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V mestu Maribor z dejavnostmi v zadnjih letih dokazujemo, da smo 
sposobni načrtnega odzivanja na posebne potrebe invalidnih oseb, 
kar zanje obenem pomeni sožitje, socialno vključenost in večjo 
kakovost življenja.

Tako smo uspeli ustvariti družbeno klimo, ki podpira dejavnosti za 
uresničevanje pravic invalidov kot enakopravnih občanov. S projekti, 
ki jih izvajamo, smo presegli pogled, da gre le za invalide, temveč 
vemo, da gre za višjo kakovost življenja vseh občanov mesta Maribor. 
Priročnik, ki je pred vami, je namenjen ravno temu, da se ob posegih 
v prostor upoštevajo tudi smernice, ki bodo pomenile arhitekturo, ki 
je estetska in prijazna do funkcionalno oviranih oseb.

Posebej smo ponosni na pridobitev listine »Maribor – občina po 
meri invalidov za leto 2010« in ustanovitev informacijske pisarne 
za invalide. S tem dokazujemo, da skušamo z vseh zornih kotov 
dojemati težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo osebe s 
posebnimi potrebami. 
V okviru tega smo pridobili tudi evropska sredstva za odpravo 
arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin 
za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta. Nabavili smo pet 
nizkopodnih mestnih avtobusov, dogovarjamo pa se tudi za opremo 
avtobusnih postaj s pomagali za slepe in gluhe. Dobre odzive dosega 
tudi preventivna akcija z naslovom »Vzeli ste mi parkirno mesto, 
vzemite še mojo invalidnost«.

Prepričan sem, da bomo glede na vsa dosežena priznanja in 
pridobljene projekte na področju problematike invalidov, ki nam 
nalagajo še večjo odgovornost, uresničili glavni cilj – prijazno in 
odprto mesto za vse ljudi.

Franc Kangler, župan Mestne občine Maribor
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UVOD
Ocenjujemo, da se v Evropski uniji 20 do 
25 odstotkov ljudi v nekaterih primerih 
ali v nekem življenjskem obdobju znajde 
v položaju, ko so tako ali drugače 
funkcionalno ovirani. Starejšemu 
človeku, majhnemu otroku ali nosečnici 
se je denimo težko vzpenjati po strmih 
stopnicah, zato pri tem potrebujejo oporo. 
Torej gre pri funkcionalni oviranosti 
predvsem za ovire v prostoru in družbi 
in ne toliko za določene lastnosti 
posameznika.

Uporabnost in dostopnost grajenega okolja 
tako opredeljuje življenje mnogih ljudi, ne 
le invalidov. Ker organiziranost današnje 
družbe in oblikovanje okolja upošteva le 
prevladujoče tokove, so tako okolje kot 
vrsta družbenih procesov, ki se dogajajo v 
njem, za nekatere skupine ljudi nedostopni. 
Dostopno okolje, ki je načrtovano za vse, 
upošteva raznolikost ljudi in odpravlja 
nepotrebne ovire na načine, ki koristijo 
vsem skupinam. Družba postaja vse bolj 
raznovrstna in naloga vseh nas je, da 
poskrbimo, da imamo vsi posamezniki, 
tudi tisti najšibkejši, možnost aktivnega 
življenja ter prijetnega in varnega 
sobivanja.

Precej bolj učinkovito je, da na vključujoče 
okolje mislimo že pri načrtovanju, ne 
pa da že zgrajeno pozneje prilagajamo 
z rekonstrukcijami in tako še dražimo 
investicije ter posegamo v celostni izgled 
in namen prostora. Dodatne stroške lahko 
precej zmanjšamo, če že pri načrtovanju 
pravočasno mislimo na uporabnost 

prostora za vse.

Pred vami je priročnik, ki vas bo seznanil 
z različnimi vrstami funkcionalne 
oviranosti, vam predstavil smernice 
za oblikovanje prostora, primernega 
za vse, in vam predstavil možnosti za 
odpravljanje ovir v okolju, ki je bilo 
načrtovano brez upoštevanja teh ljudi. 
Namenjen je oblikovalcem, projektantom 
in arhitektom na eni strani ter snovalcem 
politik, ustvarjalcem javnih naročil in 
inšpekcijskim službam na drugi strani. V 
njem je predstavljeno urejanje dostopnih 
odprtih javnih površin v Sloveniji in 
po svetu. Obrazložene in slikovno 
predstavljene so rešitve oblikovanja 
določenih tipov javnih površin ter 
mednarodno veljavni normativi, ki jih 
je potrebno upoštevati pri načrtovanju 
in gradnji. Našli pa boste tudi primere 
neprimerno urejenega okolja, ki opozarjajo 
na nepremostljive ovire in nevarnost 
za določene skupine ljudi. Glavni vzroki 
za pojavljanje ovir so nepoznavanje 
potreb različnih ljudi in nepoznavanje 
standardov oblikovanja in gradbeništva 
načrtovalcev na eni strani ter nepozornost 
in neobčutljivost uporabnikov prostora na 
drugi strani.

Zavedanje o pomembnosti dostopnega 
okolja pri nas ne sega prav daleč nazaj. 
Na Urbanističnem inštitutu se je s tem 
problemom začela načrtno strokovno 
ukvarjati arhitektka Marija Vovk v 
zgodnjih sedemdesetih letih. Fakulteta 
za arhitekturo (arh. Moškon, arh. 

Toda narediti namesto ne storiti to ni ničevost...

/ Ezra Pound, Canto LXXXI, prevod Veno Taufer /
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Planinc) in Urbanistični inštitut Slovenije 
sta bila v obdobju 1981-1984  nosilca 
interdisciplinarne raziskovalne naloge 
»Vključevanje funkcionalno oviranih oseb 
v življenjsko okolje«, ki je sestavljena 
iz raziskovalnega in aplikativnega dela 
in predstavlja kompleksno izhodišče za 
oblikovanje humano grajenega javnega 
okolja ter  osnovo za določanje nastajajoče 
zakonodaje. Medtem je potekalo veliko 
dejavnosti v zvezi z odstranjevanjem 
komunikacijskih in grajenih ovir, ki so bile 
precej uspešne, saj so ljudje z vztrajnim 
delom opozarjali na težave. Danes je 
prisotnih že mnogo ustreznih rešitev v 
Mariboru, Ljubljani in drugod po Sloveniji, 
a nas kljub temu čaka še veliko dela. 
Zlasti na področju prilagoditev za slepe 
in slabovidne je v Sloveniji stanje še 
vedno zelo slabo. Primanjkujejo predvsem 
sistemske rešitve, ki bi tem ljudem 
omogočale varno in enostavno gibanje, kar 
je velik problem ob upoštevanju dejstva, 
da število slabovidnih zaradi staranja 
prebivalstva strmo narašča.

Mestna občina Maribor je tako prevzela 
pobudo za prvo tovrstno dejavnost v 
Sloveniji, saj je k temu problemu prva 
pristopila celostno – najprej z izdelavo 
priročnika, ki naj bi predstavljal podlago za 
načrtovanje dostopnega javnega prostora, 
ter nato še konkretneje s projektom 
prilagoditve javnih prostorov v Mariboru (ki 
je obravnavan kot vzorčni primer v enem 
od poglavij).

Pričujoči priročnik je osnova, s katero 
lahko začnemo spreminjati zatečene 
(neprimerne) vzorce pri grajenju javnih 
prostorov. V zadnjem poglavju so 

predlagane dejavnosti, s katerimi moramo 
poskrbeti, da t.i. ‘prostor za vse’ ne bo 
ostal zgolj na papirju. Smiselna in nujna 
nadgradnja tega priročnika je namreč 
postopno vnašanje predlaganih smernic 
v zakonodajo, učinkovit nadzor nad 
izvajanjem v praksi ter seveda ozaveščanje 
projektantov, naročnikov ter vseh 
uporabnikov prostora. 

Pri tem pa ne pozabimo, da je fizično 
prilagajanje okolja posebnim potrebam 
ljudi le prvi korak. Da bi v družbi resnično 
enakopravno sodelovali in sobivali prav vsi, 
je različnim potrebam nujno prilagoditi tudi 
vse procese in storitve, ki potekajo v njej.

Najpomembnejši in hkrati najtežji korak je 
sprememba miselnosti ljudi kot kritičnega 
člena pri uspešnosti uvajanja sprememb. 
Zavedanje o stvarnosti ter poznavanje 
ustreznih rešitev oz. kompromisov sta 
temelja, s katerima lahko odločneje 
krepimo željo spremeniti naš prostor v 
‘’prostor za vse’’.
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OVIRANOST Prvo poglavje govori o 
značilnostih posameznih 
skupin funkcionalno oviranih, 
pripomočkih, ki jih uporabljajo, 
in načinih njihovega gibanja, ki 
vplivajo na oblikovanje prostora 
brez ovir.



12 Priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru 13Priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru

Čeprav je večina ljudi sposobnih hoditi 
brez pripomočkov in se v prostoru 
dobro znajdejo tudi brez posebnih 
znamenj, ki olajšajo orientacijo, mora 
biti prostor oblikovan tako, da ga 
lahko brez težav uporabljajo vsi. Če 
vzamemo v zakup podatek, da je v 
danem trenutku funkcionalno ovirana 
kar četrtina prebivalstva (poleg ljudi s 
trajno invalidnostjo so tu še občasno 
poškodovani, osebe s kovčki in torbami na 
kolesih, starši z otroškimi vozički, starejši 
z opešanim vidom in težko hojo itd.), je 
to gotovo dovolj velik razlog, da začnemo 
oblikovati prostor po meri najšibkejšega 
in ne več po meri povprečnega človeka. S 
hitrim staranjem prebivalstva postaja to 
le še bolj pomembno, saj je funkcionalno 
oviranih vedno več, poleg tega pa se pri 
starejših ponavadi sočasno pojavlja več 
okvar (najpogosteje slabovidnost z oteženo 
hojo). 

Naraščanje števila funkcionalno oviranih 
je privedlo tudi do drugačnega načina 
razmišljanja o družbi. Družba naj se ne bi 

več delila na ljudi s posebnimi potrebami 
in ‘normalne’ ljudi, temveč je sestavljena 
iz palete ljudi z različnimi sposobnostmi 
in potrebami. V oblikovanju se je skladno 
z novim pogledom na drugačnost uveljavil 
t. i. princip inkluzivnega oblikovanja oz. 
oblikovanja za vse uporabnike (ang. 
inclusive design, universal design, design 
for all). Ta v splošnem predvideva, da se 
pri oblikovanju prostora in proizvodov 
upoštevajo potrebe vseh ljudi, omogoči 
dostopnost za vse in da se ne oblikujejo 
posebni prostori za ljudi s posebnimi 
potrebami, kot se je dogajalo nekoč. 
(Krivic, 2007)
Da bi torej lahko načrtovali prostor za 
vse, moramo najprej spoznati osnove 
gibanja različnih skupin uporabnikov 
in težave, s katerimi se srečujejo v 
vsakdanjem življenju, nato pa izbrati 
rešitve, ki ustrezajo vsem. Med različnimi 
skupinami se namreč večkrat pojavijo 
nesoglasja, saj prilagoditev, ki je nujna 
za eno skupino, včasih povzroča težave 
drugim ali je zanje celo nevarna. Zato 
je treba poiskati dogovore in rešitve 
za oblikovanje prostora, ki je dostopen 
vsem. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da 
bomo z oblikovanjem prostora po meri 
najšibkejšega pridobili tudi vsi drugi. 

Pod izrazom gibalno ovirani večinoma 
pojmujemo le invalide na vozičkih, vendar 
pa je ta skupina (vsaj ko govorimo o 
inkluzivnem oblikovanju prostora) precej 
širša. Zajema namreč vse ljudi, ki se zaradi 
kakršnihkoli razlogov težje gibljejo. Poleg 
invalidov na vozičkih so v tej skupini še 
starejši ljudje, ki težko hodijo, trajno ali 
začasno poškodovani in bolni, ki za hojo 
potrebujejo pripomočke (palico, bergle, 
hodulje), pa tudi tisti, ki sicer nimajo težav 
s hojo, vendar jih ovirajo pripomočki na 
kolesih, ki jih potrebujejo za različne 
namene (npr. starši z otroškimi vozički, 
otroci s šolskimi torbami na kolesih, 
potniki s prtljago, ljudje z nakupovalnimi 
torbami na kolesih itd.).

Pripomočki za gibalno ovirane 
(Damjan, 2004):
Sprehajalna palica 
pomaga pri delni razbremenitvi ene noge, 
zlasti kadar gre za bolečine ali zmanjšano 
moč uda. Palico uporabljajo ljudje, ki imajo 
dovolj močne roke in dober oprijem. Za 
večjo stabilnost se uporabljata dve palici. 
Trinožne ali štirinožne palice uporabljajo 
tisti, ki imajo poleg zgoraj opisane težave 
še večje težave s stabilnostjo. Ljudje raje 
uporabljajo dve palici kot hoduljo, saj 
sta manj zaznamujoči in omogočata tudi 
gibanje po neravnem terenu in stopnicah.

Bergle 
uporabljajo ljudje, ki imajo večje težave s 
hojo in ne le manjše bolečine. Bergle so 
lahko dokomolčne, če gre le za težave 
z nogami, ali podpazdušne, če gre za 

slabšo moč rok in trupa. Praviloma 
se zaradi preprečevanja asimetrije v 
gibanju (ki lahko povzroča bolečino in 
nepravilen vzorec hoje) bergle uporabljajo 
obojestransko.

Hodulja
 je pripomoček s kolesi, ki ga človek poriva 
pred seboj. Hodulje uporabljajo ljudje, ki 
zaradi različnih bolezni, večje oslabelosti 
in motenj ravnotežja ne morejo hoditi 
samostojno. Različne oblike hodulj so 
odvisne od moči mišic rok in trupa.

Voziček na ročni pogon 
uporabljajo ljudje, ki se s pripomočki za 
hojo ne morejo uspešno gibati. Nekateri 
lahko na kratke razdalje še hodijo, vendar 
pa za premagovanje daljših razdalj 
potrebujejo voziček. Samostojno lahko 
takšen voziček uporabljajo tisti, ki so 
v dovolj dobri kondiciji in imajo roke 
dovolj močne in spretne. Prvenstveno so 
aktivni uporabniki invalidskih vozičkov 

Fotografije: Javni prostor 
uporabljajo ljudje z 
različnimi sposobnostmi in 
zmožnostmi. Glede na to, 
da je v vsakem trenutku 
funkcionalno ovirana 
četrtina prebivalstva, 
načrtovanje dostopnih 
javnih prostorov ni več 
prilagajanje majhni skupini 
ljudi, temveč je postalo 
nujnost.

1.1. GIBALNO OVIRANI
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na ročni pogon invalidi s poškodovano 
hrbtenjačo – paraplegiki in tetraplegiki, ki 
so tako rehabilitirani, da se lahko gibajo 
z invalidskim vlozičkom pod pogojem 
funkcionalno oblikovanih površin in 
prostorov. Ti lahko vozijo tudi prilagojene 
avtomobile. Tisti, ki zaradi različnih 
razlogov vozička ne morejo uporabljati 
samostojno, potrebujejo spremljevalca, ki 
voziček potiska.

Voziček z elektromotorjem 
uporabljajo ljudje, ki lahko zaradi poškodb 
hrbtenice (tetraplegiki) ali bolezni (mišična 
distrofija, multipla skleroza, cerebralna 
paraliza itd.) roke uporabljajo le deloma, 
vendar pa so sposobni sami upravljati 
voziček. Človek z električnim vozičkom 
lahko premaga nekoliko več naklona 
in daljše razdalje kot tisti z vozičkom 
na ročni pogon, vendar je takšen voziček 
precej težji, zato ga je težje premikati, 
prenašati, ga spravljati v vozila itd. 
Včasih pride tudi do težav z dvigali, ki pod 
njegovo težo odpovedo. Zaradi vseh teh 
značilnosti, ki dodatno omejujejo gibanje, 
ga večinoma uporabljajo tisti, ki res ne 
morejo samostojno uporabljati vozička 
na ročni pogon. Ti ljudje večinoma ne 
morejo učinkovito uporabljati prstov, zato 
je za dostopnost prostorov z njihovega 
vidika, poleg drugih zahtev, ki veljajo za 
voziček na ročni pogon, pomembno tudi 
to, da so vsi elementi, pri katerih je nujna 
uporaba rok (kljuke, gumbi za odpiranje 
vrat, pomembne tipke itd.), oblikovani tako, 
da jih je mogoče odpreti (pritisniti) s 
pestjo.

Med senzorno ovirane spadajo ljudje 
z okvarami vida in sluha – slepi in 
slabovidni, gluhi in naglušni ter gluhoslepi. 

1.2.1. Ljudje z okvaro vida

Samostojno gibanje, ki je za večino ljudi 
nekaj samoumevnega, zahteva pri slepih 
in slabovidnih mnogo večjo izurjenost in 
zbranost kot pri videčih. Zato potrebujejo 
več časa, zelo pomembno za njih pa je 
tudi sistematično urjenje čutil, motorike 
in orientacije. Da bi se lahko samostojno 
gibali, morajo namreč obvladati vse 
naloge, ki jih sicer drugi ljudje opravljajo 
podzavestno s pomočjo vida: ocenjevanje 
oddaljenosti in kotov, zaznavanje ovinkov 
in ukrivljenosti poti, izogibanje oviram 
itd. Imeti morajo stabilen korak in dobro 
ravnotežje ter dobro izurjena čutila.

Čeprav večinoma zasledimo podatke 
o definicijah okvar vida, ki slepe in 
slabovidne razporejajo v več kategorij 
glede na ostanek vida, izražen v odstotkih1, 
pa je pri inkluzivnem načrtovanju okolja 
bolj smiselna delitev glede na pripomočke, 
ki jih uporabljajo: prva skupina uporablja 
pripomočke, ki nadomeščajo vid (bela 
palica, zvočne knjige, brajica itd.), drugi 
skupini pa služijo predvsem pripomočki, 
ki vid podpirajo (navadne in elektronske 
lupe ter drugi povečevalni pripomočki). 
Poleg tega različne okvare vida pomenijo 
različne možnosti uporabe vida. Na primer 
človek z izredno slabo ostrino vida bo 
težko uporabljal vid za branje, medtem ko 
se bo pri gibanju v znanem okolju morda 

opiral izključno na vidne informacije. 
Obratno pa bo oseba z zelo zoženim vidnim 
poljem lahko zelo učinkovito uporabljala 
vid za branje, medtem ko si bo pri gibanju 
lažje pomagala s taktilnimi in akustičnimi 
pripomočki. V nadaljevanju bomo zaradi 
poenostavljenega izražanja govorili o 
slabovidnih v primeru ljudi, ki se opirajo 
na vizualne informacije, in o slepih, če si 
pri gibanju pomagajo z drugimi pripomočki 
(Krivic, 2007).

Načini gibanja slepih in slabovidnih se 
razlikujejo in so odvisni od stopnje in 
vrste okvare vida, od njihove izurjenosti 
v veščinah orientacije in gibanja, od 
tega, kako dobro poznajo okolje, ter od 
njegove varnosti (prisotnost orientacijskih 
pomagal, zvočnih semaforjev, odsotnost 
ovir itd.).

Načini gibanja slepih: 
• s spremljevalcem
Najbolj varno in enostavno se oseba 
z okvaro vida giblje s pomočjo 
spremljevalca. Spremljevalec lahko vodi 
slepega ali slabovidnega po znanem in 
neznanem okolju. Zaradi slabe dostopnosti 
javnih ustanov in neusposobljenih oz. 
brezbrižnih uslužbencev je gibanje s 
pomočjo spremljevalca največkrat edina 
možnost, da lahko gre slepi po različnih 
opravkih (k zdravniku, na različne urade, 
kulturne prireditve ipd.).
• s psom vodnikom
Pes vodnik je izurjen tako, da varno vodi 
slepega k cilju. Slepi mora poznati pot, po 
kateri ga pes vodi. Pes ga vodi mimo ovir 

1 Stopnja okvare vida se 
izraža z ostankom ostrine 
vida in ostankom širine 
vidnega polja. Klasifikacija 
vida po slovenski definiciji 
slepote in slabovidnosti, 
ki jo je Ministrstvo za 
zdravstvo potrdilo oktobra 
1998, postavlja zgornjo 
mejo slabovidnosti pri 30 % 
vida, zgornjo mejo slepote 
pri vidu, manjšem kot 5 %, 
znotraj teh dveh kategorij 
pa postavlja 5 stopenj 
okvare vida.

1.2. SENZORNO OVIRANI
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ali mu jih nakaže. Pri zvočno opremljenem 
semaforiziranem križišču zna pes poiskati 
gumb za aktiviranje posebnega zvoka, ki 
označuje zeleno luč.
• z belo palico
Gibanje z belo palico pomeni gibanje v 
znanem okolju proti znanemu cilju. Na ta 
način slepi otipa približno meter prostora 
pred sabo, do trideset centimetrov levo 
in desno od telesa, v višino pa približno 
trideset centimetrov od tal. Vse, kar 
je zunaj tega prostora, je za slepega 
nevarno (glej poglavje 2.4. Slepi). Za 
popolnoma samostojno hojo z belo palico 
je potrebno dobro usposabljanje, stalno 
urjenje in visoka stopnja zbranosti. Palica 
je pomembna predvsem za zaznavanje 
ovir, medtem ko je dobra orientacija 
odvisna od izurjenosti človekovih čutov. 
V okolju z veliko ovirami (kot je 
Slovenija še danes), ki ni opremljeno z 
orientacijskimi oznakami, so le redki 
slepi dovolj izurjeni in samozavestni, 
da lahko gredo po vsakdanjih poteh z 
belo palico. 
• samostojno gibanje s povečevalnimi 
pripomočki
Ljudje, ki še imajo določen ostanek vida, 

večinoma ne uporabljajo psa vodnika ali 
bele palice, temveč se ponavadi gibljejo 
samostojno. Pri tem si pomagajo z očali, 
elektronskimi in navadnimi lupami ter 
drugimi povečevalnimi pripomočki. 
Pri vseh načinih gibanja se slepi in 
slabovidni opirajo na veliko različnih 
orientacijskih znamenj. Slišati je mogoče 
cesto ali železnico, razliko med ozkim 
podhodom in prostranim trgom ali reko 
oz. morje v bližini. Vrvež na glavni ulici je 
drugačen v primerjavi s tiho stransko potjo 
in različen zven imata hoja po peščeni poti 
ali po asfaltnem parkirišču. Pri orientaciji 
jim lahko pomaga tudi vonj, ki je stalno 
ali pa le občasno prisoten v prostoru – 
pekarna, bazen, velike skupine iglavcev z 
močnim vonjem itd. 
Pri hoji sledijo robu stavbe ali poti, 
pomagajo jim spremembe v tlaku, močne 
barve in kontrasti ter vsako najmanjše 
znamenje, tudi če prvotno ni namenjeno 
prav njim. Če so ta znamenja premišljena 
in načrtovana, je gibanje seveda precej 
enostavnejše.
• talni taktilni vodilni sistem (TTVS) 
• ključna pomoč pri samostojnem 
gibanju vseh ljudi z okvaro vida
Od leta 1967, ko je bil na Japonskem 
prvič predstavljen taktilni vodilni sistem, 
so tovrstno pomoč pri orientaciji slepih 
in slabovidnih uporabljali, spreminjali 
in preizkušali v več deželah. Pri tem so 
nastali različni sistemi, ki uporabljajo 
različne materiale in znamenja. Gre za 
plošče, vgrajene v nivo pločnika/poti, ali 
oznake, lepljene na pločnik, ki s svojimi 
taktilnimi lastnostmi (in barvnim 
kontrastom) izstopajo iz površine 
pločnika. Oznake so lahko betonske, 
gumijaste, kovinske, plastične itd., 

teksture in vzorci pa so tudi različni od 
države do države in so lahko sestavljeni iz 
čepkov, stožcev, pik, reber, elips, kvadrov, 
valovitih plošč itd.

Načeloma obstajajo tri osnovne 
skupine oznak:
• varovalne 
• varovanje pred nevarnostmi (stopnice, 
klančine, nevarni robovi, ovire v višini 
glave itd.);
• opozorilne 
• opozarjanje na pomembne točke (vhodi, 
križišča, prehodi za pešce itd.);
• vodilne 
• vodenje pešca med pomembnimi 
točkami, čez trge, po postajah itd.
V večini držav gre za enostaven sistem, 
kjer se pojavljajo predvsem varovalne 
oznake (ki so po različnih delih države 
večkrat različne), medtem ko se vodilne 
in opozorilne oznake uporabljajo le na 
železniških in avtobusnih postajah, kjer je 
orientacija težavnejša. 

Na Češkem je v rabi nekoliko 
kompleksnejši sistem, ki je tudi učinkovito 
dopolnjen z zvočnimi oznakami (RIAS – 
glej poglavje ...). Zelo pomembno dejstvo, 
ki ga moramo omeniti v zvezi s češkim 
sistemom, je dobro sodelovanje češke 
zveze slepih s projektanti in izvajalci. 
Na pobudo zveze slepih po vseh večjih 
mestih v državi organizirajo konference 
in seminarje, na katerih uporabniki 
predstavijo izvedene rešitve, ki se jim 
zdijo primerne, opozorijo na napačne 
rešitve in nato skupaj s projektanti sistem 
nadgrajujejo. 
Na Japonskem in v Nemčiji sta sistema 
še nekoliko bolj poenotena in dodelana in 

se tudi najširše uporabljata. Tam je bilo 
narejenih tudi največ raziskav o primernih 
materialih, o zaznavnosti določenih 
tekstur in vzorcev itd., najbolj pa so si tudi 
prizadevali za standardizacijo.

1.2.2. Ljudje z okvaro sluha

Ljudje z okvaro sluha se srečujejo 
predvsem s problemom odrinjenosti iz 
družbenega in kulturnega okolja. Ne glede 
na nastanek, vzrok in stopnjo okvare sluha1 
vsem tem ljudem predstavlja največjo 
težavo komunikacija z okoljem, ki omejuje 
njihovo udejstvovanje v družbi. Ker okvara 
sluha zelo vpliva na verbalne sposobnosti, 
ima večina gluhih in naglušnih kljub 
rehabilitaciji slabši besedni zaklad, težje 
razumejo zapletena besedila in težje se 
izražajo, kar dodatno oteži komunikacijo.

Zanje je pomembna predvsem neverbalna 
komunikacija (Košir, 1999):
• Kazalne kretnje 
so gibi rok, ki jih uporabljamo vsi ljudje 
in označujejo v besede lahko prevedljive 
pojme, kot so tu, tam, jaz, ti, velik, majhen 
…
• Geste 
so ustaljeno zaporedje motoričnih dejanj, ki 
imajo socialni pomen (pozdrav, plačevanje 
itd.). Uporabljamo jih vsi ljudje in kažejo na 
socializiranost posameznika. Pomen večine 
gest je razmeroma dobro opredeljen, 
značilen za kulturo, iz katere izhajajo.
• Mimika 
je igra obraznih mišic – oči, obrvi, ust in 
lic. Uporabljamo jo vsi ljudje. Z njo zavestno 
podkrepimo povedano. Podzavestno pa 
se izraža sama in razkriva naša čustva 
ali odnos do povedanega ali osebe, ki ji 

1  Glede na mednarodno 
klasifikacijo okvar je gluha 
tista oseba, ki je izgubila 
sluh povprečno na nivoju 
80 dB ali več (80–90 dB 
praktična gluhota, 90 dB 
ali več gluhota). Naglušna 
je tista oseba, ki ima 
povprečno izgubo sluha 
na nivoju med 40 in 80 Db 
(lažja stopnja do 30 dB, 
srednje težka do 60 dB, 
težka od 60 do 80 dB). 
(Moškon, 2010) 
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govorimo. Pomen mimičnih slik na obrazu 
ni natančno opredeljen, ampak si jih 
interpretiramo sami.
• Znakovni (kinetični) jezik 
osebe z motnjami sluha uporabljajo v 
različnih okoliščinah: doma, v službi, na 
sodišču, za sporočanje najrazličnejših 
namenov in vsebin. Znakovni jezik je 
najpogostejši način komuniciranja med 
gluhimi, ker pa večina drugih ljudi tega 
jezika ne obvlada, si pri komuniciranju 
pomagajo tudi s kretnjami, gestami, 
pisanjem, branjem z ustnic, obrazno 
mimiko in risanjem. Znakovni jezik je težko 
prevajati v verbalni govor ali obratno, saj 
ima skromen besednjak.

Tehnični pripomočki, ki jih uporabljajo 
ljudje z okvaro sluha:
• Slušni aparati 
obstajajo v najrazličnejših oblikah in 
jakostih. Ker aparat sprejme in okrepi vse 
zvoke okolja, se je potrebno poslušanja z 
njim naučiti. Akustično pozornost je treba 
usmerjati na koristen zvok, ki je mnogo 
siromašnejši od tistega, ki ga slišijo 
slišeči. Zato se mora naglušna oseba 
naučiti prepoznavanja zvokov na osnovi 
mnogo bolj skopih zvočnih informacij, kot 
jih prejemajo slišeči ljudje. Na zaznavo 
s slušnim aparatom zelo vplivajo hrup, 
odvečni šumi, piski itd. 
• Pretvorniki zvočnih signalov v vidne/
vibracijske signale 
zvonjenje budilke, hišnega zvonca, 
telefona, otroškega joka in požarnega 
alarma spremenijo v vidno utripanje 
električne žarnice ali vibriranje (npr. 
vibrirajoči vzglavnik). Na ta način lastnika 
opozorijo na dogajanje, ne da bi ga ta 
moral slišati.

• Indukcijska zanka 
s pomočjo indukcijskega prenosa zvoka 
posreduje glas govorca neposredno v 
slušni aparat. Tako slušatelj prejme 
samo koristni glas govorca in se izogne 
motečemu zvoku okolja, ki zmanjšuje 
razumevanje. Uporabnik slušnega 
aparata tako sliši govornika jasno in 
čisto. Indukcijska zanka je uporabna le 
v zaprtih prostorih, npr. kinodvoranah, 
predavalnicah, gledališčih ...
• Drugi pripomočki, 
ki jih uporabljajo gluhi in naglušni so: 
mobilni telefoni z možnostjo pisnega 
komuniciranja in videotelefonijo, prenosniki 
zvoka na podlagi infrardeče svetlobe, 
aparati s frekvenčno mudulacijo itd.

Za dobro komunikacijo gluhih in naglušnih 
je nujna dobra osvetlitev brez 
bleščanja. Zaznavo zelo poslabšajo 
odvečni šumi, hrup, piskanje itd.
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OSNOVE 
OBLIKOVANJA 
PROSTORA ZA 
VSE 

Drugo poglavje govori o 
osnovah načrtovanja prostora 
za vse, ki izhajajo iz značilnosti 
funkcionalno oviranih ljudi, 
obravnavanih v prejšnjem 
poglavju. Gre za osnove, ki 
bi jih morali obvezno poznati 
in upoštevati vsi prostorski 
načrtovalci in bi morale biti 
vključene tudi v slovenski pravni 
red. 
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A. Širina vozička 
pomembno vpliva na oblikovanje prehodov 
in vhodov, saj morajo biti ti na zunanjih 
javnih površinah širši od 90 cm, ter 
načrtovanje pešpoti, ki morajo biti dovolj 
široke, da je omogočeno srečanje (več v 
poglavju 3.1.1. Širina poti).

B. Možnost obračanja vozička 
vpliva na oblikovanje pešpoti in ploščadi 
pred vhodi, saj voziček potrebuje za 
obračanje vsaj 150 cm ravnega prostora.

C. Višina robnika, 
ki ga človek na vozičku še lahko 
samostojno prevozi. Zaželene so poti brez 
robov in pragov. Robnik do višine 2 cm je 
še ustrezen, medtem ko so vsi višji robovi 
neprehodni. 

D. Višina sedeža,
ki vpliva na oblikovanje kioskov, strežnih 
pultov, avtomatov, tipkovnic v dvigalih 
itd., saj morajo biti vse te stvari dosegljive 
tudi iz sedečega položaja (v višini 90– 
120 cm) ter na oblikovanje vseh mest, 
kjer se je treba presesti, npr. sanitarij, ki 
morajo biti na isti višini (46–48 cm) kot 
sedež invalidskega vozička. Za aktivne 
paraplegike je ustrezna funkcionalna 
wc školjka visoka 42 cm,  s tipskim 
nastavkom sedežne deske se lahko višina 
regulira  na veče višine sedenja.

E. Naklon poti 
na daljših poteh ne sme biti večji od 3 %, 
ker moramo upoštevati, da mora človek na 
vozičku samostojno prevoziti pot z rokami. 
Na krajših odsekih (do 6 m) lahko naklon 
doseže 5 %, izjemoma je dopusten tudi 
naklon do 8 %, vendar le na klančinah, 
krajših od dveh metrov.
Posebej pomemben je tudi prečni naklon, 
ki ne sme biti večji od 2 %, saj je sicer 
obremenitev ene roke bistveno večja in 
vožnja zato zelo neudobna (več v poglavju 
3.1.2. Nakloni  in  3.3.2. Klančina).

F. Podlaga 
mora biti trdna, nezdrsljiva, brez lukenj in 
širokih fug, da jo je mogoče hitro prevoziti 
brez večjega napora.

G. Vrata 
morajo biti lahka, kljuka pa enostavna za 
odpiranje, da jo je mogoče odpreti tudi s 
pestjo.

0,90 max 3%

max 2%
1,50

1,
50

2

Skica 1: 
Najmanjša širina 

prehodov

Skica 6: 
Vzdolžni naklon pešpoti na 
daljših poteh

Skica 7: 
Prečni naklon potiSkica 2: 

Prostor, potreben za 
obračanje vozička

Skica 3: 
Največja višina robnikov, 

pragov, robov itd., ki jo je z 
vozičkom mogoče prevoziti

Skica 4, 
Skica 5: 

Višina delovnih površin za 
osebe na vozičkih

Tabela ustreznih naklonov 
dolžina višina glede na naklon
(m) (cm)

 3 %  5 %  8 % 
1 3 cm  5 cm 8 cm
2 6 cm 10 cm 16 cm
3 9 cm 15 cm /
4 12 cm 20 cm /
5 15 cm 25 cm /
6 18 cm 30 cm /
10  30 cm / /
15 45 cm / /
50 150 cm / /

2.1. GIBALNO OVIRANI Z INVALIDSKIM VOZIČKOM
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Invalidski voziček omejuje gibanje na več ravneh. Pri načrtovanju zunanjih prostorov so z 
vidika oseb na vozičku pomembni predvsem naslednji dejavniki:

Fotografija 1, 2: 
Pri načrtovanju tlakovanja 
je treba poleg izbire 
materiala predvideti tudi 
primeren način obdelave, 
polaganja in fugiranja. 
V obeh primerih gre za 
tlakovanje z granitnimi 
kockami, vendar so v 
prvem primeru (F1) fuge 
med kockami zelo velike, v 
fugah je pesek, ki se je že 
precej izpral, površina kock 
pa je neravna. V drugem 
primeru (F2) je površina 
dovolj gladka, da ne ovira 
vožnje z vozičkom. Izbrana 
fugirna masa se ne izpira, 
zato se fuge ne poglabljajo.  F2

 F1
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2.2. GIBALNO OVIRANI S PALICO, BERGLAMI IN DRUGIMI PRIPOMOČKI 2.3. GIBALNO OVIRANI Z OTROŠKIM VOZIČKOM, HODULJAMI, 
TORBAMI IN DRUGIMI PRIPOMOČKI NA KOLESIH 

Čeprav pod skupino gibalno oviranih 
največkrat pojmujemo ljudi na vozičkih, 
pa je med njimi tudi veliko trajno ali 
občasno poškodovanih ljudi, ki pri 
gibanju ne uporabljajo invalidskega 
vozička. Nekateri med njimi si pomagajo 
z drugimi pripomočki (bergle, palice, 
hojce …), nekateri pa pripomočkov ne 
uporabljajo, vendar je njihova hoja nekoliko 
otežena. Čeprav bodo ti ljudje v večini 
primerov raje hodili po klančini kot 
po stopnicah, pa bodo večkrat izbrali 
tudi stopnice (v primerih, ko je klančina 
zelo oddaljena od vhoda ali ko gre le za 
posamezne stopnice), zato jih ne moremo 
enačiti z invalidi na vozičkih. Zanje je 
predvsem pomembno, da upoštevamo 
naslednje:

A. Širina prehodov 
ne sme biti manjša od 90 cm, da lahko 
oseba z berglami ali hojco neovirano hodi.

B. Stopnice 
naj bodo udobne in oblikovane tako, da 
nastopna ploskev ne presega čela stopnice 
ter tako pri hoji navzgor noga ne zadeva ob 
rob (več v poglavju 3.3.1. Stopnice).

C. Podlaga 
mora biti nezdrsljiva, ravna, brez robov 
in pragov, višjih od 2 cm, ki so nevarni za 
spotikanje.

D. Prostori za počitek 
morajo biti razporejeni tako, da razdalja 
med njimi ni večja od 100 m.

E. Podesti 
na stopnicah morajo biti razporejeni vsaj 
na vsakih 15 stopnic.

F. Ograja 
služi kot pomoč pri premagovanju višinskih 
razlik (ob stopnicah in klančinah). Pri tem 
je treba zagotoviti, da lahko vrhnji rob 
ograje služi kot vodilo za roke – tako da 
lahko roka nemoteno drsi po njem. Držaj 
ograje mora biti oblikovan z vodoravnim 
iztekom ob prvi in zadnji stopnici.

G. Lahka vrata 
morajo imeti možnost odpiranja z eno roko.

Če upoštevamo zahteve za gibanje z 
invalidskim vozičkom, bomo večinoma 
zadostili tudi potrebam vsem tistih, ki 
imajo drugačne pripomočke na kolesih, 
saj so njihove omejitve nekoliko manjše 
od omejitev invalidskega vozička 
(primer: torbo lahko brez večjega napora 
dvignemo čez eno stopnico ali robnik, 
visok 5 cm, medtem ko je za invalidski 
voziček to neprehodna ovira).

1,90

Skica 8: 
Dimenzije otroškega 
vozička
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C. Talne oznake/talni taktilni vodilni 
sistem 
omogoča pešcem z okvarami vida, da 
prepoznavajo različne talne teksture in 
vizualne kontraste v tleh, ki jim pomagajo 
pri orientaciji v prostoru. V vsakem znanem 
okolju najdejo v tleh razna znamenja, ki 
jim pomagajo prepoznati, kje natančno se 
nahajajo.
Če gre za načrtno uporabljene 
spremembe v tlaku, govorimo o 
talnih oznakah. Talne oznake morajo biti 
dobro taktilno in vizualno zaznavne, zato 
morajo biti iz materiala, ki je kontrasten v 
primerjavi z okoliškim tlakom – izstopati 
mora tako po svojih teksturnih (gladko-
grobo) kot tudi po svetlobnih značilnostih 
(svetlo-temno). S talnimi oznakami pešca 
opozarjamo na različne ovire (npr. table 
v višini glave, količki itd.) in nevarnosti 
(npr. meja med pločnikom in kolesarsko 
stezo), ga obveščamo o pomembnih 
točkah v bližini (npr. klopi ob poti, vhodi v 
stavbe itd.) ter ga vodimo skozi prostor 
(npr. čez široke ulice, prostrane trge ...). 
Talne oznake se uporabljajo pri vodenju 
po različnih zunanjih javnih površinah – 
parkih, trgih, pešpoteh in tudi v notranjosti 
stavb. 
Pri vodenju čez prometne površine (ceste, 
prehodi za pešce, križišča, parkirišča, 
avtobusne in železniške postaje), kjer 
gre za zahtevnejšo orientacijo in večjo 
izpostavljenost nevarnim situacijam, 
pa je potrebno vpeljati posebni talni 
taktilni vodilni sistem (TTVS), ki 
omogoča varno prečkanje prehodov za 
pešce, enostavnejšo in varnejšo uporabo 
potniškega prometa itd. (več v poglavju 
3.8.1. Talni taktilni vodilni sistem). 
V Prilogi št. 5 je predstavljen primer 

kompleksnega talnega taktilnega 
vodilnega sistema (TTVS) na prehodu 
za pešce: označevalna linija, ki poteka 
pravokotno na rob pločnika pešca opozori 
na prehod za pešce. Linija taktilnih plošč, 
postavljenih vzporedno z robom ceste, 
pešca opozarja, da je na robu, obenem 
pa zareze na ploščah nakazujejo smer, v 
kateri naj hodi preko ceste 

A. Zaznavanje ovir na poti 
je odvisno od dolžine in širine nihaja 
palice, s katero slepi zazna oviro pred 
seboj. Pomembno je opozoriti na ovire, 
ki so dvignjene nad višino 30 cm, saj teh 
s palico ni mogoče zaznati in so zato za 
slepe zelo nevarne. 

B. Najmanjša višina roba, 
ki ga je s palico še mogoče zaznati (3 cm), 
vpliva na oblikovanje robnikov na meji s 
prometnimi površinami. Če je rob nižji, 
se slepemu lahko zgodi, da zaide izven 
območja pešpoti in je tako izpostavljen 
nevarnosti.

Najpomembnejše značilnosti samostojnega gibanja z belo palico, ki vplivajo na 
oblikovanje prostora brez ovir:

2,
20

30

1,50

3

Skica 9: 
Hoja z belo palico

Skica 10: 
Svetli gabarit poti

Skica 11: Najmanjša 
višina roba, ki ga je še 
mogoče zaznati z belo 

palico

Fotografija 3a, 3b: 
Različne vzorce v tlaku, ki 
so jih oblikovalci v prostor 
sicer vnesli iz drugih 
razlogov, slepi in slabovidni 
prepoznajo in izkoristijo 
kot pomoč pri orientaciji 
(F3a). Če že pri načrtovanju 
pomislimo tudi na to vlogo 
vzorcev, lahko preprečimo 
primere, ko je urbana 
oprema nameščena ravno 
na vodilno linijo (F3b).

2.4. SLEPI

0,90 - 1,50

0,15
0,70

0,15

1,00

 F3a

 F3b



28 Priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru 29Priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru

A. Zaznavanje ovir na poti
Ker se slabovidni večinoma gibljejo brez 
bele palice, jim ovire, postavljene na poti, 
povzročajo še večje težave kot slepim, ki 
hodijo z belo palico ali s psom vodnikom. 
Slabovidnim velike težave povzročajo 
predvsem ovire, ki vizualno ne izstopajo in 
so podobnih barv kot okolica.
Pri načrtovanju zunanjega prostora je 
zato pomembna odstranitev vseh ovir 
na pešpoteh in pločnikih. Če ovir ni 
mogoče umakniti, morajo biti označene s 
kontrastno barvo.

Velike težave povzroča tudi vsa urbana 
oprema, ki ni pritrjena na podlago, temveč 
jo je mogoče premikati. Na vsakdanjih 
poteh se namreč slabovidni precej opirajo 
na svoj spomin in se brez težav izognejo 
oviram tam, kjer jih pričakujejo. Če pa te 
ovire niso pritrjene, se lahko zgodi, da 
stojijo vsak dan na drugem koncu pločnika, 
kar pomeni, da je vsak dan potrebna 
posebna pozornost pri hoji – kot bi vedno 
hodili po nepoznani poti. 

Fotografija 4a: 
Primer pločnika z ovirami, 
ki se barvno zlijejo z okolico 
in slabovidnim povzročajo 
največ težav . 
Slika z dobrim vidom.

Fotografija 4b: 
Zaznava močno slabovidne 

Fotografija 4c: 
Primer opozarjanja na 
ovire s spremembo tlaka: 
tlak temne barve označuje 
območje z ovirami, 
medtem ko svetlejša pot 
vodi varno mimo ovir. 

Fotografija 4d: Primer 
opozarjanja na ovire z 
označevanjem ovir s 
kontrastnimi barvami

D. Orientacija in sprejemanje informacij 
preko rok 
slepim omogoča, da se orientirajo s 
pomočjo vodil za roke, ograj, reliefnih 
zemljevidov in maket, informacije pa 
sprejemajo v brajici oz. v reliefnem tisku 
(posebej tisti, ki so oslepeli pozneje). To 
vpliva na oblikovanje ograj in vodil za roke, 
informacijskih tabel, avtomatov itd. 
Vse pomembne informacije, ki so 
napisane v navadnem tisku, morajo 
imeti dvojnik tudi v brajici. Informacije, 
ki so preobsežne za pisanje v brajici, 
je treba zagotoviti v zvočni obliki (več v 
poglavju 3.7.3. Tipne informacije).

E. Orientacija in sprejemanje informacij 
s pomočjo zvoka 
poleg zvokov, ki so v prostoru stalno 
prisotni, zajema še posebne zvočne 
orientacijske pripomočke, kot je npr. RIAS, 
ki slepim in slabovidnim pomaga dostopati 
do vidnih besedilnih informacij, ki so v 
odprtih in v zaprtih prostorih, pomaga pa 
tudi posamezniku, da se orientira v okolju 
itd.
Pomembna je tudi zvočna signalizacija, 
ki dopolnjuje svetlobne signale. Najbolj 
znani so zvočni semaforji, ki so zelo 
pomembni za samostojno gibanje slepih 
oseb (več v poglavju 3.4.5. Semaforji in 
3.8.4. Orientacija z zvokom).
Vse informacije, ki so preobsežne za 
pisanje v brajici, je treba zagotoviti v zvočni 
obliki. To so npr. zvočni zapisi na osebnih 
predvajalnikih (mp3), ki si jih uporabniki 
lahko prenesejo z določene spletne strani, 
vodiči na avdio predvajalnikih, ki si jih 
lahko izposodijo na recepciji, informacijskih 
točkah itd. (več v poglavju 3.7.2. Zvočne 
informacije).

2.5. SLABOVIDNI 

Slabovidni in slepi se največkrat uvrščajo v enotno skupino, kar povzroča precej težav, 
saj se eni pri gibanju opirajo na popolnoma drugačna znamenja in pripomočke kot 
drugi. Zato jih moramo nujno obravnavati ločeno.
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B. Bleščanje in težko zaznavanje 
steklenih površin
Slabovidnim povzroča veliko težav pri 
gibanju bleščanje, ki močno zmanjša 
učinkovitost vidne zaznave, zato se je 
potrebno pri izbiri materialov in barv 
izogibati izrazito belim površinam in 
materialom, ki močno bleščijo.

Previdno je treba načrtovati tudi 
ogledala, ki ustvarijo lažni občutek 
o prostoru, in steklene stene, ki jih 
ljudje z nekoliko slabšim vidom zelo 
hitro spregledajo.

C. Orientacija in sprejemanje informacij 
s pomočjo kontrastov in barv 
Slabovidni se pri orientaciji najbolj opirajo 
na vizualne informacije, ki pa morajo biti 
jasne in kontrastne glede na okolico. Za 
razliko od slepih se večina slabovidnih ne 
usposablja posebej v tipnemu in slušnemu 
zaznavanju, zato jim zvočne in tipne 
informacije pri orientaciji služijo zgolj kot 
dodatek. Posebej pomembno je kontrastno 
označevanje stopnic, saj so padci po 
stopnicah eden najpogostejših vzrokov 
poškodb slabovidnih oseb. Nujna je tudi 
dobra osvetlitev, zlasti na nevarnih mestih.

Uporaba močnih barv je dobrodošla 
tudi za vsebinsko označevanje (npr. 
označevanje različnih vhodov) (več v 
poglavju 3.8.3. Vizualne informacije).

D. Pisne informacije
Da bi slabovidni dobili enakovredne 
informacije kot drugi, morajo biti vse 
pomembne informacije napisane v 
povečanem tisku. Večkrat se slabovidni 
enačijo s slepimi in se tudi zanje predvidijo 
napisi v brajici. Tako so informacijske 
table večkrat opremljene z navadnim 
tiskom in brajico, pri čemer je prikrajšana 
večina oseb z okvarami vida. Povečan 
tisk namreč zavzame veliko prostora, 
zato jih oblikovalci raje opremijo z brajico, 
ki ne izstopa ali je celo zanimiva tudi 
videčim. Na žalost s tem izločijo večino 
oseb z okvarami vida, saj brajico pozna 

in uporablja vedno manj ljudi, medtem ko 
število slabovidnih, ki berejo s pomočjo 
povečav, strmo narašča.
Pri pisanju je treba upoštevati določena 
pravila (več v poglavju 3.7.1. Vizualne 
informacije). 
Če so informacije preobsežne za 
pisanje v povečanem tisku, jih je treba 
zagotoviti v zvočni obliki.

E. Zvočne informacije
Če se zvočne informacije predvajajo s 
pritiskom na gumb, mora biti gumb dobro 
označen s kontrastno barvo (glej 
poglavje 2.4. Slepi).

Fotografija 5: 
Trg je tlakovan s 

kovinskimi ploščami, ki 
močno bleščijo. Ljudem, 
ki slabo vidijo, bleščanje 

še poslabša zaznavo. 
Poleg tega velika enotno 

tlakovana površina še 
dodatno oteži orientacijo, 
saj ne vsebuje nikakršnih 

usmeritev, po katerih bi se 
pešec lahko ravnal pri hoji 

po trgu.

Fotografija 6a, 6b: 

Stopnice, ki segajo na ulico, so manj nevarne, če robove označimo s kontrastnimi trakovi.

2.6. GLUHI IN NAGLUŠNI

A. dobra osvetlitev, 
ki omogoča enostavno branje z ustnic in 
spremljanje dogajanja;

B. optični in vibrirajoči signali 
za obveščanje o nevarnostih (npr. 
utripajoče luči);

C. zmanjšanje odvečnega hrupa, 
ki moti delovanje slušnih aparatov: 
nezaželena so zvočna obvestila in signali, 
ki se vklopijo na senzor ali se neprekinjeno 
vrtijo, moteči zvočni semaforji;

D. jasno napisane informacije 
z enostavnim besediščem na dobro vidnem 
mestu;

E. uporaba barv in kontrastov 
za poudarjanje pomembnih informacij o 
prostoru in vsebini.
 

Gluhi in naglušni imajo pri oblikovanju zunanjega prostora le malo posebnih zahtev, 
te pa se nanašajo predvsem na podajanje informacij. Za njih je pomembno predvsem 
naslednje:

 F6a

 F6b
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Tako lahko pešec s tipko na daljinskem 
upravljavcu (ki je lahko vgrajen v belo 
palico) aktivira zvočni signal samo, 
ko ga potrebuje. Signali označujejo 
tudi pomembne točke, kot so vhodi v 
pomembne stavbe, trgovine in podhode, 
in so vgrajeni v kompleksne sisteme, kot 
so npr. železniške in avtobusne postaje. 
Ponekod so ob signalnih tonih posnete 
tudi glasovne opombe – takšne opombe 
se uporabljajo npr. v mestnem potniškem 
prometu, kjer lahko slepi ob pritisku na 
tipko sliši, kateri avtobus prihaja in v 
katero smer gre.
Druga kompromisna rešitev je zamenjava 
zvočnih semaforjev z vibrirajočimi, kar je 
ustrezno predvsem na manjših križiščih. 
Na velikih križiščih je hrupa že toliko, da 
zvočni semafor ni tako moteč, zaradi velike 
gostote pešcev pa so zvočni semaforji v 
takšnih primerih precej bolj učinkoviti.
Pri podajanju informacij v zvočni obliki se 
izogibamo predvajalnikom, ki se vklopijo 
na senzor ali se neprenehoma ponavljajo, 
sprejemljivi pa so takšni, ki jih vklopimo s 
pritiskom na gumb na informacijski tabli 
ali na daljinskem upravljavcu.

2.7.4. Kolesarske steze – 
višinska ločitev: da ali ne?

Pri kolesarskih stezah prihaja do nesoglasij 
med kolesarji in slepimi. Za kolesarje 
višinsko ločene kolesarske steze niso 
najboljše, ker jih robniki omejujejo pri 
umikanju in prehitevanju in so tako večkrat 
krivi za padce. Slepim po drugi strani 
pa nivojska ločitev pomeni jasno mejo 
med pešpotjo in kolesarsko stezo. Če sta 
kolesarska steza in pločnik ločena le z 
belo črto ali barvno označbo, slepi nima 

jasne meje in oboje dojema kot enoten 
pločnik, zato se velikokrat zgodi, da zaide 
med kolesarje.
Rešitev: 
S stališča varnosti je argument slepih 
gotovo močnejši od argumenta kolesarjev. 
Nivojska ločitev kolesarskih stez od 
pešpoti je pomembna tudi zaradi varnosti 
drugih pešcev. Robnik namreč omejuje 
kolesarja pri vožnji po pločniku, kar je 
pomembno za varnost pešcev, hkrati 
pa omogoča tudi bolj nemoteno vožnjo 
kolesarjem, saj pešcem omejuje dostop 
na kolesarsko stezo. Pešec, ki stopi s 
pločnika nekoliko nižje, takoj opazi, da je 
stopil na stezo, ki ni namenjena njemu, 
medtem ko je belo črto precej lažje 
spregledati. Tako tudi pešci večkrat hodijo 
po kolesarskih stezah, če te niso ustrezno 
ločene, in s tem motijo vožnjo kolesarjev. 
Razlog, ki ga navajajo kolesarji, je 
upravičen le pri preozkih kolesarskih 
stezah. Zagotoviti je torej treba dovolj 
široko kolesarsko stezo in nivojsko ločitev, 
razen v primerih, ko to zaradi pomanjkanja 
prostora ni mogoče. V teh primerih je 
lahko kolesarska steza na nivoju pločnika, 
vendar je med njima nujno namestiti 20 
cm širok ločilni pas iz drugačnega tlaka 
ali kolesarsko stezo tlakovati z drugačnim 
materialom kot pločnik (več v poglavju 
3.4.6. Kolesarske steze).

Fotografija 7a: 
Višinska ločitev kolesarske 
steze in pločnika je z vidika 
varnosti najprimernejša, 
saj lahko tako slepi in 
slabovidni zaznajo rob 
svoje poti in ne zaidejo med 
kolesarje. Obenem robnik 
kolesarjem preprečuje 
vožnjo po pločniku 

Fotografiji 7b, 7c: 
Če višinska ločitev ni 
mogoča, je treba jasno 
mejo med stezo in 
pločnikom zagotoviti z 
dovolj širokim ločilnim 
pasom iz drugačnega 
tlaka kontrastne barve 
in teksture (F7b) ali z 
različnim tlakovanjem 
(F7c).

2.7.1. Višina robnika: največ 
2 cm ali najmanj 3 cm?

Najvišji rob, ki ga lahko še brez težav 
prevozimo z invalidskim vozičkom, meri 
2 cm, medtem ko je najnižji robnik, ki ga 
še lahko zaznamo z belo palico, visok 3 
cm. To nesoglasje je izrazito predvsem 
na prehodih za pešce. Na prehodih, kjer 
pešci niso vodeni ločeno, so včasih robniki 
čez celoten prehod spuščeni na raven 
cestišča, kar sicer nudi ugoden, širok 
prehod za gibalno ovirane, vendar obenem 
pomeni tudi veliko nevarnost za slepe in 
slabovidne, ki roba pločnika ne zaznajo in 
se lahko hitro znajdejo na cesti.
Druga možnost pri skupnem vodenju 
pešcev čez prehod je nadvišanje robnika za 
3 centimetre po celotnem prehodu, kar je 
najmanjše nadvišanje, ki ga slepi še lahko 
zaznajo, vendar pa gibalno oviranim to 
pomeni dodatno oviro na poti.
Rešitev: 
Primernejši so ločeni prehodi. Na takšnih 
prehodih so robniki na klančinah v širini 
100 cm visoki 2 cm, kar olajša pot gibalno 
oviranim, drugod pa 6 cm. Nujno je 
označevanje klančin s TTVS, ki namesto 
robnika opozarjajo slepega, da prihaja na 
cesto (več v poglavju 3.8.1.1. Talni taktilni 
vodilni sistem – čepaste plošče).

Pri spuščenih robnikih na dovozih, ki so 
namenjeni zgolj prehodu avtomobilov čez 
pločnik in ne prehodu invalidskih vozičkov, 
mora biti robnik obvezno dvignjen na 3 cm 
(več v poglavju 3.4.3. Robniki).

2.7.2. Izrazite talne teksture ali 
gladka podlaga?

Medtem ko so slepim različne talne 
teksture v veliko pomoč pri orientaciji, 
ljudem na vozičkih velikokrat upočasnijo 
vožnjo in povzročajo težave.
Rešitev: 
Večletne raziskave in študije že izvedenih 
primerov v tujini so v Nemčiji pripeljale 
do izbora takšnih materialov za TTVS, ki 
slepim omogočajo dovolj dobro zaznavo 
teksture, hkrati pa ne vplivajo bistveno 
na vožnjo z vozičkom in so zato primerni 
za uporabo na cestah in pločnikih. Pri 
oblikovanju trgov, pešpoti, parkov in pri 
historičnih ureditvah, kjer uporabljamo 
drugačne materiale, je potrebno med 
primernimi tlaki najti dovolj dobro 
zamenjavo (več v poglavju 3.8.1. Talni 
taktilni vodilni sistem).

2.7.3. Zvočni signali: da ali ne?

Zvočni semaforji slepim in slabovidnim 
močno olajšajo gibanje po mestu, podobno 
so v zvočni obliki dobrodošle tudi vse 
prometne informacije (o avtobusih, 
vlakih) in informacije o programu (npr. 
pri razstavah, muzejih na prostem, učnih 
poteh itd.). Po drugi strani pa so za 
naglušne ti zvoki lahko zelo moteči. Nad 
stalno delujočimi zvočnimi semaforji se 
pritožujejo tudi stanovalci, ki živijo v bližini, 
saj jih motijo v nočnem času.
Rešitve: 
Na Češkem so ta problem zelo učinkovito 
rešili s sistemom na daljinsko upravljanje. 

2.7. GLAVNA NESOGLASJA MED SKUPINAMI IN ISKANJE KOMPROMISOV

 F7b F7a  F7c
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2.7.5. Preprečevanje 
nepravilnega parkiranja s 
količki: da ali ne?

Za večino ljudi je urbana oprema, ki se 
uporablja za omejevanje parkiranja na 
površinah za pešce, zelo moteča ali celo 
nevarna. Po drugi strani pa parkirani 
avtomobili na teh površinah povzročajo še 
precej večjo nevarnost, saj večkrat zaprejo 
pot tako, da mora pešec okoli avtomobila 
po prometni cesti.
Rešitev: 
Dovolj visok cestni robnik (15 cm) omejuje 
parkiranje na pločnikih. Težava nastane 
tam, kjer so pogosti dovozi preko pločnika, 
s tem pa tudi ležeči robniki, ki omogočajo 
parkiranje na pločniku. Samo visok robnik 
zato ni dovolj in tudi še tako poostren 
nadzor mestnega redarstva te težave ne 
more rešiti. Nujno bi bilo ozaveščanje in 
razvijanje kulture voznikov, ki je trenutno 
na zelo nizkem nivoju (glej poglavje 5.1. 
Ozaveščanje javnosti). 
Ovire, ki preprečujejo parkiranje, so zato 
ponekod nujne, pomembno pa je upoštevati 
določena pravila pri njihovem postavljanju 
(več v poglavju 3.5.3. Preprečevanje 
parkiranja). 

2.7.6. Kontrastne barve – vsiljive 
ali dobrodošle?

Premišljena uporaba kontrastov in močnih 
barv slabovidnim (pa tudi vsem drugim) 
pomaga pri orientaciji, jih opozarja na 
nevarnosti, ovire itd.
Po drugi strani pa barve močno vplivajo na 
podobo prostora in so lahko zelo moteče.
Rešitev: 
Če je le mogoče, izbiramo kontrastne 
barve in materiale tako, da opravljajo svojo 
funkcijo, pri tem pa ne izstopajo preveč 
(npr. črno-bel kontrast je manj moteč od 
rumene barve, vendar še vedno dovolj 
dobro zaznaven). Pri tem je pomembno tudi 
to, v kakšen prostor te oznake vnašamo. 
Prometne površine so že tako polne 
motečih dejavnikov, da nekaj dodatnih 
oznak verjetno ne bo močno vplivalo 
na njihov izgled. Tudi rdeče pobarvane 
kolesarske steze, ki sicer izstopajo, so za 
slabovidne zelo uporabne. Dobrodošle so 
tudi za kolesarje, saj se pešci veliko bolj 
izogibajo rdečih stez kot nepobarvanih, s 
tem pa je kolesarski promet na njih precej 
manj oviran. Zaradi vseh teh koristi je 
treba dobro premisliti, ali bo neka barva 
resnično poslabšala kvaliteto prostora ali 
pa mogoče njen negativen vpliv le ni tako 
velik, kot so njene koristi.
Ko gre za ureditve, kjer je vizualna podoba 
bolj pomembna (historične ureditve, 
trgi, stara mestna jedra ...), je treba 
izbiri materialov in barv seveda nameniti 
nekoliko več premisleka.



36 Priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru Priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru

SMERNICE ZA 
NAČRTOVANJE 
ZUNANJIH 
PROSTOROV

Osnove iz prejšnjega poglavja so 
v tretjem poglavju podrobneje 
obravnavane in uporabljene na 
različnih vrstah javnih površin. 
Gre za konkretne rešitve, 
ki vključujejo zahteve vseh 
skupin funkcionalno oviranih 
in kompromise med njimi. 
Predlagane smernice veljajo za 
novogradnje in rekonstrukcije, 
posebej pa so obravnavani 
primeri, ki so dopustni v primeru 
rekonstrukcij, ko osnovnih 
smernic zaradi različnih razlogov 
ni mogoče uresničiti.

37
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3.1. PEŠPOTI

3.1.1. Širina 

Pot naj bo široka vsaj 180 cm. Najmanjša 
širina, ki je pri stranskih javnih poteh še 
dopustna, je 150 cm ali 120 cm, če so na 
poti razširitve za obračanje in izogibanje.

3.1.2. Naklon 

Vzdolžni naklon poti naj na dolgih poteh ne 
bo večji od 3 %. Naklon na odsekih, ki so 
krajši od 6 m, lahko doseže 5 %, pri čemer 
mora biti na vsakih 6 m pot uravnana tako, 
da se lahko oseba na vozičku spočije. 
Nakloni do 8 % so mogoči samo pri krajših 
klančinah (npr. za premostitev višinske 
razlike ob posameznih stopnicah). Prečni 
naklon poti naj ne bo večji od 2 %.

3.1.3. Posamezne stopnice in 
kanali na poteh

Posamezne stopnice na poteh niso 
primerne in jih je treba nadomestiti z 
ustreznim naklonom poti. Večje višinske 
razlike premostimo s stopnicami, 
klančinami ali drugimi načini, opisanimi v 
nadaljevanju (več v poglavjih 3.1.2. Naklon 
in 3.3. Nivojske razlike).
Mulde za odvodnjavanje, ki prečkajo 
pešpoti, so lahko zelo težavne za ljudi 
na vozičkih, saj ne morejo čeznje, zato je 
treba pri načrtovanju posebno pozornost 
nameniti izbiri primernega načina 
odvodnjavanja, zlasti tam, kjer se poti 
križajo. Pešpoti ne sme nikjer presekati 
globoka mulda, temveč je treba na 
tistih mestih odvodnjavanje reševati na 
drugačen način (linijski požiralniki, rege, 
plitve mulde itd.).

R*: Kjer drugačna rešitev ni mogoča, je 
treba rob stopnic označiti s kontrastnimi 
trakovi, v bližini pa zagotoviti tudi prehod 
za invalidski voziček (več v poglavju 3.3.1. 
Stopnice).

R* = dopustna kompromisna rešitev v primeru rekonstrukcije
Talne oznake = oznake iz poljubnega tlakovanja, ki so v taktilnem in vizualnem kontrastu z okoliškim 
tlakovanjem z namenom vodenja in opozarjanja slepih in slabovidnih na različne posebnosti v prostoru
TTVS = talni taktilni vodilni sistem; posebne talne oznake, ki se uporabljajo na prometnih površinah, kjer je 
potrebna večja pazljivost (poglavje 3.8.1.)

A17/2 A18/1 A7/3

1,80

1,
80

1,80

1,50

Prečni nagib
max 2%

Prečni nagib
max 2%

Vzdolžni nagib
max 3%

Prečni nagib na
uvozih max 6%

Vzdolžni nagib
max 3%

Skica 12: 
Udobna širina poti, ki 

omogoča srečanje dveh 
oseb na vozičkih

Skica 14: 
Kombinacija naklonov na 

pločnikih 
(več v poglavjih 

1.2.E. Naklon poti  in 
3.3.2. Klančina)

Skica 13: 
Najmanjša širina poti s 

prostori za izogibanje

Skica 15: 
Pešpoti morajo biti brez 
stopnic

Fotografija 8: 
Stopnici sta zelo nejasno 
zaznavni že ljudem, ki 
dobro vidijo, saj je vsaka 
svoje barve, imata pa tudi 
zelo neizrazit rob. Nujna bi 
bila označitev robov obeh 
stopnic s kontrastno barvo. 
Postavlja pa se vprašanje, 
zakaj ni položna klančina, 
ki je speljana ob robu, 
razširjena čez vso širino 
poti, saj bi bil na ta način 
ves prehod dostopen vsem.

Fotografija 9: 
Širok kanal, ki prečka 
pešpot, pomeni za ljudi 
na vozičkih veliko oviro, 
neugoden pa je tudi za vse 
druge, saj si lahko (posebej 
slabovidni) ob neprevidnem 
koraku poškodujejo nogo.
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3.1.6. Klopi

Prostori s klopmi naj bodo umaknjeni s 
poti, tako da sedeči ne ovirajo prehoda 
mimoidočim, označeni naj bodo s talnimi 
oznakami, poleg klopi pa naj bo dovolj 
prostora tudi za invalidski voziček. 

Zaželeno je, da je klop kontrastne barve 
glede na podlago, da so klopi pritrjene in 
da je razdalja med njimi največ 100 m. 
Višina sedišča mora biti med 45 in 50 cm, 
naslonjalo za roke pa na višini 70 cm.

3.1.4. Tlakovanje

Primerni so trdni materiali, ki ne drsijo in 
ne bleščijo, brez lukenj in širokih fug.
Poleg izbire materiala je izrednega pomena 
tudi način vgradnje in fugiranja. Polaganje 
mora biti izvedeno po pravilih stroke, 
tako da je tlakovana površina po vgradnji 
ravna. Stiki med kockami (ploščami, 
tlakovci) morajo biti zapolnjeni s trajno 
elastično zmesjo, ki je odporna na večja 
temperaturna nihanja. Tako se fugirna 
masa ne izpira in ne razpoka, temveč 
ostane takšna kot pri vgradnji.
Zaželeno je premišljeno kombiniranje 
različnih materialov (F10a), nezaželeno 
pa je mešanje materialov z različnimi 
teksturami in barvami v kompleksne 
vzorce.
Za orientacijo na prometnih površinah 
uporabljamo materiale TTVS (več v 
poglavju 3.8.1. Talni taktilni vodilni 
sistem).
Pri površinah, kjer ne uporabljamo 
osnovnega TTVS, se skušamo približati 
teksturnim in barvnim značilnostim 
materialov, ki so v tem sistemu 
uporabljeni.

3.1.5. Zasnova sistema poti 

Zasnova poti naj bo čimbolj enostavna, 
da je orientacija olajšana, izogibamo se 
prevelikemu številu križišč in odcepov, kjer 
to ni nujno potrebno.

1,
50

1,
20

1,20 5.00

Sprememba tlakovanja
na prostorih za klopi

Talne taktilne oznake klopi -
pri večjih prostorih za počitek

0,600,60

1,
20 sprememba tlakovanja

na prostorih za klopi

Skica 16: 
Postavitev in označevanje 
klopi na pešpoteh

Skica 17: 
Označitev klopi, kjer ni 
prostora, da bi jo umaknili 
s poti

Fotografija 11a: 
Klop je umaknjena s poti tako, da ne ovira pešcev, 
ki hodijo po poti. Sprememba tlaka na poti slepim 
označuje mesto, kjer se klop nahaja. Manjka še nekaj 
prostora za invalidski voziček.

Fotografija 11b: 
Težko dostopen prostor s klopjo: lesena pregrada pomeni 
oviro za slepe in slabovidne, nedostopen pa je tudi z 
invalidskim vozičkom.

Fotografija 10b : 
Kombiniranje preveč različnih materialov orientacijo 

zmede, večja pa je tudi verjetnost, da bo zaradi razlik med 
njimi sčasoma prišlo do težje prevoznosti površine.

Fotografija 10a: 
Premišljeno kombiniranje matrialov pri tlakovanju pešpoti: 

rob poti je tlakovan drugače kot osnova, kar olajša 
orientacio slepim in slabovidnim. 

R*: Kjer ni prostora, da bi klop umestili 
izven poti, ampak stoji na robu, moramo 
prostor okoli nje posebej označiti s talnimi 
oznakami.
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3.1.7. Druga urbana in cestna 
oprema (cvetlična korita, 
smetnjaki, panoji, količki, jaški, 
svetlobniki, zračniki itd.)

Jaški naj bodo v nivoju poti ali dvignjeni 
največ 2 cm. Oprema, ki je postavljena 
višje od 30 cm ali sega v območje glave, ni 
dovoljena. Vsa oprema naj bo pomaknjena 
ob rob poti (tako da ostane svetla širina 
poti najmanj 120 cm), razporejena v 
enakomernih razmakih in označena s 
talnimi oznakami (glej tudi sliko F4).
Rešetke na pešpoteh morajo biti višinsko 
izravnane z ravnjo tal, v obliki mreže ali pa 
s prečkami, postavljenimi prečno na smer 
hoje, širina rež pa naj ne bo širša od 15 
mm.

R*: Če opreme, ki posega v območje 
svetlega profila koridorja, ni mogoče 
umakniti oz. zamenjati s primernejšo, 
jo je treba posebej označiti s taktilnimi 
oznakami.

Fotografija 12b: 
Če so rešetke nameščene 

vzporedno s smerjo 
gibanja, se kolesa vozička 

lahko zataknejo mednje.

Fotografija 12a:  
Primer   dobre  postavitve 

in oblike rešetk

3.1.8. Zasaditev ob poti

Pri zasaditvah je zelo pomembno redno 
vzdrževanje, saj rastline vplivajo na 
prehodnost poti s svojim habitusom 
(vejami) in z odpadlim listjem ali plodovi. 
Zasaditev ob poteh mora biti načrtovana 
tako, da kljub nekoliko nerednemu 
vzdrževanju ne posega v svetli koridor 
poti. Upoštevati je treba končno velikost 
rastlin. Uporaba rastlin s trni in povešavih 
dreves neposredno ob poteh je nezaželena. 
Posebej se izogibamo uporabi trnatih 
rastlin v živih mejah, ki zahtevajo nujno 
redno obrezovanje, saj ne moremo 
zagotoviti, da se bo obrezovanje res 
izvajalo.

R*: Kjer poti načrtujemo okrog obstoječih 
dreves, ki jih želimo ohraniti, morajo biti 
veje dreves, ki posegajo v območje poti, 
odstranjene do višine 220 cm. Če se deblo 
obstoječega drevesa nahaja na poti, je 
treba nanj opozoriti s talnimi oznakami.

3.1.9. Terase lokalov 

Prostori s stoli in mizami, ki posegajo na 
površine za pešce, morajo biti označeni 
s talnimi oznakami ali obdani z ograjo, 
ki preprečuje, da pešec po naključju ne 
zaide med mize in stole. Vhod na teraso 
mora biti jasno označen, ob ograji pa mora 
ostati najmanj 120 cm svetle širine poti za 
prehod mimo nje.

0,900,90

1,20

Skica 18: 
Najmanjša širina prehoda 

mimo ovir 

Skica19: 
Razporeditev stoječih ovir

1,20

drugačno tlakovanje opozarja
na 'nevarni del'

 Skica 20: 
Taktilna in kontrastna 
označba stoječe ovire

Skica 21: 
Označitev stoječih ovir, ki 
jih ni mogoče premakniti 

ali pogrezniti s tlakovanjem

Fotografija 13: 
Neprimerna zasaditev ovira 
prehod po pločniku, ki je 
sicer ustrezno opremljen z 
vodilno linijo za slepe.

Fotografija 14a: 
Terase lokalov v območju za pešce so postavljene tako, da je mimo 

njih omogočen neoviran prehod. Tlakovanje na poti je drugačno kot na 
prostoru, kjer so postavljene mize in stoli. 

Fotografija 14b: 
Terasa lokala pred stavbo ni ustrezno ločena od pešpoti. Pešec, ki slabo 
vidi, lahko pomotoma zaide med mize in stole, zelo težko pa tudi najde 
vhod, saj pot do njega ni nakazana.
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3.2.4. Vodni motivi in skulpture

Posebno pozornost pri snovanju trgov velja 
nameniti umeščanju vodnih motivov. Slepi 
in slabovidni težko zaznajo (predvsem 
stoječo) vodo, preden je že prepozno, zato 
je treba vodne motive, ki so v isti ravnini 
z ostalo površino trga, ustrezno ločiti s 
talnimi oznakami.
Skulpture in posebne ureditve na trgih, ki 
lahko s svojo zasnovo zmedejo orientacijo 
ali so zaradi višinske razgibanosti lahko 
nevarne za slepe in slabovidne, morajo 
biti od funkcionalnih poti jasno ločene s 
spremembo v tlaku.

3.2.1. Zasnova

Zasnova trga naj bo čimbolj jasna, da 
olajša orientacijo. Znotraj trga ali ploščadi 
naj bodo v tlaku jasno ločeni prostori, kjer 
se ljudje gibljejo, in tisti, kjer se zadržujejo 
(prostori za klopi, fontane, informacijske 
table, kioski itd.). Poudarjene naj bodo 
glavne smeri gibanja (npr. najkrajše poti 
od vhodov v objekte do prehodov za pešce 
ipd.), pri katerih upoštevamo smernice za 
oblikovanje pešpoti.

3.2.2. Naklon, premostitev 
višinskih razlik, tlakovanje, 
urbana oprema

Glej poglavje 3.1. Pešpoti.

3.2.3. Klopi

Prostori s klopmi in druge površine, kjer 
se ljudje zadržujejo, naj bodo tlakovani 
drugače kot površine, kjer se ljudje gibljejo. 
Klopi naj ne bodo raztresene po trgu in 
postavljene na glavnih poteh čez trg. Klopi 
naj bodo pritrjene, razdalja med njimi pa 
naj ne bo večja od 100 m. Višina sedišča 
mora biti med 45 in 50 cm, naslonjalo za 
roke pa na višini 70 cm.

Fotografija 15a, 15b: 
Primerna zasnova trga: 

prostori, kjer se ljudje 
zadržujejo (klopi, maketa), 

so s tlakovanjem jasno 
ločeni od poti.

Fotografija 16: 
Klopi, neenakomerno 
razporejene po trgu, 
povzročajo slepim in 

slabovidnim velike težave. 

Fotografija 17: 
Če klopi niso pritrjene, se 

lahko zgodi, da postane 
sicer primerno opremljena 

in dovolj široka pot 
nenadoma neprehodna.

Fotografija 19: 
Ustrezna ločitev vodnega 
motiva od pešpoti

Fotografija 20: 
Vodni motivi, ki so v 
isti ravnini kot tlak, so 
nezaželeni. Označeni 
morajo biti z dovolj široko, 
opazno spremembo v tlaku, 
da lahko slepi in slabovidni 
dovolj zgodaj zaznajo 
nevarnost. V tem primeru 
je sprememba v tlaku 
premajhna (ni barvnega 
kontrasta), pas drugačnega 
tlaka pa je preozek, da bi 
lahko slepi zaznal potok, 
preden stopi vanj.

Fotografija 18: 
Neustrezen vodni motiv na 
trgu: med stoječo vodo in 
tlakovanjem ni ustrezne 
ločnice, kar pomeni veliko 
nevarnost za slepe in 
slabovidne. Nevarnost je 
še bolj poudarjena tam, 
kjer se betonska ograja, 
ki na enem delu omejuje 
vodo, prekine, kar ponavadi 
pomeni nadaljevanje poti.

3.2. TRGI IN PLOŠČADI

Fotografija 21: 
 Ker višinsko razgibani 
del trga ni jasno ločen 
od funkcionalnih delov 
in poti s tlakovanjem, se 
lahko zgodi, da se človek 
z okvaro vida znajde na 
nevarnih stopnicah.
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formuli 2 x višina + globina = 63 cm. Na 
vsakih 15 stopnic je treba umestiti podest, 
stopnišče pa opremiti z ograjo ali vodili 
za roke, ki omogočajo enostavno drsenje 
roke (glej rubriko 3.3.3 Ograja in vodilo za 
roke).
Stopnišče mora biti opremljeno s 
talnimi oznakami na naslednji način: na 
zgornji in spodnji strani stopnic taktilna 
in kontrastna oznaka v dolžini 60 cm 
označuje začetek stopnišča, vsi robovi 
(ali vsaj rob prve in zadnje stopnice) so 
opremljeni z ozkim kontrastnim trakom.

3.3.1. Stopnice

Zasnova stopnišča mora biti jasna, rob 
stopnišča pa čimbolj pravokoten na 
stopalno ploskev, saj so neenakomerne 
stopnice, ki nastanejo ob robovih 
stopnišča, nevarne in neudobne.
Stopnice naj bodo enakomerne in 
udobne, kar pomeni, da naj ne bodo višje 
od 16 cm, razmerje med višino in globino 
stopalne ploskve pa naj bo ustrezno 

3.3. VIŠINSKE RAZLIKE

Čeprav so stopnice najenostavnejši in najširše uveljavljeni način za premostitev 
višinskih razlik, je treba pri načrtovanju najprej preveriti druge možnosti. Ker želimo 
z inkluzivnim oblikovanjem načrtovati prostore, dostopne vsem, in ker ne želimo 
izpostavljati in zapostavljati določenih skupin uporabnikov, moramo najprej preveriti, ali 
je mogoče višinsko razliko premostiti z rešitvijo, ki bo hkrati sprejemljiva za vse. Če je 
le mogoče, se torej stopnicam izognemo in naredimo široko skupno klančino za vse. V 
kolikor so višinske razlike prevelike, so stopnice najprimernejša rešitev, v tem primeru 
pa poskrbimo, da so prilagoditve ali pripomočki za ljudi na vozičkih postavljeni čim 
bližje stopnicam (dvigala, klančine …), stopnice pa ustrezno opremljene.

Fotografija 22: 
Prikazano stopnišče je na prvi pogled dober primer okolja, ki vključuje invalide, saj je 
klančina glavni element v njem. To lahko simbolizira, da invalidi na vozičkih niso več 

odrinjeni na rob, temveč so v družbi enakovredni drugim. Po drugi strani pa ima takšno 
stopnišče več pomanjkljivosti, saj upošteva le invalide na vozičkih, izključuje pa druge 
uporabnike: 1. Ker klančina deli stopnišče, rob stopnišča ni jasen, ob njej pa nastanejo 

stopnice neenakomernih višin, kar je zelo neprimerno za vse ljudi, ki nekoliko slabše vidijo 
(ne le za močno slabovidne). 2. Klančine sicer uporabljajo tudi ljudje, ki težko hodijo. Ti 

potrebujejo za oporo tudi ograjo, ki je v tem primeru ni mogoče (oz. smiselno) namestiti. 
3. Hoja po takšnih neenakomernih stopnicah je neudobna za vse ljudi, razen če hodimo po 

skrajnem robu stopnišča (ki pa v dotičnem primeru tudi ni raven).
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Skica 22: 
Udobne in neudobne 
stopnice

Skica 23: 
Podesti na stopnišču

Skica 24: 
Taktilne in kontrastne 
označbe na stopniščih ter 
ustrezna postavitev vodil 
za roke

Fotografija 23: 
Ponekod označujejo 
stopnice s širokim 
kontrastnim trakom na 
horizontalni in vertikalni 
ploskvi, kar je neprimerno, 
saj na ta način slabovidni 
težko zaznajo, kje 
natančno je rob stopnice.
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3.3.2. Klančina

Klančine, krajše od 2 m, so lahko nagnjene 
do 8 %. Največji naklon daljših klančin 
(dolžina > 2 m) ne sme presegati 5 %, 
na vsakih 6 m je nujno umestiti podest 
dolžine najmanj 120–150 cm. Klančina 
mora biti široka vsaj 120 cm, poskrbljeno 
mora biti za ustrezno odvajanje vode pri 
dnu klančine, neposredno nad in pod 
klančino se izogibamo nameščanju rešetk, 
jaškov ipd.

Na začetku in koncu klančine je obvezna 
kontrastna in taktilna označba klančine v 
dolžini 60 cm. Na širokih klančinah (2 m 
ali več) je treba namestiti tudi vodilno 
linijo v širini 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. 

Stopnice naj bodo vsaj za dolžino talne 
oznake (60 cm) umaknjene s pešpoti. 
Prostori pod stopnicami naj bodo 
oblikovani tako, da se s postavitvijo urbane 

opreme prepreči dostop ali pa se meja 
varnega prehoda ustrezno označi s talnimi 
oznakami.

R*: Če neenakomernih stopnic ni mogoče 
primerno preoblikovati, mora biti na njih 
s talnimi oznakami označen varen prehod 
čez stopnišče, s kontrastnimi oznakami pa 
posebej označeni vsi robovi stopnic.

Fotografija 24: 
Označitev najprimernejšega 

prehoda čez stopnišče s 
taktilnimi oznakami, ki 

je predvsem pomembna 
pri zapletenih, širokih 

stopniščih ali stopniščih 
z nejasnimi robovi (kot je 

npr. stopnišče na fotografiji 
F20)

Skica 26: 
Prostori pod stopnicami 

morajo biti zavarovani

taktilna oznaka stopnic
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Skica 25: 
Odmik stopnišča od 

pešpoti

Skica 27: 
Primerno opremljena 
klančina - tloris

Skica 28: 
Primerno opremljena 
klančina - vzdolžni prerez

Skica 29: 
Primerno opremljena 
klančina - prečni prerez
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3.3.4. Dvigalo 

Dvigalo naj bo postavljeno čim bližje 
stopnicam, ki jih nadomešča. Pred 
dvigalom mora biti najmanj 150 cm 
ravnega prostora za obračanje vozička, 
najbližje stopnice pa morajo biti oddaljene 
vsaj 200 cm. 
Če je mogoče, naj ima dvigalo na eni strani 
vhod, na drugi izhod. Če to ni mogoče, je 
v dvigalu zaželeno ogledalo, ki ljudem na 
vozičku omogoča enostavnejšo vzvratno 
vožnjo. Ogledalo mora biti dvignjeno 
najmanj 30 cm in največ 150 cm nad tlemi. 
Tla v dvigalu morajo biti nedrseča.
Tipkovnica mora biti opremljena z velikimi 
reliefnimi kontrastnimi številkami velikosti 
40 mm in brajico ter postavljena skupaj 
z vodilom za roke v višini 90–110 cm. 
Nadstropja morajo biti jasno označena 
– s taktilno oznako na podboju in s 
kontrastnimi oznakami, najbolje pa z 
zvočno objavo.

3.3.3. Ograja in vodilo za roke 

Ograje morajo biti nameščene povsod, kjer 
zaradi višinske razlike obstaja možnost 
padca ali prehoda na nevarno območje. 
Izjema so prostori, kjer zaradi drugih 
razlogov umestitev ograje ni mogoča (npr. 
železniški peroni, kjer bi ograja ovirala 
vstopanje na vlak). V teh primerih je s 
TTVS nujno označiti rob varne površine.
Ograja mora biti oblikovana tako, da je 
plezanje čeznjo oteženo, da vrh ograje 
omogoča drsenje roke in tako služi kot 
vodilo za roke, da nima ostrih robov in 
konic in da je razdalja med prečkami 
največ 17 cm.

Vodila za roke morajo biti nameščena na 
stopniščih in klančinah (tudi na podestih) 
in oblikovana tako, da je omogočeno 
neprekinjeno drsenje roke. Na njih so 
dobrodošle taktilne oznake, ki označujejo 
nadstropja, smeri itd. (več v poglavju 3.7. 
Dostopnost informacij).

Skica 32: 
Prostor pred dvigalom

Skica 33: 
Najmanjše še ustrezne 
dimenzije dvigala

Skica 34: 
Notranja oprema dvigala
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Skica 30: 
Postavitev vodil za roke ob 

klančinah

Skica 31: 
Naklon poti je odvisen od 

razmerja med višino in 
dolžino poti

Tabela ustreznih naklonov 
dolžina višina glede na naklon
(m) (cm)

 3 %  5 %  8 % 
1 3 cm  5 cm 8 cm
2 6 cm 10 cm 16 cm
3 9 cm 15 cm /
4 12 cm 20 cm /
5 15 cm 25 cm /
6 18 cm 30 cm /
10  30 cm / /
15 45 cm / /
50 150 cm / /
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3.4.1. Širina pločnika 

Širine pločnika se razlikujejo glede na 
obremenjenost poti, minimalna širina 
pločnika na stranskih cestah je 120 cm, 
priporočena je najmanj 180 cm.

3.4.2. Naklon pločnika

Glej poglavje 3.1.2. Naklon pešpoti.

3.4.3. Robniki

Robnik na meji s cesto mora biti visok 
12-15 cm, da se s tem zagotovi varnost 
pešcev in oteži parkiranje na pločnikih. Na 
prehodih za pešce je višina robnika 6 cm, 
saj se s tem omogoči lažji prehod za ljudi, 
ki težko hodijo, hkrati pa slepim zagotovi 
jasno zaznavo roba. Na prehodih za 
invalide predvidimo robnike v višini 2 cm 
(zaradi boljšega odvodnjavanja klančine 
priporočamo 2 cm namesto 0 cm), medtem 
ko mora biti na dovozih za avtomobile, 
ki niso namenjeni prehodu z vozički, 
ležeči robnik dvignjen na višino 3 cm, ki 
omogoča, da slepi še zazna robnik.

3.3.5. Dvižna ploščad 

R*: Dvižna ploščad se uporablja za 
premostitev višinskih razlik do 2 m, kjer 
izgradnja klančine ob stopnicah ni mogoča, 
predvsem pri prilagajanju vhodov v 
obstoječe objekte.

3.3.6. Elevator 

Elevator je eden od načinov premagovanja 
vertikalnih/etažnih višinskih razlik in tudi 
horizontalnih razdalj, ki je sprejemljiv tudi 
za gibalno ovirane, tako na navadnih kot 
na električnih vozičkih. Pri tem je potrebno 
upoštevati zmernost naklona in hitrosti ter 
primerno nedrsnost talne površine, saj se 
morajo na elevatorju zablokirati kolesa.

Podobno kot dvigalo naj se tudi elevator 
nahaja čim bližje stopnicam, če jih 
nadomešča. Opremljen mora biti z 
ustrezno oblikovanimi vodili za roke ali 
ograjo (poglavje 3.3.1. Ograja), širina 
mora biti najmanj 90 cm. Na začetku in 
koncu klančine elevatorja je obvezna talna 
označba klančine v dolžini 60 cm.
Stebrički, ki ponekod označujejo elevator 
za slepe in slabovidne, lahko pomenijo 
oviro osebam na vozičkih in so zato 
neprimerni. Na gornjem delu elevatorja 
mora naklon preiti v horizontalo ali pa 
je treba z oznako na ograji ali kakšnim 
drugim obvestilnim elementom slepim in 
slabovidnim naznaniti bližajoče se mesto 
sestopa (več v poglavju 3.8.2. Druga tipna 
orientacijska znamenja).

Skica 35: 
Dvižna ploščad

Fotografija 25: 
Stebrički, ki ponekod 

označujejo elevator za 
slepe in slabovidne, lahko 
pomenijo oviro osebam na 

vozičkih
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Skica 36: 
Cestni robnik

Skica 37: 
Robnik na prehodih za 
pešce

Skica 38: 
Ležeči robnik na dovozih

Skica 39: 
Robnik na prehodih za 
vozičke

3.4. PROMETNE POVRŠINE

Fotografija 26:
Na vseh površinah, kjer 
je promet dovoljen samo 
voznikom s prepustnicami, 
morajo biti pločniki 
ločeni od voznega pasu z 
robnikom, visokim najmanj 
3 cm, ali pa morajo biti 
tlakovani z drugačnim 
tlakom kot cestišče.
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3.4.4. Prehodi za pešce

Zaradi več razlogov je ločeno vodenje 
pešcev z različnimi okvarami primernejše 
od skupnega vodenja (glej poglavje 2.7.1. 
Višina robnika: največ 2 cm ali najmanj 
3 cm?), zato v nadaljevanju opisujemo le 
ločene prehode za pešce.
Pri ločenih prehodih za pešce vodimo 
ljudi z različnimi potrebami ločeno. Pri 
tem skušamo ločiti, če je le mogoče, tudi 
prehode za kolesarje in prehode za ljudi na 
vozičkih.
Po vsem prehodu za pešce mora biti 
robnik visok 6 cm, razen na mestu prehoda 
za vozičke ali kolesarje, kjer je robnik 
visok 2 cm. Prehod za vozičke mora biti 
jasno označen s TTVS. TTVS označuje 
rob ceste in smer gibanja čez cestišče, 
pri semaforiziranih križiščih tudi mesto 
zvočnega ali vibrirajočega semaforja (več 
o posameznih tipih oznakah v poglavju 
3.8.1. Talni taktilni vodilni sistem.)
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Skica 42: 
Ločeno vodenje pešcev 
čez prehod za pešce: 
prehod je opremljen z 
zvočnim semaforjem, ki 
je postavljen ob smernih 
oznakah.

Slika 43: 
Ločeno vodenje pešcev čez 
prehod za pešce, opremljen 
s semaforjem, v primeru, 
ko pripelje v križišče 
samostojna pešpot

Legenda:

1 Spremljevalna površina (gladke 
betonske plošče – funkcija F3a)

2 Označevalne oznake (čepaste 
betonske plošče – F1a)

3 Smerne oznake (rebraste betonske 
plošče – F2a)

4 Zaporne oznake (rebraste betonske 
plošče – F2f) 

Legenda:

1 Spremljevalna površina (gladke 
betonske plošče – funkcija F3a)

2 Označevalne oznake (čepaste 
betonske plošče – F1a) 

3 Smerne oznake (rebraste betonske 
plošče- F2a)

4 Zaporne oznake (rebraste betonske 
plošče – F2f) 

5 Opozorilne oznake (čepaste 
betonske plošče – F1b)

6 Vodilne oznake (rebraste betonske 
plošče – F2d)

Pri orientacijsko zahtevnejših križiščih 
in širokih cestah brez cestnih otokov je 
obvezna namestitev vodilnih trakov čez 
cestišče.
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3.4.6. Kolesarske steze

Kolesarske steze morajo biti višinsko 
ločene od pešpoti in dovolj široke (min. 
1,5 m). Dobrodošla je dodatna označitev 
kolesarske steze s kontrastno barvo.

*R: Kadar višinska ločitev ni mogoča, 
mora biti meja med pločnikom in 
kolesarsko stezo jasno poudarjena s talno 
oznako v širini 20 cm. 

3.4.5. Semaforji

Nujna je namestitev nevizualne 
signalizacije na vseh semaforiziranih 
križiščih. Pri tem se izogibamo uporabi 
stalno delujočih zvočnih semaforjev. Na 
večjih križiščih in bolj prometnih ulicah 
predvidimo zvočne semaforje, ki se 
sprožijo s pritiskom na gumb na škatlici ali 
daljinskem upravljavcu. Na manj prometnih 
ulicah in v spalnih naseljih so bolj 
priporočljivi vibrirajoči semaforji. Škatlica 
mora biti postavljena v višini 85–100 cm, 
prehod do nje pa označen s TTVS.
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20
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Fotografija 27: 
Vodilni trakovi usmerjajo 

slepega čez prehod za 
pešce, kar je pomembno 

predvsem pri orientacijsko 
zahtevnejših križiščih.

Fotografija 28: 
Na škatlici zvočnega 

semaforja je označena lega 
semaforja v križišču in 

smer prehoda.

Skica 44: 
Višinska ločitev 
kolesarske steze in 
pločnika

Skica 45.: 
Kolesarska steza in 
pločnik v isti ravnini 
(več v poglavju 2.7.4. 
Kolesarske steze - 
višinska ločitev: da ali 
ne? )
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3.4.7. Avtobusne postaje

Avtobusne postaje (ne pa tudi avtobusne 
niše v mestih, ob javnih poteh itd) naj bodo 
dvignjene (višina 25 cm nad cestiščem), 
da se omogoči neoviran dostop na 
nizkopodne avtobuse.

Dostop do postajališča in mesto vstopa 
v avtobus morata biti primerno označena 
s TTVS (več v poglavju 3.8.1. Talni taktilni 
vodilni sistem).

Pokrita postajališča morajo biti oblikovana 
tako, da ne ovirajo pogleda na prihajajoči 
avtobus in vstopno točko, oglasni prostor 
pa mora biti jasno ločen od prostora s 
potniškimi informacijami. Te morajo biti 
napisane v ustrezno povečanem tisku in 
brajici na primerni višini (več v poglavju 
3.7. Dostopnost informacij).

3.4.8. Železniške postaje

Na železniških postajah mora biti urejen 
TTVS z ustreznimi oznakami peronov, 
mest vstopa v vlak, nevarnih robov in 
pomembnih točk, kot so informacijski pulti, 
sanitarije, čakalnice itd. Vse informacije 
morajo biti podane tako v zvočni kot tudi v 
pisni obliki.
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Skica 48: 
Osnovno pravilo 

označevanja mesta vstopa 
v avtobus

Skica 46: 
Dvignjena postaja

Skica 47: 
Širina perona na avtobusni 

postaji

Skica 49: 
Avtobusna postaja z več 
vstopnimi mesti

Legenda:
1  Spremljevalna površina (gladke 

betonske plošče – funkcija F3a)
2  Označevalne oznake (čepaste 

betonske plošče – funkcija F1a)
3  Smerne oznake (rebraste betonske 

plošče – F2a) 
4  Zaporne oznake (rebraste betonske 

plošče – F2f ) 
5  Oznake za križišče poti (čepaste 

betonske plošče – F1b)
6  Vodilne oznake (rebraste betonske 

plošče – F2d)
7  Oznake za vstopno mesto (rebraste 

plošče – F2c)
8 Označevalne oznake (rebraste 

betonske pošče – F2e)

max 5

25

2,50

60

30

Zgradba

7
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60

60

Skica 50:
Čakališče na 
železniški postaji

Legenda:
5  Opozorilne oznake (čepaste 

betonske plošče)
7  Oznake za vstopno mesto (rebraste 

plošče)
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3.5.1. Parkirna mesta

Pri načrtovanju parkirnih mest je treba 
slediti tudi spreminjanju velikosti 
avtomobilov. Parkirna mesta, ki so bila 
pred dvajsetimi leti dovolj velika, so za 
današnje avtomobile premajhna. Večkrat 
se zgodi, da voznik le s težavo pride 
iz avtomobila. Ljudje, ki imajo težave 
zdravjem ali pa so starejši in nekoliko manj 

gibčni, na takšnih mestih večinoma ne 
morejo parkirati.
Zato naj bodo parkirišča zasnovana tako, 
da je širina enega parkirnega mesta pri 
pravokotnem parkiranju najmanj 250 cm, 
dolžina pa 500 cm.

Parkirno mesto za invalide mora biti 
primerno označeno s prometnim znakom 
in oznakami na tleh, postavljeno pa čim 
bližje vhodu v stavbo oz. klančini, ki vodi 
do vhoda v stavbo.

3.4.9. Odprt sistem vodenja na 
krožiščih, zapletenih križiščih, 
odprtih prostorih ipd. 

Na križiščih in odprtih prostorih, kjer 
je orientacija otežena zaradi zapletene 
zasnove ali težko zaznavnih smeri, 
je potrebno vse prehode za pešce, ki 
jih oblikujemo, kot je opisano v enem 
prejšnjih poglavij (3.4.4. Prehodi za 
pešce), kot tudi orientacijske točke med 
seboj povezati z vodilno linijo TTVS v širini 
30 cm, na prehodih za pešce pa namestiti 
vodilne trakove (več o vodilnih linijah v 
poglavju 3.8.1.1. TTVS).

Spremljevalna površina:
Kontrastne plošče 30/30/8 cm,
črne barve

Opozorilo na spremembo smeri:
Čepaste plošče30/30/8 cm, 
bele barve
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Označitev spremembe smeri

Označitev vhoda
Vodenje

Označitev začetka vodenja

Označitev 
začetka vodenja

Prostor 
za počitek

90

30 30 30 Vodenje z vodilno linijo:
Rebraste plošče 30/30/8 cm,
bele barve
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Skica 51: 
Odprt sistem vodenja

Skica 52: 
Osnovne dimenzije 
parkirišča za invalide

Skica 53: 
Parkirno mesto z urejenim 
prehodom na pločnik

Skica 54: 
Dve prilagojeni parkirni 
mesti skupaj

Fotografija 29: 
Primerno označeno 

parkirno mesto za invalide; 
tabla, oznake na tleh in 
dobro označena pot do 

stavbe

3.5. MIRUJOČI PROMET
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3.5.4. Pešpoti okrog parkirišča

Od označenega parkirnega mesta do 
vhoda v stavbo mora voditi urejena in 
varna pešpot brez stopnic. Pešpoti okrog 
parkirišča morajo biti speljane tako, da se 
omogoči varen prehod mimo parkirišča in 
pešec ni prisiljen vijugati med avtomobili. 
Če to ni mogoče, se sredi parkirišča 
pešpot jasno označi s TTVS, ki voznike 
opozarja, da imajo prednost pešci.

3.5.2. Parkirni avtomati, kioski 
s kartami za mestne avtobuse in 
parkiranje

Če parkiranje za invalide ni brezplačno, 
mora biti parkirni avtomat postavljen v 
neposredni bližini označenega parkirnega 
mesta za invalide, na večjih parkiriščih 
pa morajo biti avtomati razporejeni vsaj 
na vsakih 100 m. Avtomati ali kioski 
za parkiranje in nakup kart mestnega 
potniškega prometa morajo biti dobro 
označeni s kontrastno barvo, dostop do 
njih mora biti brez stopnic, pred njimi 
pa mora biti dovolj ravnega prostora za 
obračanje vozička – klančina ne sme 
segati do avtomata.
Oblikovani morajo biti tako, da je 
tipkovnica (ali pult pri kioskih) na višini 
85–100 cm, zaslon avtomata pa mora 
biti dobro viden tako iz sedečega kot iz 
stoječega položaja. Nuditi morajo tudi 
zvočne informacije (več v poglavju 3.7. 
Dostopnost informacij). 

3.5.3. Preprečevanje 
nepravilnega parkiranja in vožnje 
po pešpoteh

Za preprečevanje parkiranja na pločnikih 
je nujen cestni robnik višine 15 cm. Kjer to 
ni dovolj, se namesti oprema, namenjena 
preprečevanju parkiranja, ob upoštevanju 
naslednjih priporočil: izogibamo se uporabi 
opreme, ki zavzame veliko prostora in 
je nejasnih oblik – neprimerni so veliki 
betonski kvadri, stožci in gobe, cvetlična 
korita, nekoliko bolj primerni so količki. 
Količki morajo biti označeni s kontrastnimi 
oznakami ter postavljeni tako, da ne 
ovirajo prehoda mimo njih (več v poglavju 
3.1.7. Druga oprema).

Fotografija 30 
Količki, označeni s 

kontrastno barvo, so 
razporejeni v liniji, tako da 

so najmanj moteči.

Skica 55: 
Pešpot ob parkirišču

Fotografija 31: 
Poti, ki se končajo na parkirišču, prisilijo pešca, da vijuga 

med avtomobili. To je nevarno in neprijetno za vse ljudi, 
predvsem pa za slepe in slabovidne.

Fotografija 32: 
Avtomobili s svojim sprednjim delom segajo na pločnik in 
ga s tem zožijo. Ker pot ni dovolj umaknjena, slepi pešec, 

ki sledi robu poti, zadeva ob avtomobile. Če bi se želel 
orientirati po drugem robu poti, to ni mogoče, ker je meja 
med kolesarsko stezo in pločnikom označena le z barvo.

1,
10
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3.6.1. En vhod za vse

Pri oblikovanju vhodov v javne objekte (pri 
tem ne mislimo le na zgradbe, temveč tudi 
na parke, živalske in botanične vrtove, 
potniške centre itd.) je treba upoštevati 
osnovno načelo inkluzivnega oblikovanja, 
kar pomeni, da težimo k temu, da 
naredimo en vhod, ki je primeren za vse 
uporabnike, in ne ločujemo vhodov na 
tiste za ljudi na vozičkih, tiste za slepe 
in tiste za ostale.

R*: Če to ni mogoče, mora biti prilagojeni 
vhod čim bližje glavnemu vhodu, pot do 
njega pa jasno označena. Če objekta zaradi 
tehničnih ali drugih razlogov ni mogoče 
prilagoditi tako, da je dostopen invalidom, 
mora imeti na jasno označenem mestu 
zvonec, s katerim lahko invalidi pokličejo na 
pomoč osebje.

3.6.2. Vstopna ploščad

Pred vhodom mora biti vsaj 150 cm 
ravne (po možnosti nadkrite) površine za 
obračanje vozička, če je ploščad velika, pa 
mora biti na njej označena vodilna linija do 
vhoda.

Skica 56:
 Parkirišča za kolesa ob 

pešpoteh

Fotografija 34: 
Skupni vhod za vse 

Fotografija 35: 
Pot do glavnega vhoda čez veliko ploščad označuje 

vodilna linija iz drugačnega tlaka, ki pri orientaciji pomaga 
vsem, še posebej pa slepim in slabovidnim

Skica 57: 
Parkirišča za kolesa na 
trgih, širokih ulicah itd.

Skica 58: 
Vstopna ploščad pred 
vhodom

2.
10

1,50

3.5.5. Parkirišča za kolesa

Urejeni prostori s stojali za kolesa naj 
bodo postavljeni dovolj pogosto, da 
čimbolj omejimo parkiranje koles po 
pešpoteh in pločnikih. Stojala za kolesa 
morajo biti pritrjena, prostor za parkiranje 
(upoštevajoč prostor, ki ga zavzame 
parkirano kolo) pa mora biti umaknjen s 
poti in označen z drugačnim tlakovanjem 
kot ostala površina poti.

0,
70

0,
70

0,
70

0,70 1,90 0,70 1,20

drugačno tlakovanje
označuje parkirišče

0,
70

1,90 0,50 1,20

talna oznaka loči
rob pešpoti

Fotografija 33: 
Parkirišča za kolesa so dovolj umaknjena s pešpoti, da ne 
ovirajo pešca, ki hodi po poti. Poleg tega so tlakovana z 
drugačnim tlakovanjem, da slepi ne zaide med kolesa.

3.6. VHODI V JAVNE OBJEKTE
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3.6.4. Krilna vrata

Krilna vhodna vrata morajo biti lahka 
in enostavna za odpiranje, s kljuko 
v višini 80–100 cm. Odprtina mora biti 
široka najmanj 90 cm, širina enega krila 
pa največ 100 cm. Avtomatska krilna 
vrata so neprimerna, saj so potencialno 
nevarna za slepe in slabovidne.
Kljuka naj bo kontrastne barve glede na 
vrata (več v poglavju 3.6.8. Označevanje 
vhodov), oblikovana tako, da jo je mogoče 
odpirati s pestjo, namestiti pa je potrebno 
tudi kljuko za zapiranje.
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3.6.3. Pragovi, predpražniki

Vhodi naj bodo brez pragov ali z največ 
2-centimetrskim pragom na eno stran. 
Dvostranski pragovi so nezaželeni.
Predpražniki morajo biti pogreznjeni (v isti 
ravnini s tlemi) ter trdni, da se površina 
pod kolesi ne udira.

Fotografija 36: 
Primeren predpražnik je postavljen v ravnino tlaka in sestavljen iz trdnega materiala, da se 

pod kolesi ne ugrezne.

Skica 60.: 
Če izvedba brez pragov 
ni mogoča, naj bo prag 
nagnjen in enostranski 

(2.in 3. skica)

Skica 61: 
Krilna vrata

Fotografija 37: 
Primer ustreznih krilnih 

vrat

brez pragov

max 2

max 2 max 2

prag nagnjen
in enostranski

obojestranski prag

Skica 59: 
Obojestranskim pragovom 

se izogibamo
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3.6.5. Drsna vrata

Odprtina pri drsnih vratih mora biti široka 
najmanj 90 cm. Če gre za avtomatska 
drsna vrata z odpiranjem na gumb, je 
gumb treba namestiti v ustrezni razdalji 
od vrat, ga označiti s kontrastno barvo 
glede na steno in v tleh namestiti taktilno 
oznako.
Pri avtomatskih vratih na senzor je treba 
posebno pozornost posvetiti označevanju 
(več v poglavju 3.6.8. Označevanje 
vhodov).

3.6.6. Vrtljiva vrata

Vrtljiva vrata so z vidika dostopnosti 
za vse uporabnike neprimerna.

R*: Na obstoječa avtomatska vrtljiva vrata 
je nujno namestiti tipko za upočasnitev 
vrtenja, za slepe pa je treba zagotoviti 
poseben prehod z navadnimi vrati.

3.6.7. Označevanje vhodov

Predvsem pri pročeljih z veliko vrati 
je glavni vhod priporočljivo označiti z 
barvami, ki so kontrastne glede na 
podlago.

Steklena vrata je treba označiti s 
kontrastnimi trakovi v dveh višinah, 
avtomatska drsna steklena vrata pa 
morajo imeti označeno tudi sredino – rob 
odpiranja.

Skica 65: 
Označevanje vrat s 
kontrasti

Skica 66: 
Označevanje steklenih vrat

Skica 67: 
Označevanje avtomatskih 
steklenih drsnih vrat
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Skica 62: 
Drsna vrata

Skica 64: 
Vrtljiva vrata so neprimerna. Na obstoječih vrtljivih vratih je potrebno namestiti tipko za 

upočasnitev in predvideti ločen vhod za slepe.

0,50

0,90

1,90

1,
20

1,
20

0,
26

2.
10

0,
85

0,90
1,

50
1,

50

2.
10

0,
85

0,90

1,
50

1,
50

brez pragov

A17/2 A18/1 A7/3

taktilno prepoznavne informacije

A21/2

A30/1 A25/4

Skica 63: 
Avtomatska drsna vrata s 

tipko za odpiranje
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3.7.1. Vizualne informacije 

Vse pisne informacije, ki nimajo dvojnika 
v zvočni obliki, morajo biti napisane po 
spodnjih pravilih.

Priporočljivo je, da so vizualno močno 
izpostavljene glavne informacije. Za 
poudarjanje informacij je primerna uporaba 
močnih barv. Informacijske table, makete, 
zemljevidi ipd. naj bodo postavljeni tako, 
da se jim lahko slabovidni zelo približa, ter 
dovolj umaknjeni s poti, da skupina ljudi, ki 
stoji pred njimi, ne ovira prehoda drugih.

3.7.2. Zvočne informacije 

Zvočne informacije, ki se sprožijo s 
senzorjem niso zaželene zaradi odvečnega 
hrupa (več v poglavju 2.7.3. Zvočni 
signali: da ali ne?). Vse informacije, ki so 
preobsežne za pisanje v povečanem tisku 
in brajici, se lahko prevedejo v zvočno 
obliko, ki se sproži s pritiskom na gumb na 
informacijski tabli. Gumb za predvajanje 
mora biti označen s kontrastno barvo in 
jasno otipljiv. Na učnih poteh, razstavah 
itd. so v pomoč tudi zvočni vodiči na 
osebnih predvajalnikih.

3.7.3. Tipne informacije 

Vse informacije, ki nimajo dvojnika v zvočni 
obliki, morajo biti predstavljene z reliefnimi 
številkami in slikami ali napisane v brajici.
Vsi tipni napisi, reliefni zemljevidi ipd. 
morajo biti postavljeni tako, da omogočajo 
enostavno tipanje (v višini 85–100 cm, 
pod kotom 15 stopinj). Reliefne črke 
morajo biti velike 15-40 mm, da jih je še 
mogoče prepoznati, izbočene naj bodo 
1 mm, saj lahko večja izbočenost vpliva 
na slabšo vidno zaznavo črk. Napisi v 
brajici na tabli ne potrebujejo posebnega 
prostora, lahko so napisani čez navadno 
besedilo. Posamezni napisi v brajici so 
lahko natisnjeni na vodilih za roke ali na 
zadnji strani tablice z vidnimi napisi, saj 
je na ta način tipanje zelo enostavno. Pri 
tem je nujno upoštevati standarde pisanja 
brajice, saj sta določeni tako najmanjša 
kot največja velikost brajeve celice 
(informacije na Zvezi društev slepih in 
slabovidnih Slovenije).

Dostop do informacij je težaven predvsem za senzorne invalide (gluhe in naglušne, slepe in slabovidne). Pri 
tem mislimo na informacije o prostoru, kamor štejemo smerokaze in druga orientacijska znamenja (poglavje 
3.8. Informacije o prostoru), ter na informacije o vsebini (npr. vozni redi, prometna obvestila, informacijske 
table na učnih poteh, v živalskih in botaničnih vrtovih, razstavah itd.).

Fotografija 38: 
Gumb za predvajanje 
zvočnih informacij 
mora biti jasno viden in 
otipljiv ter na enostavno 
dosegljivem mestu.

Fotografija 39: 
Vse table s tipnimi 
informacijami se 
postavljajo pod kotom 15 
stopinj, saj je na ta način 
tipanje najlažje. Na sliki 
je učilnica za tip ob šoli 
za slepe, ki je namenjena 
spoznavanju različnih 
materialov.

Fotografija 40: 
Manjši napisi so lahko 
natisnjeni na zadnjo 
stran tablice z vidnimi 
informacijami, saj jih 
je tako zelo enostavno 
prebrati.

brajica (Braillova pisava, brajeva pisava)
Je posebna pisava, ki slepim omogoča, da s pomočjo tipanja 
s prsti berejo. Razvil jo je Louis Braille leta 1821. Osnovni 
znak te pisave (črke, številke, ločila in drugi znaki) se imenuje 
brajeva celica. Vsaka brajeva celica sestoji iz kombinacije 
šestih izbočenih pik, razporejenih v liku pravokotnika. Dodatna 
računalniška oprema omogoča, da v brajici lahko beremo tudi 
na računalniku (npr. brajeva vrstica). Pri pisanju informacij 
v brajici je nujno upoštevati standarde za pisanje, ki jih je 
mogoče dobiti na Zvezi društev slepih in slabovidnih, saj 
sta določeni tako najmanjša kot največja dovoljena velikost 
brajeve celice.

3.7. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Skica 68: 
Postavitev informacijskih 

avtomatov in zaslonov

Skica 69: 
Postavitev informacijskih 

pultov
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brez stopnic

 Pravila za podajanje pisnih 
informacij:

• velikost pisave: najmanj 16 mm;
• velikost pisave v razmerju 1:200 

glede na bralno razdaljo (če je tabla 
oddaljena od bralca 2 m, mora biti 
velikost pisave cca. 60 mm, pri 5 m 
cca. 145 mm, pri 10 m cca. 290 mm)

• tipografija: jasna, nestilizirana in 
brezserifna, dovolj krepka (Arial, 
Verdana, Tiresias LP Font);

• pisava v primernem kontrastu s 
podlago (najbolje črna na podlagi 
krem barve, ki ne blešči);

• jasne informacije v enostavnem jeziku  
(kratki stavki, izogibanje kraticam in 
dolgim besedam) oz. z jasnimi, lahko 
razumljivimi znaki;

• informacije morajo biti vidne tako 
iz stoječega kot tudi iz sedečega 
položaja.
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3.8.1. Talni taktilni vodilni sistem 
(TTVS) 

Vsem ljudem je potrebno omogočiti 
neoviran dostop do vsakodnevnih ciljev, 
kot so službe, vrtci, izobraževalne 
ustanove, trgovski in rekreacijski objekti, 
javni potniški promet itd. Da bi to dosegli, 
je potrebno za ljudi, ki slabše vidijo, 
zagotoviti jasne poti ter obvladljive in 
pregledne javne površine. 
Poti je treba označiti s talnimi oznakami, 
ki:
• vodijo pešca skozi prostor;
• varujejo pred nevarnostmi;
• obveščajo pešca o pomembnih točkah 
(vhodi, postaje itd.).

Talne oznake morajo biti takšne, 
da jih zaznajo tako slepi kot tudi 
slabovidni, kar pomeni, da morajo biti 
dobro taktilno zaznavne, obenem pa 
nujno označene tudi s kontrasti (več 
o kontrastih v poglavju 3.8.3. Vizualna 
orientacijska znamenja).

Da bi bil sistem učinkovit, mora biti 
zasnovan razumljivo in celostno, tako 
da pešec, ki sledi poti, ne more zaiti. 
To pomeni poleg dobro načrtovanega 
sistema poti tudi premišljeno izbiro 
materialov, skrbno načrtovanje detajlov in 
nujen strokovni nadzor nad izvedbo.

Po svetu lahko najdemo več različnih 
sistemov taktilnih označitev (glej poglavje 
1.2.1. Ljudje z okvaro vida – taktilne 
oznake), ki se med seboj nekoliko 

razlikujejo. V Sloveniji, kjer taktilnih oznak 
(razen posameznih primerov) še ni, bi 
bilo smiselno vzpostaviti enoten TTVS, 
ki bo standardiziran in v uporabi po vsej 
državi. Ker je razvijanje lastnega sistema 
ob vseh, ki jih v tujini nadgrajujejo že 
nekaj desetletij, nesmiselno, predlagamo 
implementacijo nemškega sistema. 
Ta je med vsemi pregledanimi najbolj 
sistematično in celostno dodelan (po 
prenovljenem standardu DIN 32984, 
ki predvideva kombinacijo čepastih in 
rebrastih plošč).
Implementacijo nemškega sistema 
predlagamo tudi zato, ker lahko 
pričakujemo učinkovito sodelovanje z 
nemškimi kolegi. Publikacije, ki jih na to 
temo objavlja nemški biro Barrierefreies 
Planen und Bauen, vsebujejo rešitve 
detajlov, dobre in slabe izkušnje 
posameznih pristopov in dopolnitve ter 
spremembe taktilnega sistema. Čeprav 
gre v osnovi za zelo enostaven princip 
označevanje – usmerjanje – zapora, 
je treba vsak prehod za pešce in vsako 
vodilno linijo načrtovati pozorno. Pri tem 
gre velikokrat tudi za zapletene rešitve, 
ki zahtevajo veliko truda projektanta 
ter natančno izvedbo. Predvsem pa 
je pomembna povratna informacija 
uporabnikov, ki je v Nemčiji zaradi precej 
večje baze uporabnikov seveda precej bolj 
objektivna. Zato so lahko zgoraj omenjene 
publikacije in stalne posodobitve na spletni 
strani www.barrierefreie-mobilitaet.de v 
veliko pomoč vsem projektantom, ki se 
srečujejo z izzivi, ki jih prinaša načrtovanje 
TTVS.

V grobem govorimo o treh tipih taktilnih 
oznak, ki se razlikujejo glede na funkcijo:

OPOZORILNE/OZNAČEVALNE OZNAKE: 
Čepaste plošče opozarjajo na različne 
spremembe v prostoru (križišča in 
prehodi za pešce, nivojske spremembe, 
spremembe smeri …).

SMERNE/VODILNE OZNAKE: 
Rebraste plošče, postavljene v smeri hoje, 
služijo usmerjanju in vodenju pešcev.

ZAPORNE OZNAKE: 
Rebraste plošče, postavljene prečno 
na smer hoje, pešce zaustavijo in/ali 
preusmerijo.

3.8.1.1. Čepaste plošče 

Funkcija F1a – OZNAČEVANJE 
PREHODOV ZA PEŠCE

Oznake služijo:
• označevanju bližine prehoda za pešce in 
prepoznavanju začetka taktilnega vodenja 
do prehodov. Povezane so s smernimi 
rebrastimi oznakami tik pred prehodom 
(kombinacija s funkcijo 2a).
Izvedba:
Plošče so postavljene prečno na pot ali 
pločnik v širini 90 cm in dolžini, enaki 
širini poti. Kadar je širina poti večja od 
4 m se postavitev plošč posebej prilagodi 
posamezni situaciji.

3.8. INFORMACIJE O PROSTORU: ORIENTACIJSKA ZNAMENJA Fotografija 41: 
Čepasta plošča dimenzij 
30/30/8,5 cm

Fotografija 42:  
Označevalne oznake vodijo do smernih oznak (Maribor).
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3.8.1.2. Rebraste plošče 

Funkcija F2a – USMERJANJE ČEZ 
CESTO

Oznake služijo:
• usmerjanju slepih čez prehod za pešce.
Izvedba:
Plošče so postavljene med robnik in 
čepaste plošče za označevanje prehodov 
(glej Funkcija 1a), v širini 90 cm (enako, 
kot je širina čepastih plošč) in minimalni 
globini 60 cm. Rebra plošč so postavljena 
v smeri prehoda čez cesto, tako da slepi 
s palico lahko zazna, v kateri smeri je 
prehod. Plošče so postavljene v isti osi 
s ploščami na drugi strani ceste. Pri 
prehodih, ki med seboj niso pravokotni, 
velja isto načelo, kar pomeni, da smer prog 
ni pravokotna na robnik, marveč usklajena 
s smerjo vodenja čez prehod.

Funkcija F2b – OZNAČEVANJE 
POSTAJALIŠČ

Oznake služijo:
• prepoznavanju začetka taktilnega 
vodenja po avtobusni postaji;
• označevanju vstopnega ali izstopnega 
območja – prepoved prečkanja.
Izvedba:
Pri oznakah, namenjenih prepoznavanju 
začetka taktilnega vodenja, je smer prog 
na ploščah enaka smeri vodenja. Plošče se 
vgradijo v širini 60–90 cm in potekajo čez 
celotno širino poti.
Če je postaja širša od 4 m, se vodenje 
načrtuje po pravilu, opisanem pod Funkcija 
2e.
Pri vstopnih ali izstopnih območjih se 
plošče vgradijo vzdolž robnika po celotnem 

območju, namenjenem vstopu ali izstopu. 
Smer prog je vzporedna z robnikom.

Funkcija F1b – OPOZARJANJE NA 
VIŠINSKE SPREMEMBE ALI SPREMEMBE 
SMERI

Oznake opozarjajo na:
• posebnosti na poti, ki zahtevajo 
povečanje pozornosti (pred stopnicami, 
klančinami ...);
• močne spremembe smeri pri vodilnih 
linijah rebrastih plošč (kombinacija s 
funkcijo 2d).
Izvedba:
Kot opozorilo na stopnice in klančine: 
širina 60 cm, ob celotni širini stopnic/
klančine (glej skico 101).
Kot prepoznavna površina za spremembo 
smeri vodilnih smernih linij: velikost 90/90 
cm.

Funkcija F1c – OZNAČEVANJE ROBA 
DOLOČENE POVRŠINE

Oznake služijo:
• razmejevanju različnih poti in funkcij 
(npr. mejitev čakališča na peronu).
Izvedba:
Na peronih potekajo oznake vzdolžno, kot 
razmejitvena linija med čakališčem in linijo 
vstopa/izstopa (rebraste plošče). Širina 30 
cm, ob celotni dolžini razmejevanja.
Na peronih potekajo oznake prečno, kot 
omejevanje območja čakališča. Širina 90 
cm čez celo širino.

Fotografija 45: 
Rebrasta plošča dimenzij 
30/30/8,5 cm

Skica 70: 
Sistemi vodenja - 
spremembe smeri
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Fotografija 44: Železniški peron – vzdolžno razmejevanje

Fotografija 43:  Čepaste plošče opozarjajo slepega pešca na klančino

Fotografija 46: 
Rebraste plošče usmerijo 
pešca čez prehod. Pešec 
s palico zazna smer reber 
in v njihovi smeri nadaljuje 
pot čez cesto. Ker prehod 
ni pravokoten na pločnik, 
so te oznake še posebej 
pomembne (Maribor).

Fotografija 47: 
Začetek taktilnega vodenja 
po postaji je označen z 
rebrastimi ploščami v 
smeri hoje čez celotno 
širino poti. Pešec, ki sledi 
robniku na desni, zazna 
spremembo tlaka in poišče 
linijo, ki ga vodi naprej po 
peronu.

Fotografija 48: 
Taktilne oznake na 
železniških postajah 
so zelo pomembne pri 
orientaciji, saj gre za zelo 
kompleksne prostore. 
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Funkcija F2c – OZNAČEVANJE 
VSTOPNEGA MESTA NA POSTAJALIŠČIH

Oznake služijo:
• označevanju čakalnega mesta, ob 
katerem voznik avtobusa zaustavi in odpre 
vrata.
Izvedba:
Smer prog v ploščah je vzporedna z 
robnikom. Vgradnja plošč v širini 120 cm 
in globini 60–90 cm, med robnikom in 
označevalnimi rebrastimi ploščami.

Funkcija F2d – VODENJE
Kot vodilna linija na trgih in širokih 
pohodnih površinah: začetek in konec 
vodenja mora biti jasno označen (glej 
naslednjo funkcijo). 
Izvedba:
Proge na ploščah v smeri vodenja. 
Širina 30–60 cm, dolžina je odvisna od 
karakteristik prostora.

Funkcija F2e – OZNAČEVANJE ZAČETKA 
VODENJA NA ŠIROKIH POVRŠINAH

Oznake služijo:
• označevanju začetka vodenja proti ciljem 
na širokih površinah, trgih, postajah, 
stopnicah itd., razen na križiščih in 
prehodih čez cesto;
• označevanju vhodov.
Izvedba:
Za označevanje vhodov so plošče 
postavljene prečno na smer hoje v širini 
60–90 cm. Rebra so postavljena v smeri 
hoje.

Funkcija F2f – ZAPORA 
Oznake služijo: 
• ustavljanju pešca, kjer je nevarnost, da 
bi zašel na cesto zaradi nejasne višinske 
ločitve pločnika od ceste (na prehodih za 
pešce, ob spuščenem robniku na klančinah 
za kolesarje in gibalno ovirane).
Izvedba:
Plošče so prilagojene dolžini in obliki 
klančine, v globini 60–90 cm, po dolžini, 
ki je enaka dolžini klančine, vključno s 
stranskimi izravnavami. Smeri prog so 
vzporedne z robnikom (glej Prilogo št. 5).

3.8.1.3. Spremljevalne plošče

Funkcija F3a – KONTRAST (barvni, 
taktilni)
Gladka in vizualno kontrastna površina 
plošč, postavljenih ob taktilne plošče, 
služi izboljšanju vidnih in tipnih lastnosti 
taktilnih oznak kot tudi celotnega območja. 
Površina ne sme biti spolzka. Pešec s 
pomočjo plošč lažje prepozna oznake.
Izvedba:
Vgrajevanje ob taktilne linije v širini 
30–90 cm, po celotni dolžini linije, kot 
obroba pa v širini 60–90 cm.
Na območjih s kompleksnejšim taktilnim 
sistemom, recimo v križiščih, so 
kontrastne plošče postavljene kot okvir 
celotnega sistema.

3.8.2. TTVS - Konstrukcija, vgradnja in 
vzdrževanje

Struktura in geometrijske lastnosti
Pri izbiri materiala, iz katerega so lahko 
taktilne plošče izdelane, moramo biti 
pozorni na njegove tehnične lastnosti. 
Uporabnost materialov je definirana z 
obstojnostjo, odpornostjo na zmrzovanje 
in tajanje v prisotnosti soli, spremembe 
temperature, odpornostjo proti koroziji, s 
tlačno trdnostjo, odpornostjo na udarce … 
Plošče so navadno izdelane iz betona, 
kovine, gume ali naravnega kamna. 
Površina plošč mora biti nezdrsljiva.
Betonske plošče zagotavljajo visoko 
stopnjo odpornosti proti mehanskim 
vplivom in vplivom agresivnosti okolja, 
ki so jim izpostavljene javne površine. 
Betonske taktilne plošče so trdne, 
trajne, nosilne, nedrsne, odporne proti 
obrabi, mrazu in soljenju, so enostavne 
za vzdrževanje in se estetsko zlijejo z 
okoljem.
Začetna investicija je v primerjavi z 
nekaterimi drugimi načini označevanja 
višja, proizvodnja takšnih plošč pa zahteva, 
da proizvajalci  dosledno preverjajo 
kakovost, saj se v primeru uporabe 
nekakovostnih betonov zaradi luščenja, 
krušenja, drobljenja, pojava razpok itd. 
zmanjša njegova funkcionalnost. 
Gumijaste plošče so cenovno precej bolj 
dostopne in enostavne za namestitev, 
ponašajo se lahko tudi z mehkim stikom 
ob hoji in z nezdrsnostjo površine. 
Slabosti gumijastih plošč se kažejo v slabi 
obstojnosti na frekventnih površinah, ob 
temperaturnih spremembah. Gumijaste 
plošče imajo kratko življenjsko dobo, 
njihova površina je neudobna za 

Fotografija 49: 
Vodilna linija kontrastne barve v širini 30 cm vodi pešca preko prostranega trga.
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Skica 71: 
Označevanje začetka 

vodenja do ciljev v smeri 
hoje

Skica 72: 
Označevanje začetka 

vodenja do stranskih ciljev

Legenda:
1 Spremljevalna površina (gladke 

betonske plošče)
5 Oznake za križišče poti (čepaste 

betonske plošče)
6 Vodilne oznake (rebraste betonske 

plošče)
8 Označevalne oznake (rebraste 

betonske plošče)

Fotografija 50: 
Kontrastna plošča dimenzij 30/30/8 cm
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uporabnike vozičkov, rolerjev … Primerne 
so na notranjih površinah ali kot začasna 
rešitev.
Kovinske plošče so prav tako kot 
gumijaste cenovno dostopne in enostavne 
za namestitev. Kovinska površina je 
zdrsljiva, zato mora biti ustrezno obdelana 
(premazi, peskanje, profiliranje …). Po 
obstojnosti in življenjski dobi jih lahko 
uvrstimo med betonske in gumijaste 
plošče. S predhodno obdelavo je materialu 
potrebno zagotoviti protikorozijsko 
zaščito, odpornost proti vplivom kemičnih 
elementov (npr. soli) …
Plošče iz naravnega kamna (bazalt) 
so zaradi gostote materiala in popolne 
nevpojnosti izredno obstojne in odporne 
proti obrabi in zmrzali. Površina plošč je 
lahko obdelana ročno ali strojno, lahko je 
polirana, štokana, žlebičena ali praskana. 
Pri skrbnem in premišljenem načrtovanju 
taktilnih površin pomeni naravni kamen 
dolgoročno rešitev in dobro naložbo.
Kjer vgradnja taktilnih plošč ni možna, 
lahko obstoječo površino (npr. naravni 
kamen) naknadno profiliramo.

Vgradnja 
Neodvisno od materiala lahko plošče 
vgradimo na dva različna načina. 
Prvi način je, da je osnovna površina 
plošče poravnana s površino okolice in 
teme plošč (čepki, rebra) 5 mm višje od 
okoliške površine. V to skupino spadajo 
tudi lepljene taktilne oznake.
Drugi način je tak, da je teme plošč 
poravnano s površino okolice, osnovna 
površina plošč pa je 5 mm pod nivojem 
okoliške površine. V to skupino spadajo 
taktilne oznake, ki so naknadno profilirane 
v obstoječo površino (stružene, rezkane).
 
Vzdrževanje
Tako kot pravilna vgradnja je pomembno 
tudi redno čiščenje, vzdrževanje in 
zamenjava poškodovanih taktilnih 
oznak. Upravljavec mora biti seznanjen z 
zahtevami za vzdrževanje vgrajenih oznak, 
da lahko zagotovi čiste in razpoznavne 
površine. Prav tako mora biti seznanjen z 
vsemi območji in s posameznimi lokacijami 
taktilnega vodenja. Upravljavec mora 
imeti ustrezno dokumentacijo lokacij in 
značilnosti oznak, ki jih vzdržuje, ter voditi 
evidenco rednih pregledov in opravljenega 
rednega in izrednega vzdrževanja.  
Čiščenje površine naj se izvaja ročno 
ali s primernim izpuhavanjem. Posebno 
pozornost je potrebno posvetiti 
vzdrževanju oznak v zimskemu času. 
Zimska služba mora poskrbeti za redno 
soljenje površine in se izogniti poškodbam 
zaradi pluženja površine. Pluženje naj se 
izvede z plug z gumenim nastavkom, ki ne 
poškodujejo površine. Zapisnik rednega in 
izrednega vzdrževanja pri upravljavcu tudi 
dokumentirati. Fotografija 51: 

Neočiščene in zasnežene taktilne oznake

Dimenzije rebrastih plošč:
Osnovna površina plošče je na isti višini 
kot obloga v okolici. Tako lahko deževnica 
pri položnem naklonu odteka med fugami 
posameznih plošč.

Čepaste plošče
a: osna razdalja: 50–60 mm 
b: širina čepka: 20–30 mm
c: svetla mera utora (v višini zgornjega 
roba): 25–40 mm
d: diagonalna dolžina med centrom čepka: 
35–42 mm
h: višina čepka: 4,5-5 mm.

Rebraste plošče:
a: razdalja med najvišjimi točkami 
sosednjih reber: 30-50 mm
b:  širina reber na zgornjem robu: 5-10 mm
c:  svetla mera utora (v višini zgornjega 
roba): 30-40 mm
h: višina reber : 4,5-5 mm 
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Skica 73: 
Plošče s čepki
tloris, prerez

Na podlagi izkušenj  so v predlogu izboljšave standarda DIN 32984 predvidene sledeče dimenzije 
taktilnih plošč:

Skica 74: 
Rebraste plošče; 
tloris, prerez

Izvleček geometrijskih lastnosti taktilnih plošč

a: osna razdalja: 50–60 mm
b: širina čepka: 20–30 mm
c: svetla mera utora (v višini zgornjega 
roba): 25–40 mm

d: diagonalna dolžina med centrom 
čepka: 35-85 mm
h: višina čepka: 4,5-5 mm.

a: razdalja med najvišjimi točkami 
sosednjih reber: 30-60 mm
b:  širina reber na zgornjem robu: 
5-30 mm

c:  svetla mera utora (v višini zgornjega 
roba): 30-40 mm
h: višina reber: 4,5 -5 mm 

Plošče s čepki:
Prečni prerezi čepkov so lahko polkrožne 
ali trapezne oblike. Vrste s čepki so lahko 
razporejene pravokotno ali diagonalno pod 
kotom 45°, z zamikom polovične dolžine 
razdalje temena (a1/2) do sosednjega 
čepka, s čimer se prepreči zdrs bele palice 
med čepki.
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v višini glave …). Za slabovidne osebe 
in gluhe ter naglušne je to še toliko bolj 
pomembno. Ker v slabših pogojih (megla, 
dež …) zaznavajo slabše vsi ljudje, tudi 
tisti, ki sicer vidijo dobro, so za občutek 
varnosti in dobro orientacijo kontrastne 
označitve pomembne prav za vse. Prav 
tako je pomembno, da so z dobrim barvnim 
ali svetlobnim kontrastom kombinirane 
tudi talne taktilne oznake. Le kombinacija 
kontrasta in spremembe površine je v 
dejansko pomoč vsem osebam z okvaro 
vida.
Pod pojmom kontrast razumemo razmerje 
med svetlostjo svetle in svetlostjo temne 
površine.
Ločimo svetlobne kontraste (npr. belo 
na črnem) in barvne kontraste. Pri 
barvnih kombinacijah poznamo pozitivne 
in negativne kontraste. O pozitivnem 
kontrastu govorimo, kadar svetel vizualni 
objekt leži na temni podlagi, o negativnem 
pa, kadar temen vizualni objekt leži na 
svetli podlagi.
Vizualna orientacijska znamenja so za 
slabovidne koristna le, kadar se glede 
na svetlost ali barvo dovolj razlikujejo 
od okolice.
Da bi vedeli, kako močan je posamezen 
kontrast, je moč kontrasta opredeljena s 
faktorjem.
Za označevanje pomembnih elementov, 
kot so alarmne naprave (npr. klic v sili) in 
ostali pripomočki, za opozorila na ovire in 
pregrade in tudi za običajne informacije 
je primeren kontrast z minimalnim 
faktorjem 0,7.
Za prikazovanje raznih pomembnih 
elementov brez opisov in slik, kot je recimo 
TTVS, je ustrezen kontrast z minimalnim 
faktorjem 0,4. V to skupino spada tudi 

označitev robnikov na križiščih, saj so 
ti pomembni za varnost udeležencev v 
prometu.

Zelo dobrodošlo za dobro orientacijo 
vseh ljudi, posebej pa slabovidnih, je 
označevanje vhodov z različnimi 
barvami. Posebej pri objektih v javni 
rabi (npr. zdravstveni in kulturni domovi, 
upravne enote ...), kjer je veliko vhodov, 
je orientacija zelo olajšana, če (vsaj 
najpomembnejša) vrata označimo z 
različnimi barvami. Tako že od daleč vemo, 
da npr. rdeča vrata označujejo ambulanto 
za nujno pomoč, medtem ko rumena 
vrata vodijo v lekarno, neizstopajoča vrata 
pa nas ne zanimajo, ker gre za službeni 
vhod. Pri tem je nujno označevanje z zelo 
različnimi barvami (npr. rdeča-rumena-
modra), saj so razlike med podobnimi 
barvami (npr. rjava-zelena-modra) za 
večino slabovidnih velikokrat premajhne.

3.8.3. Druga tipna orientacijska 
znamenja

Poleg TTVS so pomembne tudi tipne 
orientacijske informacije, ki jih sprejmemo 
s prsti. To so usmeritvena znamenja na 
vodilih za roke, ograjah, škatlicah zvočnih 
semaforjev ipd.

3.8.4. Vizualna orientacijska 
znamenja

Za uspešno orientacijo večine ljudi v 
prostoru je zelo pomembno, da se z 
uporabo kontrastov in močnih barv 
nedvoumno označi pomembne smeri 
gibanja, ključne točke v prostoru (glavne 
vhode, informacijske točke, avtobusna 
postajališča, parkirne avtomate itd.), 
nevarnosti, ovire (robovi stopnic, ovire 

bela na 

rdeči podlagi

Kontrast > 0,65

bela na

črni podlagi

Kontrast > 0,7

rdeča na

sivi podlagi

Kontrast > 0,5

črna na 

sivi podlagi

Kontrast > 0,4

rumena na 

črni podlagi

Kontrast > 0,6

bela na

sivi podlagi

Kontrast > 0,3

Pozitivni kontrast

Pozitivni kontrast

Pozitivni kontrast

Pozitivni kontrast

Negativni kontrast

Negativni kontrast Skica 75: 
Kontrasti, ki jih nudijo 
posamezne barvne 
kombinacije

Fotografija 52: 
Tipni smerokazi na vodilih 
za roke, napisani v brajici 

ali z reliefnimi znaki, so 
zelo diskretni in učinkoviti.

Fotografija 53: 
Tipna oznaka drugega 

nadstropja na ograji

Pravila za oblikovanje znakov 
(smerokazi, načrti, oznake):
• nedvoumni, lahki, razumljivi
• če so na stenah morajo biti v višini 

140-160 cm.
• Viseči znaki niso ustrezni, saj pri 

ustrezni bralni višini (višina 140-160 
cm) ovirajo prehod; če visijo visoko 
nad glavo, morajo biti dovolj veliki, da 
ustrezajo bralni razdalji 1:200.

• tipografija: jasna, nestilizirana in 
brezserifna, dovolj krepka (Arial, 
Verdana, Tiresias LP Font).

• znaki morajo biti v primernem 
kontrastu s podlago (najbolje črna na 
podlagi krem barve, ki ne blešči).

•  znaki ne smejo biti postavljeni pod 
steklom ali podobnimi bleščečimi 
materiali. 
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3.9.1. Tuneli, pasaže, podhodi in 
drugi temnejši prostori

Podhodi, tuneli in pasaže morajo biti dobro 
osvetljeni, široki najmanj 180 cm, visoki 
pa najmanj 220 cm (standardne višina 
podhodov je 3 m. Dopustna odstopanja v 
izjemnih primerih - na posameznih mestih 
dovoljujejo višino 220 cm).
Dostop do njih mora biti urejen brez stopnic 
in z ustreznim naklonom (glej poglavje 
3.1. Pešpoti). Če gre za pasaže, kjer si 
pešci prostor delijo s kolesarji, morajo biti 
površine za pešce ustrezno ločene (glej 
poglavje 3.4.6. Kolesarske steze).

3.9.2. Ogledala in steklene stene

Uporaba velikih ogledal in prozornih 
steklenih sten je nezaželena, saj pri 
slabovidnih osebah ustvarja lažen občutek 
prostora. Ogledala morajo biti nujno 
dvignjena na višino 30 cm, stene pa 
označene s potiskom v dveh višinah.
Pri neprozornih steklenih stenah 
povzročajo težave zelo bleščeče površine 
in tiste, ki ustvarjajo podoben vtis kot 
ogledalo.

3.8.5. Orientacija z zvokom

Zvočni orientacijski pripomočki so primerni 
zgolj kot osebni navigacijski sistemi, ki jih 
uporabljajo slepi za hojo po znanem okolju 
– npr. sistem RIAS.
Sistem RIAS – daljinska infrardeča zvočna 
označba (angl. remote infrared audible 
signage) – sestoji iz infrardečih oddajnikov, 
ki ponavljajoče pošiljajo kodirano govorno 
različico vsebine znaka in informacijo o 
lokaciji prek brezžične komunikacije (npr. 
bluethooth, WLAN itd.), pri čemer lahko 
informacijo pošljejo na prenosni telefon 
ali dlančnik (enota pa je lahko vgrajena 
tudi v belo palico ). Uporabnik s pomočjo 
sprejema signalov določi svojo pozicijo 
v prostoru, v katerem so kot element 
grajenega okolja nameščeni orientacijski 
znaki. Sistem je zelo učinkovit, saj napisi v 
brajici ne morejo v popolnosti nadomestiti 
funkcij vizualnih oznak, ker jih ni mogoče 
prebrati z razdalje, v pomoč pa je tudi 
tistim, ki ne znajo brati brajice (npr. 
ljudje, ki izgubijo vid v srednjih ali poznih 
letih). Vendar pa ta sistem deluje le, če 
gre za celovito rešitev v nekem kraju, 
kar pa zahteva kar precejšnja vlaganja v 
infrastrukturo (UIRS, 2008).

Fotografija 54: 
Bela palica z vgrajenim oddajnikom: ob pritisku na gumb 
lahko uporabnik sliši, pred katero stavbo stoji, kateri 
avtobus je pripeljal in podobne pomembne informacije.

3.9. DRUGO
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Skica 76: 
Minimalne dimenzije 
podhodov in pasaž

Skica 77: 
Podhodi in pasaže morajo 
biti popolnoma brez ovir.

Skica 78: 
Ustrezna postavitev 
ogledal

Skica 79: 
Ustrezna označitev 
steklenih sten
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3.9.4. Sanitarije na prostem 

Kiosk s sanitarijami mora biti postavljen 
tako, da je do njega mogoč dostop brez 
stopnic, pred njim pa mora biti najmanj 
150 cm ravne površine za obračanje 
vozička. Straniščna kabina naj bo velika 
3,5 m2, z najkrajšo stranico dolžine vsaj 
160 cm. Oprema naj vsebuje: držala za 
roke ob školjki, umivalnik v višini 80–85 
cm, nagibno ogledalo, dostopno stikalo za 
luč, obešalnik za obleko in klicno napravo. 
Pred vhodom je nujna ustrezna, dobro 
vidna označba.
 

3.9.3. Varovanje gradbišča

Neprimerno zavarovana gradbišča so zelo 
nevarna za vse ljudi, posebej za slepe 
in slabovidne. Pogosto so predvsem 
majhna gradbišča na cestah zavarovana 
zgolj s trakom, ki se lahko hitro pretrga, 
gradbišče pa ostane popolnoma odprto.
Druga težava pri varovanju gradbišč je ta, 
da ob sicer ustreznih varovalnih ograjah na 
pešpoti ostane premalo prostora za prehod 
z invalidskim vozičkom, zato mora pešec 
gradbišča pogosto zaobiti po cesti.

Pri ustrezno varovanem gradbišču ima 
ograja, ki preprečuje prehod, najmanj dve 
trdni prečki v ustreznih višinah, prehod 
mimo ograje pa mora biti širok najmanj 
120 cm in imeti ustrezno urejene klančine, 
če je to potrebno. 
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Fotografija 56: 
Pred vrati kioska manjka 
ravna površina za 
manevriranje vozička

Skica 84: 
Ustrezna postavitev kioska 
s sanitarijami

Skica 83: 
Notranja oprema kioska s 
sanitarijami

Fotografija 55: 
Neprimerno označeno 

gradbišče pomeni veliko 
nevarnost za slepe in 
slabovidne, pa tudi za 

otroke.
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Skica 80: 
Primerno varovanje 

gradbišča

 Skica 81: 
Širina prehoda mimo 

gradbišča

Skica 82: 
Minimalni odmiki zaprek

 na pešpoteh

1 nastavljiva podpora rok, 
hrbtna podpora

2 tipka za wc (izplakovalnik) 
3 držalo za smeti z zaporo 

proti smradu 
4 umivalnik, dostopen z 

invalidskim vozičkom 
5 držalo za papir ali sušilec 

za roke 
6 komplet kljuk z ročico za 

zaklepanje 
7 prečna palica za zapiranje 

vrat 
8 milnik za uporabo z eno 

roko 

9 ogledalo min. 1m visoko 
10 vrvica za wc z dolgo 

ročico 
11 viseči wc na višini 46 - 48 

cm preko OFF 
12 vrata, zastekljen del, 

širina 90 cm 
13 razsvetljava 
14 mehanično prezračevanje 
15 koš za uporabljene 

papirnate brisače 
16 površina za odlaganje 
17 talni pritok 
18 ventil za vodo s cevjo 
19 SOS vrvica
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MESTO 
MARIBOR 
KOT VZORČNI 
PRIMER 
NAČRTOVANJA 
ZA VSE

Vizija mesta Maribor je postati 
slovenski vzor mesta, prijaznega 
vsem. Četrto poglavje opisuje 
dejavnosti, ki potekajo v mestni 
občini Maribor in so povezane z 
dostopnostjo in idejo prostora za 
vse.
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Že leta 1981, v mednarodnem letu 
invalidov, ki je nosilo geslo “Popolno 
sodelovanje in enakost invalidov”, je 
nastopil čas za sistematično ukrepanje 
pri odpravljanju grajenih ovir v Sloveniji in 
tudi v Mariboru.

Po bežnem sprehodu skozi srednjeveški 
del mesta in po novih soseskah sta 
mariborska arhitekta Vlado Gselman in 
Janez Kreševič prišla do nespornega 
sklepa, da na področju graditve in urejanja 
bivalnega okolja ni bilo narejeno še nič, kar 
bi omogočalo enakopravno vključevanje 
vseh ljudi.

Nastal je prvi priročnik ali dokument, ki je 
skušal prekiniti neorganiziranost na tem 
področju – “Programiranje in projektiranje 
elementov fizičnega okolja za potrebe 
in varnost prizadetih in nemočnih oseb 
v Mariboru”. Sporočilo in namen naloge 
sta bila enostavna in kratka: vsem 
udeležencem, ki sodelujejo v procesu 
izgradnje in opremljanja raznih objektov, je 
treba ponuditi nekaj predlogov in napotkov 
za pravilno urejanje grajenega okolja in 
odpravo grajenih ovir. Pri sami nalogi 
so ugotovili tudi, da je za vse dejavnosti 
na tem področju potrebno spremeniti 
predvsem pristop in miselnost tistih 
ljudi, ki odločajo in sprejemajo sklepe, ki 
neposredno vplivajo na “občane” s telesno 
prizadetostjo.

Imenovani priročnik je bil osnova, da 
je bila leta 1986 ustanovljena Komisija 
za uveljavljanje akcijskega načrta 
odpravljanja arhitekturskih ovir za potrebe 
in varnost prizadetih oseb, v letu 1989 
pa Komisija za spremljanje programa 
odprave arhitekturnih ovir za invalide pri 
Izvršnem svetu SO Maribor. Leta 1991 je 
Odbor za odpravo arhitekturskih ovir v 
okviru projekta “Maribor-zdravo mesto” 
ponovno pripravil program za odpravljanje 
arhitekturnih ovir.

Od leta 1991 pa vse do leta 2003, ko je bil 
po priporočilih Evropskega leta invalidov 
izveden “Lokalni program nediskriminacije 
invalidov v Mestni občini Maribor”, so 
tovrstne dejavnosti mirovale. Razen nekaj 
statističnih podatkov o prehodnosti javnih 
poti v zunanjem okolju, dostopnosti do 
javnih ustanov, opremljenosti avtobusnih 
postaj itd., ta čas ni prinesel večjega 
napredka.

V zadnjih letih pa se na področju enakih 
možnosti odvija vse več dejavnosti. Leto 
2007 sta Evropski parlament in Svet 
Evropske unije razglasila za »Evropsko 
leto enakih možnosti«. Od takrat s tem 
namenom v Evropski uniji potekajo številni 
programi, ki opozarjajo na pravico do 
sobivanja in enakega obravnavanja vseh 
ljudi.
Mestna občina Maribor je v letu 2009 

sprejela odločitev, da bo skladno z 
mednarodnimi in nacionalnimi dokumenti 
sledila viziji »enakih možnosti za invalide«. 
Podprla je zamisel za ustanovitev Sveta 
invalidov kot stalnega posvetovalnega 
telesa. S tem korakom želi okrepiti 
svoje delovanje na področju invalidne 
problematike in ustvariti invalidom prijazno 
mesto.

Dejavnosti, ki se odvijajo na področju 
enakih možnosti za invalide, so usmerjene 
k prizadevanjem, da bi invalidom izboljšali 
možnosti za samostojno življenje ter 
samostojno odločanje o lastnem delovanju. 
Enake možnosti namreč vključujejo dostop 
do vseh družbenih koristi, to je mdr. tudi 
možnost prostega gibanja in s tem dostop 
do izobraževalnih, zdravstvenih in socialnih 
programov, športnih in kulturnih dejavnosti 
ter ostalih storitev in izdelkov.

Posebna pozornost se posveča tudi 
skrbi za slepe in slabovidne osebe in 
to ne le v smislu socialnega varstva 
in socialne pomoči (pomoč pri oskrbi, 
sofinanciranju pripomočkov za boljšo 
mobilnost …), temveč tudi na področju 
fizične dostopnosti in dostopnosti do 
informacij. V nekaterih ozaveščenih 
evropskih mestih se številni pripomočki za 
izboljšanje mobilnosti in orientacije slepih 
in slabovidnih že uspešno uporabljajo v 
praksi (prometne površine, javni potniški 
promet, javne ustanove), v Mariboru pa 
se dejavnosti na tem področju pravkar 
začenjajo. Trenutno se aktivno izvajajo 
prilagoditve za boljšo mobilnost na javnih 
površinah, kar pomeni, da se neurejene 
površine (površine, na katerih se 
kontrastno označevanje pojavlja le redko, 

mesta, kjer ni taktilnih oznak, križišča, 
ki niso opremljena z zvočnim signalom 
za pešce itd.) spreminjajo v slepim in 
slabovidnim prijazno okolje.

V letu 2003, ki sta ga Evropski parlament 
in Sveta Evropske unije razglasila za 
»Evropsko leto invalidov«, je Mestna 
občina Maribor naredila korak naprej in 
pripravila lokalni program nediskriminacije 
invalidov (Evropsko leto invalidov 2003 
– lokalni program nediskriminacije 
invalidov, MOM, 2003). V njem se je 
osredotočila na prisotnost arhitekturnih 
ovir v mestu Maribor in statistično 
obdelala dostopnost javnih ustanov, 
prehodnost ulic, opremljenost postajališč 
avtobusnega prometa itd. Dobljeni podatki 
so pokazali le 56-odstotno prehodnost poti, 
33-odstotno dostopnost do javnih ustanov 
ter 51-odstotno popolno opremljenost 
avtobusnih postajališč, vključno z 
nadstreškom in sedišči. Vse to zdaj vidimo 
kot motiv za nove dejavnosti v smeri 
napredka. Zavzemamo se za odpravo vseh 
arhitekturnih ovir, ki še vedno predstavljajo 
nepremagljivo oviro za invalide in druge 
gibalno ovirane osebe, kot so starejši, bolni 
in poškodovani občani, starši z otroškimi 
vozički ter kolesarji.

4.1. UMESTITEV MESTA MARIBOR V ŠIRŠI 
KONTEKST DELOVANJA NA PODROČJU 
ENAKIH MOŽNOSTI ZA INVALIDE
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Investicija v »prijazno« okolje je rezultat 
skrbno pripravljenih analiz, dolgoletnih 
izkušenj, želja in zahtev.

Vloga in odgovornost projektantov in 
oblikovalcev urbanega prostora, pa tudi 
župana, občinskega sveta in občinske 
uprave, je zelo velika, vendar tudi vloga 
uporabnikov javne infrastrukture ni 
zanemarljiva, saj ti s svojim odzivom 
odločujoče vplivajo na njihove odločitve in 
tako prispevajo svoj delež k spremembam 
celotne naravnanosti mestnega okolja.

Na podlagi temeljite študije o dostopnosti 
središča mesta Maribor (Mesto prijazno 
invalidom - Odprava arhitekturskih ovir za 
invalide v mestu Maribor, Nataša Rebernik, 
Maribor 2007, Maribor – slepim in 
slabovidnim prijazno mesto in Dostopnost 
centralnega dela Maribora za slepe in 
slabovidne osebe, Nataša Rebernik, 
Maribor 2009) se je Občina Maribor 
odločila pripraviti program za odpravo 
arhitekturnih ovir in ureditev javnega 
okolja za potrebe funkcionalno oviranih 
oseb na javnih površinah, kot so cestišča, 
pločniki, krožišča, križišča, javni parkirni 
prostori za invalide, javne sanitarije za 
invalide ter javne ustanove.
Odločilni dejavniki pri izbiri območij 
in lokacij ureditve, ki je sestavljena 
iz elementov novogradnje, adaptacije 
in rekonstrukcije, so bili: frekvenca 
pešcev, število javnih ustanov, prometna 
obremenitev, kompleksnost zasnove 
območja ter glavne poti slepih in 

slabovidnih.

Izvedba celotnega projekta na najbolj 
obremenjenih in izpostavljenih območjih 
središča mesta zajema sledeče dejavnosti:
• ureditev taktilnega vodilnega sistema 

na prehodih za pešce in vzdolž vseh 
obravnavanih odsekov;

• ureditev novih oz. razširitev obstoječih 
klančin  za osebe z vozički na izbranih 
lokacijah ureditev prehodov za pešce.

• odprava obstoječih ovir ali kontrastno 
obarvanje najbolj izstopajočih ovir, 
katerih umik ni smiseln ali mogoč (npr. 
stopnic, drogov, kolesarskih stojal, 
stebričkov, klopi …);

• ureditev obstoječih in dodatnih ozvočenj 
semaforiziranih prehodov za pešce;

• namestitev prilagoditev za neovirano 
gibanje lažje in težje gibalno oviranih 
oseb (invalidov, starejših, bolnih, 
poškodovanih, staršev z vozički, 
kolesarjev …);

• zagotovitev primerne funkcionalnosti 
okolja (dostop do javnih stavb in s tem 
možnost uporabe javnih storitev, dostop 
do turistične ponudbe mesta, dostop 
do javnih sanitarij, mestna oprema za 
izboljšano mobilnost invalidnih oseb in 
dostop z osebnimi vozili);

• zagotovitev ustreznih arhitekturnih in 
drugih rešitev (nivojske premostitve, 
ureditev pešpoti brez arhitekturskih ovir, 
odprava komunikacijskih ovir, ureditev 
parkirnih prostorov);

•  zagotovitev informacij o dostopnosti 
okolja za vse zainteresirane.

Do leta 2012 namerava občina urediti 
ustrezne in s pravili stroke zasnovane 
javne prometne poti, označbe 
javnih zgradb in drugih objektov ter 
vzpostaviti celovit sistem vodenja po 
mestu za slepe in slabovidne osebe, ki 
predvideva poti in lokacije, opremljene 
s taktilnimi, zvočnimi in vizualnimi 
informacijami, ki se med seboj 
dopolnjujejo.

PA
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A

MLINSKA CESTA

robnik +6cm

robnik +6cm

ureditev ločilnega
otoka po pos. detajlu

robnik +6cm

robnik +6cm

črne kontrastne plošče
položene skladno s smerjo

obstoječih tlakov

usmerjenost vodilnih oznak je na
tem mestu skladna s usmerjenostjo

obstoječega tlaka

prestavitev semaforja ob
taktilne oznake

robnik +2cm

vodilne oznake
čez cesto

prestavitev
semaforja ob

taktilne oznake

AVTOBUSNA
POSTAJA

CES
TA

spremljevalna
površina

Skica 85: 
Načrtovanje taktilnih 
oznak za slepe in 
slabovidne na križišču v 
Mariboru

4.2. MARIBOR KOT MESTO, 
‘NAČRTOVANO ZA VSE’
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Naraščajoč odstotek invalidov in drugih 
uporabnikov prilagojene infrastrukture 
ter svobodno izražene želje invalidov po 
vse večjem vključevanju v socialno okolje 
vodijo v povezavi s številnimi programi k 
intenzivnejšemu ozaveščanju javnosti, večji 
strpnosti ljudi in vse boljšemu prilagajanju 
socialnega okolja. »Evropsko leto invalidov 
2003«, »Evropsko leto enakih možnosti 
2007«, »Maribor – Evropska prestolnica 
kulture 2012«, »Maribor – občina po meri 
invalidov za leto 2010« idr. predstavljajo še 
dodaten motiv, da Maribor postane mesto, 
ki je prijazno in dostopno vsem ljudem.

Z izvedbo projekta po vzoru »načrtovanja 
za vse« želi Maribor postati vzorčni 
primer urejenega mesta v Sloveniji in 
tako po zgledih drugih evropskih mest ter 
na podlagi njihovih dolgoletnih izkušenj 
funkcionalno oviranim v veliki meri 
olajšati gibanje, socialno udejstvovanje 
ter vsakodnevno življenje.

Delovanje mesta je usmerjeno širše in 
ne pomeni le ureditve arhitekturne in 
komunikacijske dostopnosti okolja. Kljub 
temu pa sta to izjemno pomembna koraka 
h kakovostnejšemu življenju invalidov in 
kot taka zahtevata prednostno obravnavo.

4.3. VIZIJA MESTA
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URESNIČEVANJE 
PREDLAGANIH 
SMERNIC

‘PROTOKOL STVARNEGA 
URESNIČEVANJA’
Namen petega poglavja je 
začrtati pot, ki jo je od izdaje 
priročnika do tega, da bi ideja 
o prostoru za vse zaživela 
v resničnosti, še potrebno 
prehoditi. Govori o prenosu 
smernic iz prejšnjih poglavij 
v slovenski pravni red, o 
izobraževanju in ozaveščanju 
načrtovalcev, o nujno potrebnih 
spremembah na področju 
nadzora in izvajanja predpisov 
ter o zelo pomembnem 
ozaveščanju širše javnosti in 
razvijanju večje občutljivosti za 
potrebe funkcionalno oviranih.
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Problem neobčutljivosti udeležencev v 
javnem prostoru za potrebe funkcionalno 
oviranih je v Sloveniji še vedno zelo izrazit, 
kar se kaže predvsem v parkiranju na 
pločnikih, vožnji s kolesi in avtomobili po 
pešpoteh in pločnikih, postavljanju raznih 
predmetov, ki ovirajo prehod (postavljanje 
neprimernih cvetličnih korit ter ‘betonskih 
‘gobic’ kot ukrep proti neželjenemu 
parkiranju, pa neustreznih oglasnih desk, 
stolov, miz..) itd.
V nekaterih evropskih državah (npr. na 
Danskem) je kultura v prometu na takšni 
ravni, da posebni ukrepi (kot je npr. 
postavljanje količkov za preprečevanje 
parkiranja) sploh niso potrebni, saj je vsem 
udeležencem v prometu jasno, da pločnik 
pripada pešcem in nikomur drugemu.

Da bi zamisel o prostoru za vse res lahko 
zaživela, torej niso odgovorni le projektanti 
ali tisti, ki pišejo predpise. Fizično okolje 
je ogledalo družbe, zato bo treba v 
prvi vrsti še precej truda vložiti v večje 
ozaveščanje javnosti. Pravno urejanje 
je šele naslednji korak, saj predpisi, 
ki nimajo podlage in podpore v družbi, 
kljub svoji strogosti in doslednosti težje 
zaživijo. Predvsem pa zgoraj omenjenih 
neželenih dejavnosti na ulicah ne moremo 
izkoreniniti samo po pravni poti.

Ljudi je mogoče spodbuditi k večji 
občutljivosti in upoštevanju potreb 
vseh udeleženih v javnem prostoru že s 
seznanjanjem in nazornim obveščanjem 
o težavah, ki omejujejo udeležence s 
posebnimi potrebami. V tem smislu bo 
treba izvajati promocijske dejavnosti, 
kot so programske akcije, marketinške 
dejavnosti z avdiovizualnimi prispevki 
- televizijskimi spoti, televizijskimi in 
radijskimi oddajami, organizacija tematskih 
dogodkov, publicistične aktivnosti, 
strokovni seminarji in podobno.

Vzporedno s pridobivanjem širše podpore 
javnosti bo potrebno ukrepati tudi v smeri 
uresničevanja na ravni zakonodajne 
ureditve. Že obstoječa zakonodaja – 
veljavni ‘’Zakon o graditvi objektov’’ in 
‘’Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje 
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih 
stavb’’ – postavljata zakonodajni okvir. 
Pravno pomanjkljivost pa predstavlja 
odsotnost natančnejših pojasnil, razlag, 
podrobnejših pogojev in zavezujočih 
določil ali zahtev, ki naj bi jih podajali 
podzakonski akti. Nekatera določila v 
obeh aktih so zastarela ali nepopolna, saj 
pozabljajo predvsem na senzorno ovirane 
ljudi, premalo pa so poudarjeni tudi zunanji 
prostori.
Predpogoj za zakonsko zavezujoče določbe 
in tudi možno sankcioniranje opuščanja 
potrebnih prilagoditev je priprava 
zakonskih podlag oziroma vsebinsko 
zadevnega člena, ki ga je treba predlagati 
v obravnavo in sprejetje v obliki sprememb 
in dopolnitev Zakona o graditvi objektov ter 
pripadajočega podzakonskega akta.
Pričujoči priročnik, ki celostno obravnava 
zunanje javne površine in priročnik 
avtorice Marije Vovk ‘Načrtovanje in 
prilagajanje grajenega okolja v korist 
funkcionalno oviranim osebam’ (Ljubljana 
2000, Urbanistični inštitut Slovenije), ki 
se osredotoča predvsem na notranjost 
objektov, je treba torej smiselno združiti v 
enovito vsebino, združeno gradivo oziroma 
skupne smernice ter jih prevesti v ‘pravni 
jezik’ v obliki novega podzakonskega 
akta, ki bi dopolnil ali nadomestil 

trenutno veljavni Pravilnik o zahtevah 
za zagotavljanje neoviranega dostopa, 
vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 
večstanovanjskih stavb.
Predvsem na področju prilagoditev za 
senzorno ovirane, je obstoječi pravilnik 
(skupaj s slovenskim standardom SIST 
ISO/TR 9527) pomanjkljiv, vsebovani 
napotki (npr. za izvedbo talnih oznak) pa 
zelo ohlapni oz. neoprijemljivi. Posledica 
tega je, da so navkljub sicer zelo redkim, 
dobrim namenom projektantov in 
upoštevnju vsebovanih pravil oz. napotkov, 
rešitve v praksi največkrat neuporabne.
Ob trezni presoji stvarne pravne 
kulture na področju graditve objektov 
in dokaj neučinkovitem oziroma 
skoraj neobstoječem sankcioniranju 
(seveda ob tehtnem premisleku o 
dodatnem birokratskem in stroškovnem 
obremenjevanju) se zdi smiselno podati 
dodaten predlog dopolnitve Zakona 
o graditvi objektov. To je predlog 
o vzpostavitvi statusa obveznega 
pogojedajalca-soglasodajalca – 
ministrstva, pristojnega za invalide 
(Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, Direktorat za invalide), ki bi prevzel 
odgovornost za določanje smernic za 
izvajanje sprejetih določil, ki se nanašajo 
na potrebne prilagoditve, pri postopkih 
sprejemanja občinskih lokacijskih načrtov 
(v točno določenih vrstah gradenj). Pri 
obeh predlogih zakonskih sprememb in 
dopolnitev ter pri pripravi podzakonskih 
aktov bo moral Nacionalni svet invalidskih 
organizacij Slovenije prevzeti dejavno vlogo 
posvetovalnega telesa.

Argumenti za upravičenost in potrebnost obravnavanih prilagoditev v mestnem odprtem prostoru izhajajo že 
iz ustavne pravice do enakih možnosti, pa tudi iz pravno zavezujoče direktive EU, ki vse članice obvezuje k 
prenosu sprejetih odločitev v nacionalno zakonodajo in seveda k njihovemu izvajanju. Priprava priročnika je 
šele začetni korak k uresničitvi. Predpogoj za uspešno doseganje želenih ciljev je ‘dober proces’ predvidenega 
konkretnega uresničevanja.

5.1. UKREPI ZA URESNIČEVANJE NA RAVNI OZAVEŠČANJA JAVNOSTI

5.2. UKREPI ZA URESNIČEVANJE NA RAVNI PRAVNE REGULATIVE
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Ob pripravi priročnika je k dejavnemu 
sodelovanju pri postopku priprave 
strokovnih podlag za pripravo 
podzakonskih aktov potrebno pritegniti 
tako Zbornico za arhitekturo in prostor 
kot tudi Inženirsko zbornico Slovenije 
(ZAPS in IZS) ter vse druge strokovne 
javnosti, ki lahko kakovostno prispevajo 
k najboljšim rešitvam. Po sprejetju 
zavezujočih pravnih podlag bo treba 
organizirati strokovne seminarje za 
obveščanje in seznanjanje strokovnih 
javnosti z novimi določili, vezanimi na 
potrebne prilagoditve v grajenem okolju.
Vsekakor je treba zagotoviti tudi podporo 
oziroma pomoč v obliki svetovanja, 
ki je namenjena projektantom, ko ti 
naletijo na problem, ki ga morajo rešiti. 
Treba bo določiti akterje iz Nacionalnega 
sveta invalidskih organizacij Slovenije 
(ali Direktorata za invalide), ki bodo to 
funkcijo tudi prevzeli, ter zagotoviti 
aktivno sodelovanje in izmenjavo 
podpornih informacij z nemškimi 
kolegi (posredovanje informacij za prenos 
dobrih praks po nemškem modelu, ki so 
sicer stalno dostopne na spletnih straneh, 
podrobneje pa so opisane tudi v brošurah, 
ki redno izhajajo).

Priporočljivo je, da Nacionalni svet 
invalidskih organizacij Slovenije 
neprestano obvešča projektante 
in zainteresirano javnost o svojih 
izkušnjah, izdaja publikacije in komentira 
prave in napačne rešitve, kot to počnejo 
njihovi kolegi na primer na Češkem.
Zveza paraplegikov Slovenije je v okviru 
fundacije FIHO in NSIOS-a (Nacionalni svet 
Invalidskih organizacij Slovenije) nosilec 
programa »Prebivanje in prilagajanje 
okolja« na državnem nivoju.
V segmentu programa, ki je namenjen 
javnemu grajenemu okolju, je uveljavljena 
praksa revizij projektov in konzultacij za 
projektante in druge udeležence v procesu 
graditve objektov. Podobno sodelovanje bi 
bilo potrebno zagotoviti tudi s strani slepih 
in slabovidnih ter drugih zainteresiranih 
skupin. 
Sporazumno z Zbornico za arhitekturo 
in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirsko 
zbornico Slovenije (IZS) bo potrebno 
doreči tudi ‘interno’ sankcioniranje 
načrtovalcev, ki pri svojem delu ne bodo 
upoštevali zakonskih določil, vezanih 
na potrebne prilagoditve, disciplinske 
postopke za odvzem licence itd.

Na izvedbeni ravni je treba zagotavljati 
tako aktivno sodelovanje z izvajalci kot 
tudi sodelovanje pri tehničnih prevzemih in 
pri delu inšpekcijskih služb.
Postopki sankcioniranja, ki se bodo v 
primerih opuščanja zakonsko zahtevanih 
prilagoditev dejansko izvajali, in predhodno 
jasno definirana določila glede prilagoditev, 
ki bodo vključena že v načrtovalski fazi, 

bodo zagotovo zelo razbremenila delo 
inšpekcijskih služb.
Posebnega pomena je tudi aktivno 
sodelovanje vseh zainteresiranih z 
izvajalci vzdrževalnih del, upravljanja 
in nadzorovanja, saj je to dragocen 
vir povratnih informacij, zlasti za 
načrtovalce in izvajalce.

5.3. UKREPI ZA URESNIČEVANJE NA RAVNI NAČRTOVANJA

5.4. UKREPI ZA URESNIČEVANJE NA IZVEDBENI RAVNI
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ZAKLJUČEK Pričujoči priročnik razlaga in opisuje zamisel
o prostoru za vse, tako da predlaga konkretne
rešitve, ki bi to zamisel lahko uresničile, ter pot,
po kateri je to uresničitev mogoče doseči.
Da bi prostor za vse dejansko postal resničnost,
je ključnega pomena predvsem miselni
premik od ‘opcijskega’ razumevanja potrebnosti
prilagoditev k zavesti o nujnosti tovrstnih
prilagoditev zaradi velikih demografskih
sprememb. To pomeni, da prilagoditev ne smemo
razumeti kot nepotrebno dodatno
obremenitev zaradi manjše skupine ljudi, temveč
kot nekaj vsakdanjega in nujno potrebnega. Javni
prostori so namreč namenjeni vsem ljudem in
morajo vsem ljudem tudi dobro služiti. Če vedno
več ljudi nosi očala in uporablja bergle, voziček
ali belo palico, je prav in razumljivo, da se to
pozna tudi v javnem prostoru.
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Pogosta situacija na pločnikih: 

1. Veliko količkov, ki so za slabovidne 
težko opazni. 

2. Pri umeščanju stojal za kolesa je 
treba pomisliti tudi na prostor, ki ga 
zavzame parkirano kolo: v tem primeru 
močno sega na pločnik, tako da je pešec 
prisiljen stopiti na kolesarsko stezo. 

3. Če gre za slepega pešca, lahko ta 
hitro izgubi orientacijo, saj kolesarska 
steza in pločnik nista ustrezno ločena.
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Primer ureditve široke ulice v 
območju za pešce: 
Pločnik je z drugačnim tlakom primerno 
ločen od površine, kjer vozijo kolesarji in 
občasno tudi vozila. 
Stojala za kolesa in smetnjaki niso 
postavljeni na pločniku, temveč na vozni 
površini, tako da ne ovirajo pešcev. 
V tlaku pločnika je rebrasta vodilna linija 
za slepe, ki pa ima nekaj pomanjkljivosti: 
1. Zaradi nekontrastne barve je uporabna 
samo za slepe. 
2. Njena funkcija ni zelo pomembna, saj 
teče vzporedno z robnikom, ki je že sam 
po sebi vodilo (in ga je zaradi kontrasta 
s tlakom na vozišču tudi vizualno lažje 
zaznati). 
3. Na mestu, kjer se ulica spremeni v 
trg in postane orientacija precej težja 
kot na ulici, s tem pa vodilo toliko bolj 
pomembno, se tlak spremeni, linija pa 
izgine.
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Neprimerna ureditev avtobusne 
postaje: 

1. Oglasni prostor na pokritem 
postajališču preprečuje prehod mimo 
postaje. 
2. Kolesarska steza in pločnik sta 
neustrezno ločena, zato kolesarji vijugajo 
med pešci. 
3. Kiosk je nameščen previsoko in je 
zato nedostopen za ljudi na vozičkih. 
Izložbeno okno kioska sega na pločnik in 
je zato nevarno za slepe, ki sledijo robu 
pločnika in s palico te ovire v višini glave 
ne morejo zaznati.
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PR
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Na orientacijsko zahtevnem področju 
z več ovirami (stoječe svetilke, 
neenakomerne stopnice, ukrivljene 
linije...) je za vodenje slepih in 
slabovidnih po varni poti poskrbljeno z 
vodilno linijo.

110



113Priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru

Robnik z
nadvišanjem 12 cm
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4,00 Zapora:
3 linije rebrastih plošč
30/30/8 cm, bele barve

Robnik z nadvišanjem 2 cm

Robnik za prehod
iz nadvišanja 6 cm na 2 cm

Območje prehoda za pešce prehod za 
osebe na
 invalidskih
 vozičkih in 
kolesarje

Robnik z
nadvišanjem 6 cm

Rob, nadvišan 5 cm 
(notranja vodilna linija)

Kontrast:
 30/30/8 cm kontrastne plošče,
črne barve

Označevenje bližine križišča
3 vrste čepastih plošč 
30/30/8 cm, bele barve

Opozorilo na križišče:
3 vrste čepastih plošč 
30/30/8 cm, bele barve
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SMF - Semafor je opremljen z vidnim,
zvočnim in taktilnim signalom.
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Primer kompleksnega taktilnega vodenja 
čez prehod za pešce.
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