirajo na napačno stran, ovire na
hodniku). Z oceno 3 pa sem ocenila tiste šole, ki imajo zagotovljen dober dostop do
telovadnice za gibalno ovirane učence (dovolj široka vrata, brez stopnic, klančina,
dvigalo).
Preglednica 3: Frekvenca in odstotek posamezne ocene pri pregledu dostopnosti do
telovadnice
Ocena
1 - Ni ustrezne rešitve
2 - Obstajajo nekatere ovire
3 - Dober dostop
Skupaj

Frekvenca odstotek
9
42,9
1
4,8
11
52,4
21
100,0
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Graf 5: Frekvence ocen dostopnosti do telovadnic za gibalno ovirane učence

Slika 5 in 6: Neurejen dostop do telovadnice za gibalno ovirane učence
Slika 7: Ustrezno urejen dostop do telovadnice za učence na invalidskem vozičku

Interpretacija s kvalitativno analizo
Iz preglednice 3 in grafa 5 je razvidno, da

v 42,9 % (9 od 21 šol) dostop do

telovadnice ni prilagojen gibalno oviranim učencem. Dober in prilagojen dostop do
šole pa imajo na 52,4 % šol (11 od 21).
Kvalitativna analiza pokaže, da se med odgovori, ki nakazujejo na neprilagojen
dostop do telovadnice za gibalno ovirane učence, najpogosteje pojavijo odgovori, kot
so: do telovadnice vodijo stopnice (6 šol), preozek hodnik (1 šola), na eni izmed šol,
ki so bile zajete v raziskavo, pa gre za kombinacijo več arhitektonskih ovir, in sicer:
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do telovadnice vodijo stopnice, pri vstopu vanjo pa je potrebno premagati tudi prag
visok 5 cm in vrata s samozapiralnim mehanizmom. Na 4 šolah so težave z
arhitektonskimi ovirami premostili z uporabo dvigala.
Iz analize podatkov je razvidno, da je dostop do telovadnice prilagojen v kar 52,4%,
kar je boljše v primerjavi z dostopom v šolo, kjer je prilagojenost le 38,1%.
Rezultati, ki sem jih z raziskavo dobila, se razlikujejo od rezultatov, ki jih je dobila
Zavolovšek (2011), ko je z raziskovalno nalogo na področju Celja preverjala
prilagojenost osnovnih in srednjih šol za učence s paraplegijo. V njeni raziskavi
navaja, da večina šol v Celju nima prilagojenega dostopa do telovadnice, medtem, ko
moji rezultati, ki zaobjemajo izbrane šole v Savinjski, Zasavski in Spodnjeposavski
regiji, prikazujejo, da ima več kot polovica šol prilagojen dostop do telovadnice.
Na podlagi rezultatov sem Hipotezo 2 potrdila.

Slika 8: Dvigalo
Slika 9: Klančina pri dostopu do telovadnice
5.4.4 Dostop in prostornost garderobnih prostorov
H3: Garderoba je na večini izbranih šol dobro dostopna in omogoča učencu na
invalidskem vozičku dovolj prostora za pripravo na pouk športne vzgoje.

Prilagojenost dostopa do garderobnih prostorov in njihovo prostornost sem
ocenjevala tako, da sem oceno 1 dodelila tistim šolam, katerih garderobe niso nič
prilagojene gibalno oviranim učencem (npr. preozka vrata – manj kot 87,5 cm,
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samozapiralni mehanizem vrat, ni prostora za obračanje vozička, ni mesta za
odlaganje oblačil). Oceno 2 sem pripisala šolam, katere imajo določene prilagoditve
garderobnih prostorov, vendar kljub temu še obstajajo manjše ovire (npr. premalo
prostora za obračanje invalidskega vozička, neprilagojeno mesto za odlaganje
oblačil). Z oceno 3 pa sem ocenila tiste šole, katerih garderoba je dobro dostopna in
omogoča učencu na invalidskem vozičku dovolj prostora za pripravo na pouk športne
vzgoje (npr. 1m x 1m manevrirnega prostora, nižji obešalnik).
Preglednica 4: Frekvenca in odstotek posamezne ocene pri pregledu dostopnosti in
prostornosti garderobnih prostorov
Ocena

frekvenca odstotek
13
61,9
1 - Ni ustrezne rešitve
4
19,0
2 - Obstajajo nekatere ovire
3 - Dober dostop in dovolj prostora
4
19,0
Skupaj
21
100,0

Graf 6: Frekvence ocen dostopnosti in prostornosti garderobnih prostorov v sklopu
telovadnic za gibalno ovirane učence
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Sliki 10 in 11: Preozka vrata, premalo prostora v garderobi in previsoki obešalniki
Interpretacija s kvalitativno analizo
Iz preglednice 4 in grafa 6 je razvidno, da kar v 61,9 % (13 od 21 šol) garderoba ni
dostopna in ne omogoča dovolj prostora gibalno oviranemu učencu za pripravo na
pouk športne vzgoje. Garderobe so za gibalno ovirane učence prilagojene le na
štirih šolah, kar znaša 19%.
Kvalitativna analiza pokaže, da se med odgovori, ki nakazujejo na neprilagojenost
garderobnih prostorov, v vseh primerih kot vzrok navaja preozka vrata. Na nekaterih
šolah so ovire večplastne, saj se morajo gibalno ovirani učenci spopasti s preozkimi
vrati, garderobo, v kateri ni dovolj prostora za
manevriranje z invalidskim vozičkom in še s
previsokim mestom za odlaganje oblačil. Najbolj
pogost vzrok, ki opredeljuje delno prilagojenost
garderobnih prostorov, je previsoko mesto za
odlaganje oblačil.

Slika 12: Prilagojen tuš za gibalno ovirane učence
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Slika 13: Prilagojena garderoba za gibalno oviranega učenca
Rezultat je v nasprotju s pričakovanji, saj sem predvidevala, da bodo rezultati boljši,
glede na določila v 2. točki 18. člena

Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje

neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih
stavb, kjer je navedeno, da morajo imeti

igrišča in drugi prostori za šport in

rekreacijo, kabino za preoblačenje, ki je dostopna z invalidskim vozičkom.
Garderobni prostor mora imeti razločno vidne, dosegljive in uporabne kljuke na
vratih, vrata morajo biti dovolj široka za vstop z invalidskim vozičkom in
spremljevalcem, garderoba mora biti dovolj velika, da jo lahko uporablja oseba na
invalidskem vozičku. Pomembna je tudi točka v pravilniku, ki pa se v večini primerov
izbranih šol ne sklada z realnim stanjem, in sicer, zagotovljen mora biti obešalnik za
obleko, ki je dosegljiv z invalidskega vozička.

Na podlagi rezultatov Hipoteze 3 nisem mogla potrditi.

5.4.5 Prilagojenost sanitarnih prostorov za učence na invalidskih vozičkih
H4: Sanitarije so na večini izbranih šol dobro dostopne in prilagojene učencu
na invalidskem vozičku.
Prilagojenost sanitarnih prostorov za učence na invalidskih vozičkih sem ocenjevala
tako, da sem oceno 1 dodelila tistim šolam, katerih sanitarije niso nič prilagojene
gibalno oviranim učencem (npr. preozka vrata, samozapiralni mehanizem vrat,
stopnice, preozko posamezno stranišče). Oceno 2 sem pripisala šolam, katere imajo
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sanitarne prostore delno prilagojene učencem na invalidskih vozičkih, kar pomeni, da
še obstajajo določene ovire pri uporabi (npr. premalo prostora za obračanje
invalidskega vozička, ni stenskega držala, visok prag). Z oceno 3 pa sem ocenila
tiste šole, na katerih imajo sanitarije dobro dostopne in prilagojene učencu na
invalidskem vozičku.
Preglednica 5: Frekvenca in odstotek posamezne ocene pri pregledu dostopnosti in
prilagojenosti garderobnih prostorov za učence na invalidskih vozičkih
Ocena
1 - Ni prilagojeno
2 - Delno prilagojeno
3 - Dostopno in prilagojeno
Skupaj

frekvenca odstotek
12
57,1
2
9,5
7
33,3
21
100,0

Graf 7: Frekvence ocen dostopnosti in prilagojenosti sanitarnih prostorov za učence na
invalidskih vozičkih
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Slika 14 in 15: Neurejen dostop do sanitarnih prostorov
Slika 16: Ustrezno urejen dostop do sanitarij za gibalno oviranega učenca

Interpretacija s kvalitativno analizo
Preglednica 5 in graf 7 prikazujeta, da sanitarni prostori v kar 57,1 % (12 od 21 ocen)
niso prilagojeni učencem na invalidskih vozičkih, kar predstavlja zelo visok odstotek.
Natančnejša kvalitativna analiza pokaže, da med 12 odgovori, ki nakazujejo na
neprilagojenost sanitarnih prostorov, izstopajo: preozka vrata ( v vseh 12 zapisih; v 7
od 12 zapisov je širina le-teh 60 cm). Pogosto težavo predstavlja kombinacija več
arhitektonskih ovir. Najpogosteje se v kombinaciji s preozkimi vrati sanitarij pojavi še
preozko posamezno stranišče (6 zapisov). Primera, kjer bi bil prvotni sanitarni prostor
predelan tako, da bi se ga prilagodilo za učenca na invalidskem vozičku, ni bilo.
Ugotovitev, glede na analizo podatkov je, da so sanitarni prostori prilagojeni za
gibalno ovirane učence le v 33,3% (7 od 21 ocen), v tej oceni pa so zajete šole, ki
imajo invalidske sanitarije v sklopu telovadnic. Rezultati sovpadajo z raziskavo, ki sta
jo izvedla Urbanistični inštitut RS in Inštitut RS za socialno varstvo (Sendi, R. in
Kobal, B.(ur.)., 2010), kjer so prav tako ugotovili, da imajo gibalno ovirani učenci v
osnovnošolskem izobraževanju težave z neprilagojenostjo sanitarnih prostorov.
Satler (2007) v svoji specialistični nalogi prav tako navaja, da v večini javnih ustanov
v občini Lenart manjkajo sanitarije, ki bi bile prilagojene za gibalno ovirane osebe.
Tudi Zavolovšek (2011) v svoji raziskavi navaja podobne rezultate, saj je ugotovila,
da imajo sanitarije za invalide v bližini telovadnice urejene na le eni šoli od 19
vključenih v raziskavo.
Pa podlagi rezultatov Hipoteze 4 nisem mogla potrditi.
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Slika 17: Prilagojene sanitarije za učenca na invalidskem vozičku
5.4.6 Prilagojenost sanitarnih prostorov za mlajše učence
H5: Sanitarije so na več kot polovici izbranih šol prilagojene mlajšim in
manjšim učencem.
Prilagojenost sanitarnih prostorov za mlajše učence in učence nižje rasti, sem
ocenjevala tako, da sem oceno 1 dodelila šolam, katerih sanitarije na področju
šolskih telovadnic niso nič prilagojene mlajšim in otrokom nižje rasti (npr. previsoki
umivalniki, previsoka stranišča, kljuke vrat nameščene previsoko). Oceno 2 sem
pripisala šolam, katere imajo delno prilagojene sanitarne prostore za mlajše učence
(npr. prilagojeno stranišče ni v sklopu telovadnice, ampak drugje na šoli). Z oceno 3
pa sem ocenila tiste šole, na katerih imajo sanitarije prilagojene učencem nižje rasti
in mlajšim otrokom.

Preglednica 6:

Frekvenca in odstotek posamezne ocene pri pregledu dostopnosti in

prilagojenosti sanitarnih prostorov za mlajše učence
ocena

Frekvenca odstotek
5
23,8
1 - Ni prilagojeno
3
14,3
2 - Delno prilagojeno
3 - Prilagojeno
13
61,9
Skupaj
21
100,0

43

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Katja Podpečan; diplomsko delo

Graf 8: Frekvence ocen dostopnosti in prilagojenosti sanitarnih prostorov za mlajše gibalno
ovirane učence

Interpretacija s kvalitativno analizo
Preglednica 6 in graf 8 prikazujeta, da sanitarni prostori le v 23,8 % (5 od 21 ocen)
niso prilagojeni mlajšim učencem, kar predstavlja razmeroma nizek odstotek.
Natančnejša kvalitativna analiza je pokazala, da med 5 odgovori, ki nakazujejo na
neprilagojenost sanitarnih prostorov za učence nižje rasti, izstopa podatek, da so
stranišča in umivalniki previsoki. Pogosto je slabša ocena tudi posledica dejstva, da
so prilagojena stranišča za mlajše učence na šoli, vendar le na predelu razrednega
pouka, ne pa na območju šolskih športnih prostorov.
Iz analize podatkov je razvidno, da so sanitarije na področju šolskih telovadnic v kar
61,9 % prilagojene za mlajše učence in učence nižje rasti, kar je boljše v primerjavi s
prilagojenostjo sanitarij za učence na invalidskih vozičkih, ki pa je le 33,3 odstotna.
Kljub visokemu rezultatu, sem bila prepričana, da bo le-ta še boljši, saj tako Zakon o
izenačevanju možnosti invalidov iz leta 2010, kot tudi Konvencija o pravicah invalidov
iz leta 2008 navajata, da je potrebno invalidom (mednje sodi tudi pritlikavost)
zagotoviti enake možnosti in polno ter učinkovito vključenost v družbo. Če pa
izvzamem pomembne dokumente, ki se zavzemajo za invalide, pa sem prav tako
pričakovala, da bo rezultat boljši, kajti na vseh osnovnih šolah imajo mlajše učence
(razredni pouk), kateri morajo imeti prilagojena nižja stranišča in umivalnike.
Na podlagi rezultatov lahko Hipotezo 5 potrdim.
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5.4.7 Dostop do športnih orodij in pripomočkov
H6: Učenec na invalidskem vozičku ima na večini izbranih šol dober dostop do
športnih orodij in pripomočkov.
Dostopnost prostora s športnimi orodji in pripomočki za gibalno ovirane učence sem
ocenjevala tako, da sem z oceno 1 ocenila šole, ki imajo na poti do skladišča s
športnim orodjem in pripomočki arhitektonske ovire, za premostitev katerih nimajo
ustrezne rešitve za gibalno oviranega učenca (npr. preozka vrata, stopnice, ni dovolj
manevrirnega prostora). Oceno 2 sem pripisala šolam, na katerih ima učenec na
invalidskem vozičku dostop do športnih orodij, vendar mora pri tem premagati
določene ovire (npr. premalo prostora za obračanje invalidskega vozička, visok prag,
neurejenost prostora). Z oceno 3 pa sem ocenila šole, kjer je učencu na invalidskem
vozičku omogočen dober dostop do prostora s športnimi orodji in pripomočki (široka
vrata, brez stopnic, dovolj prostora za obračanje vozička).
Preglednica 7: Frekvenca in odstotek posamezne ocene pri pregledu dostopnosti športnih
orodij in pripomočkov
Ocena
1 - Ni prilagojeno
2 - Delno prilagojeno
3 - Prilagojeno
Skupaj

Frekvenca Odstotek
1
4,8
0
0,0
20
95,2
21
100,0

Graf 9: Frekvence ocen dostopnosti in prilagojenosti prostora s športnimi orodji in
pripomočki
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Interpretacija s kvalitativno analizo
Iz preglednice 7 in grafa 9 je razvidno, da je prostor s športnimi orodji in pripomočki
prilagojen in dostopen invalidom na invalidskih vozičkih v kar 95,2 % (20 od 21 šol) in
le v 4,8% ni prilagojen in dostopen za gibalno oviranega učenca.
Kvalitativna analiza pokaže, da imajo na šoli, kjer prostor s športnimi orodji ni
prilagojen gibalno oviranemu učencu, dostop do tega prostora preko stopnic. Glede
na kvalitativno analizo podatkov, sklepam, da imajo učenci na 20 šolah zajetih v
raziskavo, dober dostop do športnih orodij, kar pomeni, da so vrata dovolj široka,
brez pragu višjega od 2 cm in brez stopnic.
Pri tej spremenljivki je rezultat najboljši v primerjavi z ostalimi spremenljivkami.

Slika 18: Gibalno oviranemu nedostopen prostor s športnimi orodji in pripomočki
Slika 19: Ustrezno urejen prostor s športnimi orodji in pripomočki
Na podlagi rezultatov lahko Hipotezo 6 potrdim.
5.4.8 Vnos večjih športnih orodij v telovadnico
H7: Na večini izbranih šol imajo ustrezno urejen prehod za vnos večjih
športnih orodij in pripomočkov.
Prilagojenost telovadnice za vnos večjih športnih orodij v in izven telovadnice sem
ocenjevala tako, da sem z oceno 1 ocenila šole, kjer prehod predstavlja težavo za
vnos večjih športnih orodij in opreme v telovadnico (npr. nizka ali ozka vrata). Oceno
2 sem dodelila šolam, kjer je vnos večje športne opreme v telovadnico mogoč,
vendar pri tem obstajajo določene ovire (npr. stopnice, prehod založen s športnimi
pripomočki). Z oceno 3 pa sem ocenila šole, kjer obstaja ustrezen prehod za vnos
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večje športne opreme v telovadnico. Ali obstaja ustrezen prehod za vnos večje
opreme, sem preverjala zaradi dejstva, da gibalno ovirani učenci večkrat potrebujejo
posebne pripomočke in opremo (ki pa je pogosto širša in večja), da se lahko v enaki
meri vključijo v pouk športne vzgoje kot ostali učenci.
Preglednica 8:

Frekvenca in odstotek posamezne ocene pri pregledu prilagojenosti

telovadnice za vnos večjih orodij
ocena

Frekvenca Odstotek
2
9,5
1 - Ni mogoč
2
9,5
2 - Z manjšimi ovirami
3 - Je mogoč
17
81,0
Skupaj
21
100,0

Graf 10: Frekvence ocen prilagojenosti telovadnice za vnos večjih orodij
Interpretacija s kvalitativno analizo
Preglednica 8 in graf 10 prikazujeta, da v 9,5 % (2 od 21 ocen) vnos večjih orodij v
telovadnico ni mogoč. Na dveh šolah morajo pri prenosu večjih orodij premagati
manjše arhitektonske ovire, medtem ko je v 81 % (17 od 21 ocen) vnos večjih orodij
v telovadnico mogoč brez spopadanja z arhitektonskimi ovirami. Podrobnejša
kvalitativna

analiza

pokaže,

da

se

arhitektonske

ovire,

ki

nakazujejo

na

neprilagojenost prehoda za vnos večjih orodij v telovadnico, kažejo v obliki preozkih
in prenizkih vrat ter ozkih hodnikov. Vzrok delne prilagojenosti prehoda za vnos
večjih orodij v telovadnico je iskati v preprekah, ki jih predstavljajo neustrezno
postavljena športna orodja (klopi in gimnastično orodje pred vrati namenjenimi vnosu
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večjih orodij). Na 17 šolah prehod za vnos večjih orodij v telovadnico ne predstavlja
arhitektonskih ovir. Rezultat pri tej spremenljivki je visok v primerjavi z ostalimi
spremenljivkami. Rezultat je pričakovan, saj sem predvidevala, da so pri opremljanju
telovadnic morali zagotoviti ustrezen prehod, preko katerega so lahko prenesli večjo
opremo v telovadnico.

Slika 20: Urejen prehod za vnos večje opreme v telovadnice
Slika 21: Neurejen prehod za vnos večje opreme v telovadnice
Na podlagi rezultatov lahko Hipotezo 7 potrdim.

5.4.9 Dostop in prilagojenost zunanjih igrišč
H8: Zunanja igrišča so na večini izbranih šol brez arhitektonskih ovir in dobro
dostopna za gibalno ovirane učence.
Dostopnost in prilagojenost zunanjih igrišč za gibalno ovirane učence sem
ocenjevala tako, da sem oceno 1 dodelila šolam, ki imajo na poti do zunanjih igrišč
arhitektonske ovire, za premostitev katerih nimajo ustreznih rešitev za gibalno
ovirane učence (npr. preozka vrata na igrišče, stopnice, netlakovana tla). Z oceno 2
sem ocenila šole, katere imajo zunanje igrišče dostopno za gibalno ovirane učence,
vendar morajo le-ti pri tem premagati manjše ovire (npr. visok prag, vrata se odpirajo
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na napačno stran, del igrišča ločen s stopnicami, nihajna vrata). Oceno 3 pa sem
dodelila šolam, katerih zunanje igrišče je dobro dostopno in brez arhitektonskih ovir
(dostop tlakovan, brez stopnic, dovolj široka vrata).

Preglednica 9:

Frekvenca in odstotek posamezne ocene pri pregledu dostopnosti in

prilagojenosti zunanjih igrišč
Ocena
1 - Ni prilagojen
2 - Delno prilagojen
3 - Prilagojen
Skupaj

Frekvenca Odstotek
7
33,4
5
23,7
9
42,9
21
100,0

Graf 11: Frekvence ocen dostopnosti zunanjih igrišč

Slika 22 in 23: Neurejen dostop do zunanjih igrišč
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Interpretacija s kvalitativno analizo
Iz preglednice 9 in grafa 11 je razvidno, da

v 33,4 % (7 od 21 šol) dostop do

zunanjih športnih igrišč ni prilagojen gibalno oviranim učencem. Dober in prilagojen
dostop do zunanjih igrišč pa imajo na 42,9 % šol (9 od 21). Rezultat je v nasprotju s
pričakovanji, saj sem predvidevala, da bodo rezultati boljši, glede na določila v
Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.
Podrobnejša kvalitativna analiza pokaže, da se arhitektonske ovire, ki nakazujejo na
neprilagojenost dostopa do zunanjih igrišč za gibalno oviranega učenca, kažejo v
obliki preozkih vrat (2 oceni) in stopnic (3 ocene). Na dveh šolah, zajetih v raziskavo,
je bila zabeležena kombinacija več arhitektonskih ovir hkrati, saj je dostop na
zunanje igrišče možen le preko preozkih vhodnih vrat, pragu višjega od 3 cm, preko
več stopnic in netlakovane poti do igrišča. V enem izmed zapisov je zabeleženo, da
mora učenec preko zgoraj naštete kombinacije arhitektonskih ovir prečkati tudi
prometno cesto. Na 9 šolah zajetih v raziskavo, je neoviran dostop do zunanjih igrišč
omogočen tudi gibalno oviranemu učencu na invalidskem vozičku.
Iz analize podatkov je razvidno, da je dostop do zunanjih igrišč prilagojen le v 42,9%,
kar je slabše v primerjavi z dostopom do notranjih športnih prostorov (telovadnice),
kjer je dostopnost 52,4%.
Rezultati, ki sem jih z raziskavo dobila, se razlikujejo od rezultatov, ki jih je dobila
Zavolovšek (2011), ko je z raziskovalno nalogo na področju Celja preverjala
prilagojenost osnovnih in srednjih šol za učence s paraplegijo. V njeni raziskavi
navaja, da imajo vse šole v Celju prilagojen dostop do zunanjih igrišč, medtem, ko
moji rezultati, ki zaobjemajo izbrane šole v Savinjski, Zasavski in Spodnjeposavski
regiji, prikazujejo, da ima prilagojen dostop manj kot polovica šol.
Na podlagi rezultatov sem Hipotezo 8 zavrnila.
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Slika 24: Urejen dostop do zunanjih igrišč
5.4.10 Zgledno urejena šola
H9: Na področju Savinjske, Zasavske in Spodnjeposavske regije obstaja
zgledno urejena šola, ki je dostopna za gibalno oviranega učenca in mu z
vidika arhitektonskih ovir omogoča popolno pripravo in vključitev v pouk
športne vzgoje.
Pri pregledu stanja šolskih športnih prostorov, sem ugotovila, da je gibalno
oviranemu učencu dostopna in prilagojena v vseh točkah, le ena izmed izbranih 21
šol. Z dovoljenjem ravnateljice to šolo tudi predstavljam kot primer zgledno urejene in
prilagojene šole gibalno oviranemu učencu.
Na osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem so, po pripovedovanju ravnateljice, bili
primorani prilagoditi prostore v in zunaj šole, ne le zaradi Zakona, ki jih k temu
obvezuje, temveč tudi zaradi vključenosti učenca z mišično distrofijo, kateremu so
želeli omogočiti enake možnosti za celovit razvoj, kot jih imajo učenci, ki niso gibalno
ovirani. Pot do sedanje prilagojenosti objekta ni bila enostavna, saj so morali veliko
ljudi prepričati v nujnost prilagoditev, na različne načine zbirati potrebna finančna
sredstva, predvsem pa so morali ozaveščati učence in njihove starše ter širšo
skupnost o koristnosti odprave arhitektonskih ovir. Učenec je zaradi pozitivne
naravnanosti okolice do drugačnosti in njihove pripravljenosti za odpravo
arhitektonskih in komunikacijskih ovir lahko uspešno in enakovredno z vrstniki,
dokončal osnovnošolsko izobraževanje in se vpisal na želeno srednjo šolo.
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Sledi slikovna in opisna predstavitev rešitev, ki so jih na osnovni šoli Jurija Dalmatina
poiskali z namenom odprave arhitektonskih ovir za gibalno ovirane učence.
Vhod v objekt

Slika 25: Prilagojen vhod v osnovno šolo Jurija Dalmatina
Slika 26: Klančina pri vhodu

Slika 27: Drugi vhod v OŠ Jurija Dalmatina, v ozadju dvigalo
Na fotografijah je prikazan prilagojen vstop v šolo skozi dva različna vhoda. Dostop
preko stopnic je urejen s klančino z ustreznim naklonom, višjega pragu ni, vrata pa
so dovolj široka za neoviran dostop gibalno oviranega učenca. Pri vhodu, kjer sledijo
stopnice, je urejeno dvigalo za premostitev le-teh.
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Dostop do telovadnice

Slika 28: Stopnišče, ki je oviralo dostop do telovadnice gibalno oviranemu učencu
Slika 29: Dvigalo, ki omogoča gibalno oviranemu učencu dostop do telovadnice
Dostop do telovadnice je gibalno oviranemu učencu na invalidskem vozičku
omogočen preko dvigala in širokega hodnika, ki omogoča dovolj prostora za
manevriranje z invalidskim vozičkom.

Dostop in prostornost garderobnih prostorov
Garderobni prostori na OŠ Jurija Dalmatina so
dostopni preko vrat širine 90 cm, ki so brez pragu.
Kljuka na njih je na višini, ki je dosegljiva učencu
na invalidskem vozičku. Garderoba je dovolj
prostorna in omogoča gibalno oviranemu učencu
dovolj prostora za pripravo na pouk športne
vzgoje.

Slika 30: Garderoba
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Prilagojenost sanitarnih prostorov za učence na invalidskih vozičkih

Slika 31: Dostop do stranišča
Slika 32: Prilagojeno stranišče za gibalno oviranega učenca
Sanitarni prostor v območju šolske telovadnice je prilagojen gibalno oviranim
učencem. Dostop do stranišča vodi preko ustrezne svetle širine vrat, ki nimajo
samozapiralnega mehanizma in pragu. Prostor je dovolj prostoren, da omogoča
gibalno oviranemu učencu obračanje vozička. Stranišče je prilagojeno v skladu s
predpisi, ki jih določa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.
Dostop do športnih orodij in pripomočkov

Slika 33 in 34: Prilagojen dostop do športnih orodij in pripomočkov
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Gibalno oviran učenec lahko brez soočanja z arhitektonskimi ovirami dostopi do
športnih orodij in pripomočkov.

Pragu ni, širina vrat pa ustreza določilom, ki jih

predpisuje Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb. Prostor je urejen in
omogoča dovolj prostora za manevriranje z invalidskim vozičkom.
Vnos večje športne opreme v telovadnico

Slika 35: Urejen prehod za vnos večje športne opreme v telovadnico
Na Osnovni šoli Jurija Dalmatina so ustrezno uredili prehod, ki omogoča vnos večje
športne opreme v telovadnico. Vrata so dovolj široka in visoka, stopnic in pragu ni.
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Dostop do zunanjih igrišč

Slika 36, 37 in 38: Prilagojenost dostopa do zunanjih igrišč
Zunanje igrišče je dostopno preko dvigala in dovolj širokih vrat brez pragu. Vstop na
igrišče omogoča prehod skozi ograjo, ki je širok 90 cm, pot je asfaltirana, ob robovih
ni višjih bankin. Gibalno oviranega učenca pri dostopu in uporabi zunanjih igrišč ne
ovirajo visoki pragovi, stopnice ali poškodovana pot.

Na podlagi rezultatov lahko Hipotezo 9 potrdim.
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6. SKLEP
Raziskava je pokazala, da je na področju odpravljanja arhitektonskih ovir v šolah,
posebno pri šolskih telovadnicah, potrebnega še veliko truda, volje in sredstev, da se
bodo lahko gibalno ovirani učenci neovirano vključili v pouk športne vzgoje.
Arhitektonske ovire, ki se najpogosteje pojavljajo pri dostopnosti izbranih šol so visoki
pragovi in stopnice, za katere ni urejene ustrezne rešitve. Pri šolskih objektih novejše
izgradnje ali posodobitve po letu 2003 so te ovire v veliki meri odpravljene, saj je s
tem letom stopil v veljavo Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.
Pri dostopu do telovadnic izbranih šol, gibalno oviranega učenca prav tako
najpogosteje ovirajo stopnice, preozki hodniki, ali pa gre za kombinacijo več ovir.
Dostop do telovadnic je v 52,4 odstotkih prilagojen, kar pomeni, da ima več kot
polovica izbranih šol dovolj širok hodnik brez pragov in vrata, ki omogočajo učencu
neoviran dostop do telovadnice.
Dostopnost in prostornost garderobnih prostorov, je urejena le pri 19 odstotkih šol
zajetih v raziskavo. Najpogosteje se kot arhitektonske ovire navajajo preozka vrata in
previsoki obešalniki, ki poleg premalo manevrirnega prostora učencu na invalidskem
vozičku ne omogočajo ustrezne priprave na pouk športne vzgoje.
Prilagojenost sanitarnih prostorov je na izbranih šolah še vedno ena izmed večjih
težav gibalno oviranih učencev, saj so le-ti dostopni preko stopnic, preozkih vrat in s
premalo manevrirnega prostora. Rezultati sovpadajo s sorodnimi raziskavami, ki so
že bile narejene na področju vključevanja gibalno oviranih oseb.
Glede na to, da imajo večinoma vse šole učence razrednega pouka, so rezultati pri
preverjanju urejenosti sanitarnih prostorov za mlajše učence v območju telovadnic
razmeroma slabi. Prilagojena višina stranišč in umivalnikov je namreč na le 61
odstotkih izbranih šol.
Pri preverjanju dostopnosti športnih orodij in pripomočkov gibalno oviranim učencem,
je rezultat najboljši, saj imajo na 95 odstotkih izbranih šol športna orodja in
pripomočke spravljene na mestu, ki je dosegljiv učencem na invalidskih vozičkih.
Prav tako imajo na večini izbranih šol urejen prehod za vnos večje športne opreme v
telovadnico.
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Dostop do zunanjih športnih igrišč gibalno oviranim učencem še vedno predstavlja
težavo na več kot polovici šol zajetih v raziskavo.
Rezultati raziskave pokažejo, da so arhitektonske ovire še vedno ena izmed večjih
težav pri uspešnem vključevanju gibalno oviranih učencev v pouk športne vzgoje.
Prav tako pa s tem, ko ne odpravimo arhitektonskih ovir, učence, ki se že tako
spopadajo z negativno samopodobo in kompleksom manjvrednosti, prikrajšamo še
za tiste prijateljske vezi z vrstniki, ki se stkejo pri pouku športne vzgoje.
Prilagojenost šolskih športnih prostorov za gibalno ovirane učence v literaturi ni
posebej opisana/izpostavljena, zato sem uporabila podatke, ki so opisani in
uzakonjeni za objekte v javni rabi, z določenimi poudarki na vzgoji in izobraževanju.
Prav tako na tem področju še ni veliko raziskav, menim pa, da se vsekakor mora
čimprej pričeti z odpravljanjem arhitektonskih ovir in tako omogočiti čim več možnosti
za uspešno vključevanje gibalno oviranih učencev v okolje.
Rezultati raziskave oziroma preverjanje hipotez bi bilo učinkovitejše, če bi bilo število
šol, zajetih v raziskavo večje in dodanih še več vprašanj, med katerimi bi se kot
bistven podatek preverjalo, ali je šola že imela vključenega gibalno oviranega
učenca.
V sklopu tematike bi bilo zanimivo preveriti razlike med šolami v mestnem okolju in
tistimi na podeželju, ugotoviti razlike med prilagojenostjo telovadnic v osnovnih in
srednjih šolah ter izdelati primerjavo med osnovnimi šolami s prilagojenim
programom in večinskimi osnovnimi šolami.
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8. PRILOGE
Priloga 1: Vprašalnik

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, stopnice)
2 Obstajajo nekatere ovire (npr. visok prag – več kot 3 cm, vrata se odpirajo na
napačno stran, kljuka vrat je nameščena previsoko)
3 Dober dostop (dovolj široka vrata, brez pragu, vrata z avtomatskim
odpiranjem)
Dostop do telovadnice:
1 Do telovadnice so arhitektonske ovire, ki nimajo ustrezne rešitve za gibalno
oviranega učenca (npr. stopnice, preozka vrata – manj kot 90 cm, preozek
hodnik – manj kot 150 cm, samozapiralni mehanizem vrat)
2 Telovadnica je dostopna za vstop 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)
Garderobe:
1 Garderobe niso prilagojene gibalno oviranim učencem (npr. preozka vrata,
samozapiralni mehanizem vrat, ni prostora za obračanje invalidskega
vozička)
2 Prilagoditve za vstop z invalidskim vozičkom so, vendar obstajajo manjše ovire
(premalo prostora za obračanje 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 (učenci na invalidskih vozičkih):
1 Sanitarije niso nič prilagojene učencem na invalidskih vozičkih (npr. stopnice,
preozka vrata, posamezno stranišče je preozko)
2 Sanitarije so dostopne z invalidskim vozičkom, vendar obstajajo nekatere ovire
(visok prag, malo prostora za obračanje z vozičkom, kljuka vrat je nameščena
previsoko)
3 Sanitarije so dobro dostopne in prilagojene učencu na invalidskem vozičku
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Sanitarije (mlajši in manjši učenci):
1 Sanitarije niso prilagojene mlajšim in manjšim otrokom (previsoki umivalniki,
previsoka stranišča)
2 Sanitarije so delno prilagojene mlajšim in manjšim otrokom (previsoko
nameščena stikala za luči, previsoko nameščene kljuke vrat)
3 Sanitarije so prilagojene mlajšim otrokom
Dostop do športnih orodij in pripomočkov:
1 Na poti do skladišča s športnim orodjem in pripomočki so arhitektonske ovire,
ki nimajo ustrezne rešitve za gibalno oviranega učenca (npr. stopnice,
preozka vrata)
2 Učenec na invalidskem vozičku ima dostop do športnih orodij in rekvizitov,
vendar obstajajo nekatere ovire (npr. visok prag, zelo ozek prostor za
manevriranje z invalidskim vozičkom)
3 Učenec na invalidskem vozičku ima dober dostop do športnih orodij in
rekvizitov (široka vrata, brez stopnic, dovolj prostora za obračanje vozička)
Vnos športnih orodij v telovadnico:
1 Ni ustreznega prehoda za vnos večje opreme (prenizka vrata)
2 Prehod predstavlja težavo za vnos večje opreme (stopnice, večja športna
oprema skladiščena pred vrati- gredi, klopi)
3 Obstaja ustrezen prehod za vnos večje opreme
Dostop do zunanjih igrišč:
1 Do zunanjih igrišč so arhitektonske ovire, ki nimajo ustrezne rešitve za gibalno
oviranega učenca (npr. stopnice, netlakovana tla, preozka vrata na igrišče)
2 Zunanje igrišče je dostopno za vstop z invalidskim vozičkom, vendar obstajajo
nekatere ovire (npr. visok prag, 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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