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Abstract:
Issue: The beginnings of the universal planning date back to the 1950's, but the area of universal design
is still not sufficiently taken in the account in building construction and built-up environment. In the
field of universal planning Slovenia adopted legislation about providing access to all public structures
and multi-apartment buildings. The new Building Act adds a requirement for universal construction and
equipment utilization. However, there are still very few facilities built following the guidelines of
universal planning. The problem is even greater regarding the design of tourist facilities, as there are
very few tourist facilities that are appropriate for people with various disabilities, although planning of
tourism facilities has quite a few recommendations and guidelines regarding the area of accessible
tourism or tourism for everyone.
Purpose: The purpose of the graduation thesis is to produce a new draft of the selected Glamping Ribno
tourist facility, based on legal requirements, recommendations, examples of good practice and
evaluation of the actual state of Glamping Ribno, so the Glamping Ribno would be enabled for all
impaired persons.
Method: We designed the Glamping Ribno project in 6 steps. The steps follow the principles of
universal planning and they are as followed: 1. Identification of the target population group, 2. Definition
of the purpose of the building, 3. The set of legal requirements and recommendations, 4. View and
assessment of the actual situation, 5. Making a design or design template., 6.Verification of the
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Results: Based on the reviewed literature on universal planning, accessible tourism, Slovenian laws,
examples of good practice and the examination of the actual situation, we have elaborated the guidelines
and requirements that had to be taken into account in the preparation of the new draft of the tourist
facility Glamping Ribno. Following these guidelines we had to create a new design of car park, new
design for the access routes and the new design of the glamping house.
Conclusions: The approach used in the design of a template can be used at any stage in the design of
buildings, which are intended to be useful and accessible to all, regardless of their disability.
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1 UVOD
1.1 Motiv, namen in cilji diplomske naloge
Za diplomsko nalogo smo dobili motiv, ko smo med študentskim delom sodelovali pri izgradnji projekta
Glamping Ribno. Med sodelovanjem smo opazili, da je Glamping Ribno namenjen le običajnim
obiskovalcem, ne pa tudi oviranim osebam. Torej osebam z prizadetostjo vida, sluha, funkcije rok in
osebam, ki se težko gibljejo (zaradi starosti, nenavadnih telesnih mer, raznih začasnih oviranosti poškodb) ali uporabljajo invalidski voziček. [40]
Med samim zbiranjem gradiva in med pripravami za izdelavo diplomske naloge smo opazili, da se
problem neuporabnosti turističnega objekta oviranim osebam ne pojavlja le v Glamping Ribno, temveč
tudi v številnih turističnih objektih, tako v Sloveniji kot tudi v Evropi in po svetu. S tem je velik delež
svetovnega prebivalstva prikrajšan za precejšnje število turističnih aktivnosti in destinacij. Delež vseh
oviranih oseb v svetu znaša okrog 20%. [23]
Oviranim osebam predstavljajo težavo pri uporabi turističnih objektih največkrat že same dostopne poti,
ki vodijo do želene nastanitve (neustrezne dimenzije dostopnih poti in prostorov), premajhne velikosti
nastanitvenih prostorov za manevriranje z invalidskim vozičkom, neprimerna parkirišča in oznake, ki
niso primerne za uporabo s strani slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih. Vsi zgoraj omenjeni
problemi se pojavljajo tudi v turističnem kompleksu Glamping Ribno.
Namen izdelave diplomske naloge je podati zasnovo za preureditev kompleksa Glamping Ribno na
takšen način, da bi ta ustrezal tudi vsem oviranem osebam in ne le običajnim obiskovalcem. Namen je
torej na podlagi obstoječega objekta ter pripadajočih dostopnih poti in parkirišč izdelati zasnovo za
invalidom bolj dostopen glamping objekt po smernicah in načelih univerzalnega načrtovanja in
dostopnega turizma.

Cilje, katere je tekom diplomske naloge potrebno doseči:





Preučiti in pregledati nacionalno in mednarodno zakonodajo, smernice in standarde, ki veljajo
za univerzalno načrtovanje.
Poiskati ureditve turističnih objektov, ki so primerni za funkcionalno ovirane osebe v Sloveniji
in tujini.
Pregledati in oceniti sedanje stanje objektov v Glamping-u Ribno.
Izdelati zasnovo glamping objekta, ki bo primeren za obiskovalce z različnimi oviranostmi.
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2 METODA DELA
Pri izdelavi diplomske naloge smo sledili zahtevam slovenske nacionalne zakonodaje. Slovensko
zakonodajo smo poiskali na spletni strani Pravno informacijski sistem Republike Slovenije
www.pisrs.si. Evropsko zakonodajo pa smo poiskali na spletni strani www.eur-lex.europa.eu .
Priporočila smo iskali na različnih straneh na spletu (projekt AWARD, Zavod Dostop, Zveza
paraplegikov Slovenije, zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Zveza slepih in slabovidnih
Slovenije), kot tudi v monografijah (Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno
oviranim ljudem)[6]. Med izdelavo diplomske naloge smo sledili tudi standardom ki veljajo v Sloveniji,
te smo našli na straneh Slovenskega inštituta za standardizacijo www.sist.si. [1][2][3][4][5]
Poleg iskanja zakonodaje in standardov smo iskali tudi primere raziskav, projektov ter primere dobre
prakse na področju univerzalnega načrtovanja in dostopnega turizma. Raziskave in projekte smo
poiskali na spletni strani I FEEL SLOVENIA https://www.slovenia.info/sl, primere dobre prakse pa na
spletnih straneh, ki ponujajo turistične nastanitve za ovirane osebe. Iskali smo na spletnih straneh
www.pridem.si in www.disabledholidays.com.
Na podlagi pregledane zgoraj omenjene literature in veljavne zakonodaje, standardov ter ogleda
dejanskega stanja turističnih objektov v Glamping Ribno, smo lahko podali predlog zasnove glamping
hiške in njene okolice tako, da je le-ta primerna za uporabo vseh funkcionalno oviranih oseb.
Predlog zasnove turističnega objekta Glamping Ribno bo izdelan po vzorcu univerzalnega načrtovanja,
katerega sestavlja 6 korakov. Postopek izdelave predloge nove zasnove Glamping Ribna je prikazan na
spodnji shemi.
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Slika 1: Prikaz korakov izdelave predloge zasnove turističnega objekta Glamping Ribno, izdelal R. Razinger,
marec 2018

V nadaljevanju diplomske naloge je v poglavju št. 3 opisan glamping in njegova zgodovina. V poglavju
št. 4 je predstavljeno področje univerzalnega načrtovanja, razvoj univerzalnega načrtovanja skozi
zgodovino, načela univerzalnega načrtovanja in ureditev tovrstnega načrtovanja v Sloveniji. Podobno
kot univerzalno načrtovanje je v poglavju št. 5 predstavljen tudi dostopni turizem in njegove zahteve ter
priporočila. V zaključnem poglavju št. 6 pa so prikazani rezultati diplomskega dela z izdelanim
predlogom nove zasnove turističnega objekta Glamping Ribno. V tem poglavju najdemo tudi podatke o
deležu oviranih oseb po svetu, Evropi in Sloveniji ter nabor zakonskih zahtev in priporočil.
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3 GLAMPING
Beseda glamping združuje besedi glamurozno in kamping. Glamping pomeni novodobno preživljanje
dopusta v naravi, kjer se za preživet čas v naravi skoraj ni potrebno odreči modernemu udobju. Glamping
objekti so lahko veliki in zelo dobro opremljeni šotori, kot tudi manjše hišice, ki so po navadi izdelane
iz naravnih materialov, saj tako dobro sovpadejo z naravo. Glamping objekti niso povsod enaki, ampak
se prilagajajo lokalnemu stilu gradnje, ki je bil prisoten na območju, kjer se glamping objekti nahajajo.
Tako so glamping objekti lahko podobni gozdnim lesenim kočam, kamnitim hišicam, safari šotorom.
[13]
Sama beseda glamping se je v prvič pojavila v Združenem kraljestvu leta 2005. Leta 2016 pa je bila tudi
dodana v Oxfordov angleški slovar. Beseda je dokaj nova, vendar je sam koncept glampinga veliko
starejši. Začetki glampinga segajo v 16. stoletje, ko je takrat škotski vojvoda pripravil čudovito
doživetje, za tiste čase karseda luksuznega kampiranja na Škotskih planotah, kralju Jamesu V in njegovi
mami. Vojvoda je kralju razkril bogate šotore, ki so bili napolnjeni z vsem razkošjem iz njegove palače.
[13]
V dvajsetih letih 20. stoletja pa se je glamping začel bolj množično razvijati z nastankom safarija v
Afriki. Bogati Britanci in Američani so si želeli biti v divjini, niso pa se hoteli odreči vsakdanjemu
razkošju. V svojih velikih šotorih so imeli električne generatorje, zložljive kopeli, šampanjec in ostale
luksuzne stvari iz tistega časa. [13]
Danes je glamping vse bolj popularen in razširjen, kar nam dokazuje tudi število glamping centrov v
Sloveniji. Poznamo veliko različnih oblik glamping objektov, kot so zelo opremljeni moderni šotori,
hišice na drevesih, hišice v gozdu, hišice v vinskih sodih…
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4 UNIVERZALNO NAČRTOVANJE
4.1 Pojem univerzalno načrtovanje
Pri univerzalnem načrtovanju gre za projektiranje stavb in projektiranje produktov za uporabo v stavbah
tako, da so stavbe uporabne za najširši možen krog uporabnikov. Pri takšnem načrtovanju je že samo
zasnovo stavbe potrebno prilagoditi človeškim potrebam. [14]
4.2 Zgodovina univerzalnega načrtovanja
Začetnik univerzalnega načrtovanja je v svetu dobro poznani arhitekt Ronald L. Mace (1941-1998).
Ronald L. Mace je bil tudi ustanovitelj centra za univerzalno načrtovanje na univerzi North Carolina
State University. Z izrazom univerzalno načrtovanje je vpeljal celoten koncept oblikovanja produktov
in grajenega okolja tako, da bi le-ti odgovarjali najširši množici uporabnikov, neodvisno od njihove
starosti, gibalnih sposobnosti. Po končani diplomi leta 1966 je Ronald L. Mace 4 leta deloval kot klasični
arhitekt. Po tem obdobju pa je sodeloval pri izdaji prvih gradbenih predpisov glede dostopnosti. V
Severni Karolini so ti predpisi postali obvezni leta 1973, v ostalih državah pa so služili kot model.
Ronald L. Mace je vodil tudi veliko število projektov, katere je izvajal Center za univerzalno
načrtovanje. Med te projekte uvrščamo razvoj načrtov za izvedbo univerzalne hiše, nastavljivega
stranišča, nastavljive pipe. V svoji karieri je Ronald L. Mace svetoval tudi raznim centrom in inštitutom,
kot so Johhn Kennedy Center v Washingtonu in Inštitut Smithsonian. [15]
Z nastankom gibanja Brez ovir (ang. Barrier-free) leta 1950 se je začelo razvijati tudi univerzalno
načrtovanje v Evropi, na Japonskem in v Ameriki. Že samo gibanje Brez ovir je dalo večji poudarek na
projektiranje za gibalno ovirane ljudi. Kot nam že samo ime gibanja pove, se je gibanje sprva usmerilo
na odstranjevanje fizičnih ovir gibalno oviranim ljudem v grajenem okolju. Večji poudarek na
projektiranje za gibalno ovirane ljudi je bilo potrebno nameniti predvsem zaradi zviševanja starosti
prebivalstva in višjega števila invalidnih oseb. Zvišanje povprečne starosti prebivalstva lahko pripišemo
napredku medicine, medtem ko je bila v tistem času povečana stopnja invalidnosti zaradi prve in druge
svetovne vojne. Do sedemdesetih let prejšnjega stoletja so v Evropi in Združenih državah Amerike dajali
večji poudarek na specializirane rešitve, ki so bile namenjene le nekaterim določenim osebam, ter
določenim skupinam oseb. Kasneje pa se je v Evropi in Združenih državah Amerike pojavila ideja o
normalizaciji in integraciji ter izraz dostopno načrtovanje. Na takšen način je postala terminologija
dostopnejša, kar je olajšalo načrtovanje. Najprej je bilo dostopno načrtovanje usmerjeno bolj na osebe
z invalidskim vozičkom, vendar je v večstanovanjskih stavbah prihajalo do diskriminacije oseb na
invalidskih vozičkih (zaradi težav pri dostopu). Zato so se leta 1991 z Zakonom o pravični nastanitvi
(ang. Fair Housing Act) pojavila pravila za načrtovanje vstopa v objekt in njegove uporabe. S tem
zakonom je stanovanjska gradnja dala velik poudarek na univerzalno načrtovanje. [16][17]
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Univerzalno načrtovanje predstavlja prednosti tako za posameznika kot tudi za družbo. Z uporabo
takšnega načrtovanja se funkcionalno ovirane osebe veliko lažje vključujejo v družbo. Takšno
načrtovanje je tesno povezano tudi z ergonomijo. Skupen cilj ergonomije in univerzalnega načrtovanja
je izdelek, prilagojen človekovim psihičnim in fizičnim sposobnostim. [17]
Samo univerzalno načrtovanje ni oblikovni slog ali trend. Gre za pristop k oblikovanju, ki ga je mogoče
uporabiti pri vsakem oblikovnem slogu. Univerzalno načrtovanje je usmerjeno v vsak proces
oblikovanja, v katerem se upoštevajo potrebe uporabnikov. Pri takšnem načrtovanju ni predpisan le en
model, ker takšen način načrtovanja spodbuja oblikovalce k iskanju optimalne zasnove, ki bo
odgovarjala čim večjemu številu ljudi. Cilj univerzalnega načrtovanja je zagotoviti vsem osebam enako
možnost uporabe, čeprav je to potrebno velikokrat zagotoviti z nekoliko drugačnimi potmi, pripomočki
in napravami. Univerzalno načrtovanje je tako proces, katerega cilj je univerzalno oblikovan
izdelek.[18]
4.3 Načela univerzalnega oblikovanja
Ta načela je razvila skupina arhitektov, načrtovalcev izdelkov, urbanistov in inženirjev leta 1997.
Skupino je vodil pokojni Ronald L. Mace. Namen načel je voditi oblikovanje okolja, izdelkov in
komunikacij. Po mnenju centra za univerzalno načrtovanje v NCSU (North Carolina State University)
je načela možno uporabiti za vrednotenje obstoječih stavb, okolij, vodenje procesa oblikovanja in
izobraževanje načrtovalcev ter uporabnikov. [19]
1. Enakopravna uporaba: zasnova je uporabna za ljudi z različnimi sposobnostmi. Potrebno se
je izogniti ločevanju uporabnikov, vsem uporabnikom zagotoviti enako varnost in ustvariti
privlačnost za vse uporabnike. [19]
2. Prilagodljivost uporabe: zasnova omogoča širok spekter individualnih želja in sposobnosti.
Uporabnikom je potrebno zagotoviti izbiro načina uporabe in prilagoditi dostop. [19]
3. Preprosta in intuitivna uporaba: uporaba dizajna je enostavna za razumevanje ne glede na
uporabnikove izkušnje, njegovo znanje in uporabnikovo trenutno koncentracijo. Odpraviti je
potrebno nepotrebno zapletenost ter urediti informacije skladno z njihovim pomenom. [19]
4. Zaznavne informacije: zagotavljanje učinkovite komunikacije ne glede na okoliščine in
uporabnikove senzorične sposobnosti. Potrebno je uporabiti različne načine komuniciranja
(slikovno, verbalno, optično), zagotoviti primeren kontrast med bistvenimi informacijami in
okolico, ter čitljivost bistvenih informacij. [19]
5. Toleranca za napake: zasnova minimizira nevarnosti in škodljive posledice naključnih in
nenamernih dejanj. Nevarne elemente je potrebno odstraniti, kadar to ni mogoče, pa se jih
ustrezno zaščiti. Potrebo je tudi navesti opozorila o nevarnostih. [19]
6. Nizek fizični napor: zasnova se lahko uporablja učinkovito in udobno z minimalno
utrujenostjo. Uporabnikom je potrebno omogočiti nevtralno držo telesa in zmanjšati
ponavljajoče se gibe. [19]
7. Velikost in prostor za pristop in uporabo: Primerna velikost in prostor morata zagotavljati
primeren dostop, doseg, manipulacijo in uporabo ne glede na uporabnikovo velikost, držo ali
mobilnost. Tu je potrebno zagotoviti jasen pogled na obstoječe elemente za sedeče ali pa stoječe
uporabnike. Potrebno je namestiti vse komponente tako, da omogočajo udobno uporabo vsem
uporabnikom. Vse oprijemljive stvari je potrebno prilagoditi dosegu in velikosti roke. [19]

Razinger, R. 2018. Univerzalno načrtovanje turističnega objekta Glamping Ribno.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

7

4.4 Univerzalno načrtovanje v Sloveniji
V Sloveniji področje univerzalnega načrtovanja urejajo mednarodni in nacionalni pravni akti. Stavbe in
deli stavb morajo ustrezati zakonskim zahtevam Uredbe 305/2011. V tej uredbi so tudi zapisane zahteve,
katere morajo izpolnjevati gradbeni proizvodi in stavbe. Ena od teh zahtev je tudi zahteva o varnosti in
dostopnosti pri uporabi. Slovenski Gradbeni zakon (GZ), ki je bil sprejet 24. oktobra 2017, pa dodaja še
eno zahtevo, ki se glasi univerzalno načrtovanje in raba objektov. Ti dve zahtevi se direktno nanašata
na področje univerzalnega načrtovanja in na teh dveh zahtevah bo tudi temeljila naša diplomska naloga.
Imamo pa v Sloveniji tudi Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, ki prav tako deluje na področju univerzalnega
načrtovanja. [20][21][44]
Na področju univerzalnega načrtovanja v Sloveniji je delovala tudi Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo z sodelovanjem na mednarodnem projektu AWARD (Accessible World for All Respecting
Differences). S tem projektom so bile izdelane smernice in nabor priporočil za univerzalno načrtovanje.
[1]
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5 DOSTOPNI TURIZEM
5.1 Zgodovina dostopnega turizma
Sam začetek dostopnega turizma lahko povežemo s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki je
bila sprejeta leta 1948. Ta deklaracija je namreč v svojih členih zagotavljala svobodo in enakopravnost
ne glede na raso, vero, spol, jezik, barvo, politično in drugo prepričanje ter ne glede na kakršno koli
drugo okoliščino. V deklaraciji je zagotovljena tudi pravica o svobodnem gibanju, počitku in prostem
času. Na podlagi deklaracije o človekovih pravicah je bilo izdano veliko dokumentov na področju
turizma, kakor tudi na področju invalidnosti. Sam dostopni turizem, oziroma z drugo besedo turizem za
vse, se prvič pojavi leta 1989. Takrat je skupina britanskih strokovnjakov v letu, posvečenemu
invalidom, pojem dostopni turizem tudi javno uporabila. Dostopni turizem se je zatem dokaj hitro
razširil po Evropi. Vsemu temu dogajanju so sledile tudi spremembe v zakonodaji in razvoju turizma na
sploh. [30]
Tudi v Sloveniji se je sorazmerno z Evropo in svetom razvijal turizem in vključevanje invalidov in
drugih oviranih oseb v družbo ter posledično tudi v turizem. Prvi znaki dostopnega turizma so bili v
Sloveniji vidni v zdraviliščih, saj je tam izvajala rehabilitacija invalidnih oseb, medtem ko druge
turistične ponudbe za funkcionalno ovirane osebe še ni bilo veliko. Dostopni turizem se je na začetku
razvijal s posameznimi počitniškimi objekti v lasti invalidskih društev. Sam koncept dostopnega turizma
pa se je v Sloveniji začel razvijati leta 2006, z izvedbo prvega projekta NETMEN. [30]
V slovenskem turizmu raziskav na temo dostopnega turizma nismo našli. Narejeno pa je bilo že kar
nekaj projektov (NETMEN, [7]) na področju dostopnega turizma. Projekti so se nanašali na osebe z
posebnimi potrebami in tako se je dostopni turizem približal slovenskemu turizmu. Danes slovenski
turistični ponudniki spoznavajo dostopni turizem tudi kot močno tržno nišo. Potrebno pa je v
slovenskem turizmu narediti še veliko stvari na področju izobraževanja in izvedb različnih programov,
ki bodo omogočili, da dostopni turizem še bolj zaživi v Sloveniji. [30]
5.2 Splošno o dostopnem turizmu
Dostopni turizem si prizadeva, da bi bilo vsem ljudem omogočeno sodelovanje in uživanje v turističnih
izkušnjah, ne glede na njihovo gibalno ali senzorično oviranost. Izraz dostopni turizem sta opredelila
Darcy in Dickson leta 2009. Opredelitev izraza: »Dostopni turizem omogoča dostop do turističnih
lokacij, izdelkov in storitev tudi ljudem z ovirano mobilnostjo, slepoto ali slabovidnostjo in sluhom,
tako da so po navodilih univerzalnega načrtovanja načrtovani turistični izdelki, storitve in turistična
okolja. Prizadevanje za dostopni turizem lahko najdemo danes tako na zasebnih kot javnih lokacijah, saj
se sodobna družba zaveda koncepta vključevanja invalidov in drugih oseb s posebnimi zahtevami.« [30]
Na podlagi različnih definicij o dostopnem turizmu lahko povzamemo, da je cilj dostopnega turizma ta,
da zagotovi zadovoljitev potreb oseb, ki se srečujejo z gibalnimi, vidnimi, slušnimi, miselnimi,
intelektualnimi ali duševnimi težavami. Torej dostopni turizem ne zagotavlja le potrebe invalidov, kot
je pogosto razlagano, temveč potrebe vseh oviranih oseb. Med njih štejemo tudi starejše, kratkotrajno
bolne in starše z otroškimi vozički. [30]

Razinger, R. 2018. Univerzalno načrtovanje turističnega objekta Glamping Ribno.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

9

Osebe, ki se srečujejo z specifičnimi potrebami, lahko razvrstimo v štiri skupine:





gibalno ovirani,
senzorno ovirani,
kognitivno ovirane osebe in
druge oviranosti (alergije, diabetes). [30]

Dostopni turizem vključuje proces sodelovanja med vladami, mednarodnimi agencijami, organizatorji
potovanj in končnimi uporabniki, vključno z invalidnimi osebami in njihovimi organizacijami. Uspešen
turistični produkt zahteva učinkovita partnerstva in sodelovanje v številnih sektorjih na nacionalni,
regionalni in mednarodni ravni. Samo razumevanje dostopnega turizma je bilo spodbujeno z
raziskavami s strani Evropske komisije. S temi raziskavami se je omogočil vpogled v dokaj zapleteno
območje dostopnega turizma. [31][32]
Po mnenju European network for accesible tourism (ENAT) dostopni turizem sestavljajo naslednji
elementi:






Turistične destinacije brez ovir (grajeno okolje)
Vse vrste transportov (letala, vlaki, ladje…)
Visoko kakovostne turistične storitve (storitve opravljene z strani usposobljenih delavcev)
Aktivnosti, razstave, atrakcije (omogočajo sodelovanje vsem, tudi gibalno in senzorično
oviranim osebam)
Booking sistemi, spletne strani (omogočajo seznanitev z informacijami vsem osebam) [33]
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Osebe, katere se srečujejo z zmanjšano zmožnostjo, so po Mednarodni klasifikaciji funkcioniranja,
zmanjšanih zmožnosti in zdravja opredeljene na podlagi fizičnih, senzornih, duševnih in intelektualnih
oslabitev. Poznamo tri vrste zmanjšane zmožnosti:




gibalna oviranost,
slabovidnost in slepota in
gluhost in naglušnost. [41]

Gibalno ovirane osebe imajo prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali
perifernega živčevja. Posledice okvar se kažejo, kot celotna ali delna izguba telesnih funkcij (motorične
sposobnosti, hoja, uporaba rok…) ali pa kot popolna ali delna izguba dela telesa neke osebe. Stopnja
gibalne oviranosti so različne in so odvisne od tega ali posameznik določene gibalne dejavnosti opravlja
sam z določenimi težavami ali zato potrebuje različne pripomočke ali pa celo pomoč drugih oseb.
[41][50]
Slabovidne in slepe osebe Mednarodna klasifikacija bolezni razvršča v pet skupin. Slabovidne osebe se
nahajajo v prvi in drugi skupini in imajo vidno ostrino med 0,3 in 0,05. Slepe osebe pa so razvrščene v
tretjo, četrto in peto skupino z vidno ostrino manjšo od 0,5. Vidna ostrina osebe brez okvare vida pa
znaša 1,0. Med slepe ne štejemo le osebe, ki so popolnoma izgubili vid, temveč tudi tiste osebe, katere
imajo določen ostanek vida vendar je ta tako slab in necelovit, da osebi v neznanem okolju ne omogoča
orientacije. Vzroki izgube vida so v razvitem svetu drugačni, kot v državah v razvoju. Globalno gledano
pa je največji vzrok izgube vida še vedno siva mrena. Slepota je opredeljena tudi, kot nezmožnost
zaznavanja svetlobe. [41][43]
Gluhost je definirana, kot izguba sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz na ravni 91 dB ali več.
Naglušnost ni opredeljena le z neko mejo, ampak se stopnjuje od rahlih oblik (do 25 dB), preko zmernih
oblik (do 55 dB) do težkih oblik (do 90 dB). Gluhost je oblika invalidnosti, ki ni le telesna, saj gluhota
pomeni tudi prikrajšanje slušnega doživljaja, kar ima psihične somatske in socialne posledice. Posledice
gluhote so zelo različne in odvisne od vzrokov in okvar izgube sluha. Največkrat se posledice kažejo v
oteženem sporazumevanju, občutku osamljenosti, nezmožnosti pridobivanja informacij... [27][41][42]
Osebe z zmanjšano zmožnostjo so velikokrat prikrajšane pri izboru in izvajanju prostočasnih aktivnosti
ali turističnih nastanitev zaradi številnih ovir v grajenem okolju. Potrebno pa se je zavedati, da so osebe
z zmanjšano zmožnostjo zelo pomembna skupina, ki lahko skoraj enakovredno pripomore k razvoju
družbe, vendar je to prepogosto nemogoče zaradi ovir in zmanjšane dostopnosti v grajenem okolju.
[24][41]
6.1.2 Osebe z zmanjšano zmožnostjo po svetu, v Evropi in Sloveniji
Gibalno ovirane osebe
Točen delež gibalno oviranih oseb je tako za svet, Evropo in Slovenijo težko najti, saj viri ne poročajo
o vseh gibalno oviranih oseb. Najdeni podatki so največkrat vsebovali le informacijo o številu oseb na
invalidskih vozičkih ne pa tudi števila ostalih gibalno oviranih oseb. Po pregledu različnih spletni
straneh smo lahko ocenili, da je delež gibalno oviranih oseb v svetu in Evropi znaša nekje med 7 in
11% celotnega prebivalstva. [51]
Slepi in slabovidni
Na straneh Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in
Evropskega združenja slepih (EBU) najdemo podatke o številu slepih in slabovidnih. Na svetu živi okoli
285 milijonov ljudi z prizadetostjo vida. Od tega je 246 milijonov ljudi slabovidnih, ostalih 39 milijonov
pa popolnoma slepih. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije poroča, da se v Sloveniji od 8 do
10 tisoč ljudi srečuje s hudo okvaro vida, z ostalimi okvarami vida pa od 30 tisoč do 40 tisoč ljudi. V
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Evropi je slepih in slabovidnih prebivalcev približno 30 milijonov, od tega je 2,5 milijona prebivalstva
slepih, ostalih 27,5 milijona prebivalcev pa se srečuje z lažjimi ali težjimi okvarami vida. Delež slepih
in slabovidnih glede na ostalo populacijo v svetu, Evropi in v Sloveniji znaša povsod okoli 0,4%.
[25][26]
Gluhi in naglušni
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v svoji klasifikaciji izdala, da je gluhost ena najtežjih oblik
invalidnosti. Po podatkih te organizacije živi na svetu okoli 360 milijonov gluhih in naglušnih. V
Sloveniji je gluhih prebivalcev nekje okoli 1500 ter naglušnih okoli 40000. V Evropi je gluhih in
naglušnih prebivalcev okoli 50 milijonov. V svetu, Evropi in Sloveniji je delež prebivalstva z okvarami
sluha okoli 5%. [27][28][29]
6.1.3 Oviranost in potrebe oseb z zmanjšanimi zmožnostmi
Prepoznavanje potreb oseb z zmanjšanimi zmožnostmi je pri dostopnem turizmu zelo pomembno, saj
nato izvedene prilagoditve turizma izhajajo direktno iz prepoznanih potreb. Ne glede na oviranost je
zelo pomembno, da se v turizmu zagotovi dober in razumljiv pretok informacij med turističnim
ponudnikom in osebo z zmanjšano zmožnostjo. Tako mora komunikacija potekati v različnih oblikah
(vizualno, pisno, zvočno, s kontrasti, z Braillovo pisavo..), da je komunikacija jasna in učinkovita.
Največkrat se informacije nanašajo na dostopnost okolja in dostopnosti posameznih turističnih storitev.
Ovirane osebe velikokrat tudi potrebujejo pomoč, zato je v turističnih kompleksih pomembno, da
zaposleni znajo pravilno pristopiti in ovirani osebi pomagati. Sam dostopni turizem temelji na treh
vrednotah: neodvisnost, enakopravnost in medsebojno spoštovanje. V nadaljevanju besedila so
predstavljene potrebe različnih oviranih oseb. [30]








Gibalno ovirane osebe: Mednje spadajo tiste osebe, ki se oteženo gibljejo ali pa uporabljajo
invalidski voziček. Potrebe gibalno oviranih oseb so zelo povezane direktno z grajenim okoljem,
kjer se tudi srečujejo z največjimi težavami. Potrebe največkrat izhajajo iz njihovih
pripomočkov (voziček, palica, hojca, bergle), saj oseba, ki uporablja enega od prej omenjenih
pripomočkov, potrebuje več prostora, in težje premaguje višinske razlike. Ker imajo gibalno
ovirane osebe veliko število potreb, se velikokrat v turističnih objektih dostopni turizem konča
prav pri njih.
Senzorno ovirane osebe: Sem štejemo slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne osebe. Njihove
težave je velikokrat možno rešiti z pomočjo osebja v turizmu in s posameznimi pripomočki
(taktilne oznake, zvočne oznake, vizualne oznake…).
Osebe z intelektualnimi in psihičnimi težavami: Pri osebah z intelektualnimi in psihičnimi
težavami je najbolj pomembno prepoznati osebe z motnjo v duševnem razvoju in osebe z
duševnimi boleznimi. Specifično potrebo osebe, ki ima težave v duševnem zdravju, je praktično
nemogoče prepoznati. Velikokrat pa pri takšnih osebah pomaga vljudnost, pozornost in
dostopnost.
Osebe z »drugimi ovirami«: Sem štejemo osebe z različnimi alergijami in boleznimi (astma,
diabetes, epilepsija, alergije…). Na tem področju je potreb zelo veliko in so tudi zelo različne.
Tukaj je predvsem pomembna dobra komunikacija med turisti in turističnimi delavci, saj se tako
z željo po pomoči turističnih delavcev hitro razreši različne potrebe. [30]

Na spodnji sliki lahko razberemo kakšne so osnovne dimenzije oviranih oseb skupaj z njihovimi
pripomočki (invalidski voziček, bela palica). Na levi strani slike vidimo dimenzije normalne osebe, na
sredini slike vidimo dimenzije osebe na invalidskem vozičku, na desni strani pa vidimo osebo z belo
palico. Torej potrebe in zahteve funkcionalno oviranih oseb izvirajo že iz osnovnih dimenzij oviranih
oseb skupaj z njihovimi pripomočki. Vendar so to le osnovne zahteve in potrebe, pri načrtovanju pa je
potrebno biti pozoren še na veliko drugih, kar je razvidno tudi v nadaljevanju.
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Slika 2: Osnovne dimenzije oviranih oseb skupaj z njihovimi osebnimi pripomočki, izdelal R. Razinger, marec
2018
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6.2 Opredelitev namembnosti stavb (korak 2)
Predlog nove zasnove je izdelan za turistični objekt Glamping Ribno. Sam Glamping Ribno spada pod
Hotel Ribno. Torej je pri predlogi nove zasnove potrebno upoštevati zakonske zahteve, priporočila in
smernice, ki se nanašajo na turistične objekte. V klasifikaciji stavb lahko glamping objekt uvrstimo pod
številko 12120 - druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev. [46]
6.2.1 Pregledane raziskave, projekti in primeri dobre prakse
Na spletni strani I FEEL SLOVENIA smo se pozanimali o projektu, katerega je izvedla Dolores Kores
in se imenuje Razvoj turistične ponudbe za ljudi s posebnimi potrebami [7]. Na tej isti strani smo si tudi
ogledali raziskavo, ki jo je objavilo društvo Amadeus z naslovom Voyage of discovery - Working
towards inclusive and accessible travel for all [8], oziroma Dostopni turizem kot del odgovornega in
trajnostnega turizma. Turistično ponudbo, katera je primerna osebam s posebnimi potrebami pa
najdemo na spletni strani Zavoda Premiki [49].
Za primer dobre prakse je v Sloveniji zelo težko najti turistično nastanitev, ki bi odgovarjala vsem
oviranim osebam. Lahko pa v Sloveniji najdemo kar nekaj turističnih nastanitev, ki so primerne za
gibalno ovirane osebe. Nastanitve, ki so primerne za osebe na invalidskih vozičkih lahko najdemo na
spletni strani www.pridem.si. Tu bi izpostavili predvsem hotel City hotel v Ljubljani, saj lepo ponazarja
kako mora biti hotel načrtovan, da je primeren za gibalno ovirane osebe. Prav tako, bi izpostavil še
veliko število kampov, ki so primerni za invalide in ponujajo približno podoben oddih v naravi kot
glamping centri. V svetu pa lahko najdemo veliko število hotelov in drugih namestitev za gibalno
ovirane osebe. Najdemo jih praktično v vsakem večjem turističnem mestu. [9]
Zveza slepih in slabovidnih Slovenije ima za slepe in slabovidne prilagojen počitniški dom v Izoli. Nam
pa smernice načrtovanja za slepe in slabovidne nakazuje knjižnica za slepe in slabovidne, ki se nahaja
na Kotnikovi ulici 32 v Ljubljani in Center IRIS (center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in
svetovanje za slepe in slabovidne) na Langusovi 8 v Ljubljani. Za gluhe in naglušne ima Zveza gluhih
in naglušnih Slovenije v Piranu počitniški dom. Najdemo pa tudi hotel za slepe in slabovidne ter gluhe
in naglušne v Avstriji v mestu Insbruck – Hotel Insbruck. [10][11][47][48]
Pri iskanju turističnih destinacij v svetu, ki so načrtovane tako, da so primerne za gibalno ovirane osebe,
si lahko pomagamo z spletno stranjo www.disabledholidays.com. Na tej strani lahko najdemo tudi
turistične objekte, ki odgovarjajo večjim skupinam oviranih oseb (tako gibalno oviranim osebam, kot
tudi slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim). [12]
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6.3 Nabor zakonskih zahtev in priporočil (korak 3)
V tem poglavju besedila lahko najdemo zakonske zahteve in priporočila, ki se nanašajo tako na
univerzalno načrtovanje, kot tudi na področje dostopnega turizma, in jih je potrebno upoštevati pri
izdelavi predloge nove zasnove turističnega objekta Glamping Ribno.
6.3.1 Zakonske zahteve
Kot je bilo povedano že v uvodnem delu besedila, v Sloveniji področje univerzalnega načrtovanja
urejajo mednarodni in nacionalni pravni akti. Stavbe in deli stavb morajo ustrezati zakonskim zahtevam
Uredbe 305/2011. Pravila iz omenjene Uredbe določajo zahteve, ki jih morajo stavbe in posamezni
gradbeni proizvodi izpolnjevati. Uredba določa 7 zahtev:







mehanska odpornost in stabilnost,
varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,
varnost in dostopnost pri uporabi,
zaščita pred hrupom,
varčevanje z energijo in ohranjanje toplote ter
trajnostna raba naravnih virov.

Slovenski Gradbeni zakon (GZ), ki je bil sprejet 24. oktobra 2017, pa dodaja še eno zahtevo:
univerzalno načrtovanje in raba objektov.
Zahteva varnosti in dostopnosti pri uporabi nam pravi: »Gradbeni objekti morajo biti načrtovani in
grajeni tako, da pri uporabi ali obratovanju ne pomenijo nesprejemljivega tveganja za nastanek nesreč
ali poškodb, kakršne so zdrs, padec, trčenje, opekline, električni udarec, poškodbe zaradi eksplozije in
vlomov« (Uredba 305/2011, str. 34. [20] Zahteva univerzalnega načrtovanja in rabe objektov pa je v 22.
členu Gradbenega zakona opredeljena tako: »Univerzalna graditev in uporaba objektov vključuje:
–
–

graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem in
graditev prilagodljivih objektov«.

»Graditev in uporaba objektov, dostopnih vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali
začasno oviranost, pomeni projektiranje, gradnjo in uporabo objektov na način, ki omogoča neoviran
dostop do objektov in njihovo uporabo. Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata ter vertikalne
povezave (stopnice, klančine, osebna dvigala in druge mehanske dvižne naprave) morajo ljudem s
posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogočati samostojno uporabo, opremljeni morajo biti s
potrebno signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Število parkirnih
mest za invalide v bližini glavnega vhoda mora biti zadostno, če prostorske možnosti to omogočajo, pa
morajo biti zagotovljena tudi parkirna mesta za uporabnike z otroškimi vozički«.
»Na način iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti projektirani, grajeni in se uporabljati:
–
–
–

objekti v javni rabi ali deli objektov, ki so v javni rabi in
najmanj eno stanovanje na vsakih deset stanovanj in skupni deli večstanovanjskih stavb z deset
in več stanovanji;
pri hotelskih in podobnih gostinskih stavbah ter drugih gostinskih stavbah za kratkotrajno
nastanitev pa mora te zahteve izpolnjevati vsaj ena nastavitvena enota v stavbi z desetimi in več
nastanitvenimi enotami, oziroma na vsakih dodatnih deset nastanitvenih enot vsaj ena
nastavitvena enota. (Ur.l. RS št. 61/2017, 22. člen)« [44]

Iz zgoraj opisanih definicij lahko opazimo, da morajo biti gradbeni objekti načrtovani in izdelani tako,
da omogočijo dostopnost vsem torej tudi funkcionalno oviranim osebam. V Sloveniji prej definirano
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zahtevo ureja Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v
javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS št. 97/2003). [21]
Iz zgoraj omenjenega pravilnika so v nadaljevanju navedeni tisti členi, katere je potrebno podrobneje
upoštevati pri izdelavi zasnove glamping hiške, parkirišča in pripadajočih dostopnih poti, tako da bodo
le-ti uporabni tudi za osebe z zmanjšanimi zmožnostmi osebe. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter več stanovanjskih stavb v svojem 7.
členu zahteva tudi obveznost uporabe standarda. »Pri izdelavi osnutkov izvedbenih prostorskih aktov in
pri izdelovanju projektne dokumentacije je treba upoštevati zahteve slovenskega nacionalnega
standarda SIST ISO-TR 9527: Gradnja poslopij, Potrebe funkcionalno oviranih ljudi v grajenem
prostoru - Vodila za projektiranje (Uradni list RS, št. 97/2003, 7. člen). Razen, če ni s tem pravilnikom
posamezno vprašanje urejeno drugače. (Uradni list RS, št. 97/2003, 7. člen«) [21] Standard, na katerega
se nanaša pravilnik, je bil leta 2012 razveljavljen in nadomeščen z SIST ISO 21542: 2012 – Gradnja
stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja. [22] Prav tako ta pravilnik v svojem 15. členu
podaja zahteve v zvezi z sobami v hotelih. »V hotelih, ki morajo biti brez ovir, mora znašati svetla širina
vhoda v hotelske sobe in svetla širina vrat v vse hotelske prostore, vključno s kopalnico in straniščem
najmanj 80 cm. Pri projektiranju sob je potrebno upoštevati tudi:
-

da mora biti soba tako velika, da omogoča prosto gibanje z invalidskim vozičkom,
da mora biti dovolj velik prostor, ki omogoča manevriranje z invalidskim vozičkom,
da mora biti soba opremljena s klicno napravo za primer, če je potrebna pomoč, ki omogoča
nemoteno sporazumevanje tudi osebam z okvaro sluha. Ta mora biti v etaži, v kateri so sobe,
sanitarni prostor pa mora biti brez ovir in opremljen s klicno napravo za primer, če je potrebna
pomoč.« (Uradni list RS, št. 97/2003, 15. člen«) [21]

Za dostop in parkirišča pravilnik pravi: » Dostop do objekta, ki mora biti brez ovir, mora biti varen in
brez grajenih in komunikacijskih ovir, ter označen tako, da omogoča enostavno orientacijo v prostoru.
Dostopna pot mora omogočati varen in neoviran dostop do objekta z vsake površine, ki pripada objektu,
vključno s parkirišča. Imeti mora utrjeno površino, ki mora biti dovolj široka, da se na njej lahko
uporablja invalidski voziček, in posebej označena. Pri nivojskih razlikah terena mora biti poleg stopnic
tudi položna klančina ali ustrezen mehanski pripomoček za premagovanje višinske razlike. Svetla širina
klančine mora biti najmanj 90 cm. V garažnih objektih in na parkiriščih, ki pripadajo objektom, ki
morajo biti brez ovir, morajo biti parkirna mesta, rezervirana za osebe z invalidskimi vozički, označena
poševno ali pravokotno na smer vožnje, široka morajo biti 350 cm, da je omogočeno manevriranje z
invalidskim vozičkom pri vstopu in izstopu iz avtomobila, njihova površina pa mora biti označena z
mednarodnim znakom za dostopnost invalidom. Takšna parkirna mesta morajo biti tudi čim bliže
objektu, ki mu pripadajo. Če je na parkirišču, ki pripada objektu, ki mora biti brez ovir, mogoče
zagotoviti samo eno parkirno mesto, namenjeno vozilom oseb z invalidskimi vozički, mora biti takšno
parkirno mesto tik ob vhodu v objekt.« (Uradni list RS, št. 97/2003, 9. in 12. člen«) [21]
6.3.2 Priporočila o dostopnem turizmu
Na straneh ENAT-a (European network for accessible tourism) lahko najdemo priporočila za dostopni
turizem za vse. Priporočila je izdala Svetovna turistična organizacija (UNTWO-World Tourism
Organization) leta 2013. V priporočilih o dostopnem turizmu za vse ne najdemo le zagotavljanja dostopa
invalidom, temveč tudi oblikovanje univerzalnega okolja, v katerem lahko normalno funkcionirajo
ljudje z začasnimi invalidnostmi, družine z majhnimi otroki, starejše prebivalstvo ter osebe z slabšim
vidom ali slepoto. Prav tako se z upoštevanjem teh smernic oziroma priporočil ustvarja varnejše okolje
za zaposlene. Priporočila za dostopni turizem za vse se ne nanašajo le na neko ozko področje turizma,
ampak na celotno turistično verigo. Tako imenovano turistično verigo sestavljajo: [31]
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III.
IV.
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VI.
VII.
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Upravljanje turističnih destinacij
Informacije in oglaševanje turizma (splošne informacije in možnost rezervacije)
Urbana in arhitekturna okolja
Načini prevoza in transporta
Nastanitev, hrana (možnost diet)
Kulturne dejavnosti (muzeji, gledališča in kinodvorane, drugo)
Druge turistične dejavnosti in prireditve

Vsi zgoraj našteti členi se ne nanašajo na projektiranje in načrtovanje v smislu gradbeništva. Najdemo
pa priporočila, ki se nanašajo na načrtovanje v točki III. in IV. [31]
Priporočila o urbanih in arhitekturnih okoljih
Splošne zahteve, ki jih morajo turistični objekti in območja izpolnjevati, da zagotovijo dostopen turizem
za vse, se nanašajo na naslednja področja načrtovanja. [31]
Parkirišča
Na voljo morajo biti posebna parkirna mesta, ki so dovolj velika in na primerni lokaciji (čim bližje
vstopnim in izstopnim točkam turističnih stavb in znamenitosti). V kolikor je parkirišče oddaljeno od
vstopa in izstopa, je v vstopnih mestih stavb potrebno načrtovati prostor, na katerem lahko invalidne
osebe izstopajo iz vozila ter raztovorijo prtljago. Potrebna je tudi identifikacija vozil zato, da na
parkirnih mestih, ki so namenjena invalidom, ne parkirajo osebe, katerim ta parkirna mesta niso
namenjena. Posamezna parkirna mesta morajo biti dovolj široka, da lahko invalidi nemoteno in lahkotno
manevrirajo z invalidskim vozičkom med avtomobili. [31]
Komunikacija
Komunikacija lahko predstavlja uporabnikom zelo veliko težav, zato jo je potrebno dobro načrtovati. V
komunikaciji je priporočljiva uporaba znakovnega jezika, uporaba Braillove pisave in drugih
alternativnih načinov komuniciranja. Telefoni in drugi javni komunikacijski sistemi (internet, faks)
morajo biti zasnovani tako, da jih lahko uporabljajo vsi, ne glede na njihovo višino, mobilnost in
senzorične težave. Tu se upošteva višina, dostopni prostor, zvok in oblika komunikacijske naprave. [31]
Informacije, obvestila, check-in
Mesta, kjer se nahajajo recepcije in informacije, morajo biti dobro označena in dostopna tudi
obiskovalcem z zmanjšano mobilnostjo. Dobro je tudi, da se ta mesta nahajajo blizu vhoda v objekt.
Obvestila in informacije morajo biti tako vizualna (znaki na elektronskih ploščah ali zaslonih), kot tudi
zvočna (glas po zvočnikih). Vizualna obvestila morajo biti jasna in lahko razumljiva ter dovolj velika.
Sestavljena pa morajo biti z takšnih barv, da ustvarjajo kontrast na podlago znaka. Tako kot so obvestila
vizualna in zvočna, mora biti tudi požarni alarm vizualen in zvočen, saj se le tako lahko opozori vse
obiskovalce turističnega objekta. Objekti morajo imeti tudi jasno označene zasilne izhode in zbirna
mesta v primeru požara. Pripravljen pa mora biti tudi evakuacijski načrt. [31]
Horizontalno gibanje
Za zagotovitev le-tega, je potrebno sprejeti veliko učinkovitih ukrepov, da se lahko invalidi sami
neodvisno gibljejo. Glavni hodniki in prehodi morajo biti brez fizičnih in vizualnih ovir. Hodniki morajo
biti široki vsaj toliko, da je omogočeno srečanje dveh oseb na invalidskih vozičkih na lahkoten način. V
primeru, ko takšne širine hodnika ni moč zagotoviti, pa je potrebno izdelati mesta, kjer se zgoraj
omenjeno srečanje lahko izvede (lokalne razširitve hodnikov za potrebe srečanja dveh oseb na
invalidskem vozičku). [31]
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Vertikalno gibanje
o

Dvigala

Večnadstropne zgradbe morajo imeti zadostno število dvigal. Ta morajo biti dovolj velika, da vanje
lahko vstopijo osebe z invalidskim vozičkom, in da lahko znotraj dvigala manevrirajo z invalidskim
vozičkom. Dvigala morajo biti načrtovana tako, da jih lahko uporabljajo tudi slepe in gluhe osebe. To
se zagotovi s pravilno lokacijo in obliko kontrolnih gumbov, z Braillovimi signali in pisavo, ter z
informacijami, ki so predstavljene v vizualni in zvočni obliki. Za dvigala je dobro tudi, da so opremljena
z zasilnimi sistemi, ki jih je moč aktivirati z zvokom. [31]
o

Stopnišča in klančine

Pri načrtovanju objektov in okolja, ki so namenjeni osebam z gibalno oviranostjo, je za željeno, da je
celotno okolje na istem nivoju. V primerih, ko to ni izvedljivo, je potrebno dva različna nivoja povezati
s klančinami ali pa namestiti dvigala oziroma dvižne platforme. [31]
Javni higienski prostori
V istem prostoru, kot se nahaja stranišče, naj bi se nahajal tudi umivalnik. Samo stranišče mora biti tako
veliko, da omogoči invalidu prestop iz invalidskega vozička na stranišče. Prostor mora biti tudi
opremljen z ustreznimi oprijemali. Vse stvari, katerih se je potrebno dotakniti (stikala luči, vodne pipe),
morajo biti nameščene tako, da se jih oseba v invalidskem vozičku lahko dotakne brez večjega
naprezanja. [31]
Namestitveni prostori
Namestitveni prostori morajo imeti primerno število sob, ki so popolnoma dostopne vsem oviranim
osebam brez kakršnekoli pomoči. Kjer je to mogoče, sobe prilagojene oviranim osebam lociramo čim
bližje potem za evakuacijo. Namestitveni prostori morajo biti načrtovani tako, da se lahko uporabniki
znotraj neomejeno gibljejo in dostopajo do vseh storitev v sobi, to se nanaša tudi na kopalnico in teraso
ali balkon. [31]
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6.4 Ogled dejanskega stanja z opisom pomanjkljivosti (korak 4)
6.4.1 Ogled dejanskega stanja
V mesecu januarju smo opravili ogled glamping hišk, pripadajočih dostopnih poti in parkirišča. Pri
ogledu smo opravili izmere prostorov same hišice, naklonov dostopnih poti, in preverili, ali so zahteve
za dostop oviranim osebam izpolnjene. Preverili pa smo tudi če je parkirišče ustrezno zasnovano za
ovirane osebe.
V nadaljevanju prilagamo slike in skice iz AutoCAD-a za lažji prikaz parkirišča, dostopnih poti in hišk.
Parkirišče

Slika 3: Parkirišče Glampng Ribna in hotela Ribno, januar 2018
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Slika 4: Skica parkirišča, obstoječe stanje, izdelal R. Razinger, februar 2018

Zgornji dve sliki nam prikazujeta del parkirišča Hotela Ribno, pod katerega spada tudi Glamping Ribno.
Na parkirišču je 38 parkirnih mest, kar pomeni, da bi morali biti na parkirišču tudi dve parkirni mesti za
ovirane osebe, vendar ni niti enega. Torej parkirnega mesta, ki bi bili posebej načrtovan in namenjen
gibalno oviranim osebam, ni. Prav tako na parkirišču ni vgrajenih oziroma položenih talnih taktilnih
oznak, ki jih nujno potrebujejo slepi za normalno funkcioniranje. Tako je potrebno pri zasnovi Glamping
hiške v Ribnem, ki bi bila primerna za gibalno in senzorične ovirane osebe, začeti že na samem
parkirišču.
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Dostopne poti do glamping hišk

Slika 5: Skica dostopnih poti, obstoječe stanje, izdelal R. Razinger, februar 2018
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Slika 6: Dostopna pot, obstoječe stanje, januar 2018
Slika 7: Dostop k glamping hišici, obstoječe stanje, januar 2018

Dostopne poti ne omogočajo dostopa invalidom in predstavljajo otežen dostop tudi slepim in
slabovidnim. Dostopne poti so namreč narejene iz neutrjenega peska in tako se invalidski voziček zelo
hitro pogrezne vanj. Prav tako so dostopne poti na območju, ki je na sliki št. 5 obarvan z rdečo, prestrme
in brez potrebnih počivališč (vmesnih ravnih površin). Povprečni naklon poti znaša 7°, kar presega mejo
za zunanje klančine, ki znaša 5% oziroma v razmerju 1:12. Na območju, ki je na sliki št. 5 obarvan
vijolično barvo, pa se nahajajo zelo položne stopnice, ki so prav tako neprimerne za gibalno ovirane
osebe. Dostopne poti predstavljajo problem tudi za slepe in slabovidne, ker ni položenih taktilnih oznak
ali kakšnih drugih pripomočkov za vodenje.
Na slikah št. 6 in 7 lahko opazimo tudi, da je za vse ovirane osebe dostop še bolj otežen od dostopne
poti do same hiške. Pot je zelo strma ter prekrita z listjem in je tako ob padavinah lahko drseča. Potem
se je pa potrebno še povzpeti po stopnicah, kar z invalidskim vozičkom sploh ni možno.
Na samem vhodu v območje glampinga se nahaja tudi robnik, ki onemogoča dostop z invalidskim
vozičkom. Na vhodu je postavljen tudi nadstrešek z vrati, ki pa je premajhnih dimenzij, da bi lahko
oseba na invalidskem vozičku odprla vrata in normalno manevrirala z vozičkom. Prostor pred vrati mora
namreč znašati vsaj 150cm x 150 cm. Tloris nadstreška in robnik prikazuje slika na naslednji strani.
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Slika 8: Vhod s parkirišča v območje glampinga, obstoječe stanje, izdelal R. Razinger, februar 2018
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Glamping hiška

Slika 9: Notranjost glamping hišice, obstoječe stanje, januar 2018
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Slika 10: Tloris glamping hišice, obstoječe stanje, izdelal R. Razinger, februar 2018
Slika 11: Prerez a-a, obstoječe stanje, izdelal R. Razinger, februar 2018

Slika št. 9 nam prikazuje notranjost glamping hiške, na drugi strani pa nam sliki št. 10 in 11 prikazujeta
tloris in prerez notranjosti glamping hiške. Kot lahko opazimo, so hiške zelo majhne, saj je to glavni čar
glampinga. Notranja širina hiške meri le 2 metra, notranja dolžina pa 4,30 metra. Vendar zaradi tako
pretirane majhnosti prostorov ovirane osebe težko funkcionirajo v takšnih hiškah, še posebej invalidi.
Na prvi skici je prikazano tudi koliko prostora minimalno potrebuje oseba na invalidskem vozičku za
normalno in nemoteno manevriranje.
Za ovirane osebe se problem pri bivanju v kompleksu Glamping Ribno pojavi tudi pri tem, da se
kopalnica in sanitarije za obiskovalce v glamping hiškah nahajajo približno 50m od hišk, kar je zelo
neprijetno in nepraktično za ovirane osebe. Uporabo kompleksa pa senzorično oviranim osebam otežuje
tudi dejstvo, da pred vhodom in v samem kompleksu ni nameščena nobene tipna tabla ali druga oznaka,
tako vizualna kot tudi zvočna.
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6.4.2 Ovrednotenje dejanskega stanja
Za lažjo interpretacijo smo podatke, pridobljene na ogledu, zbrali v spodnji preglednici in jih primerjali
z zahtevami standarda SIST ISO 21542: 2012 [34], smernicami priročnika Načrtovanje in prilagajanje
grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem [6], priporočili zavoda Dostop (Priročnik
Prostor za vse[35] in priročnik z belo palico po mestu[36]) ter priporočili projekta AWARD. [1]
Zahteva/priporočilo

Parkirišče
Parkirišče za ovirane osebe
Taktilne oznake na parkirišču
Oddaljenost parkirnega mesta od vhoda
manj kot 50m
Dostop
Glavni vhod v kompleks Glamping
Ribno mora biti brez ovir
Širina vodnih vrat v območje Glampinga
vsaj 0,9m
Ustrezen prostor pred in za vhodnimi
vrati v območje Glampinga
Tipna tabla ob vhodu v kompleks za
lažjo orientacijo
Smerne in informacijske oznake na
višini 120cm – 160cm
Utrjena dostopna pot ustreznega naklona

Širina dostopnih poti vsaj 0,9m
Taktilne oznake ob dostopni poti
Vhodna vrata v Glamping hiško širine
vsaj 90cm
Prostor pred vrati za normalno obračanje
invalidskega
vozička
vsaj
150cmx150cm.
Vrata z ročnim odpiranjem
Prag pri vhodnih vratih nižji od 2cm
Pokrit prostor pred vrati, ki meri vsaj
150cm x 150cm
Notranjost hiške
Kljuke, držala, ročaji na višini 75cm80cm okroglega prereza 4 cm in dolžine
30 cm
Tipna tabla ob vstopu v hiško
Sistem za klicanje pomoči v sili znotraj
hiške

Skladnost
z Opombe
standardom ali
priročnikom
(DA/NE)
NE
NE
DA

Ni mesta za ovirane osebe
Jih ni

NE

Pri vhodu v kompleks je vgrajen robnik in ozek
nadstrešek

DA
NE

Prostora je premalo

NE

Je ni

NE

Jih ni

NE

DA
NE
DA

Pot je grajena iz neutrjenega peska in z naklonom
večjim od 1:12
Sam dostop do nastanitve je sestavljen iz hoje po
prestrmih gozdnatih tleh in stopnic
Širina poti znaša okoli 1m
Taktilnih oznak ni
Vrata širine 1,8m

NE

Prostor je premajhen

NE
DA

Brez primernih ročajev

NE

Ročajev in držal ni

NE
DA

Je ni
Vendar samo telefon, ni druge klicne naprave, ki
bi omogočala sporazumevanje tudi osebam z
okvaro sluha

Stikala na višini 80cm-110cm in vsaj DA
60cm od notranjega roba
Sanitarni prostori

Odmaknjeni od hišic in popolnoma neprilagojeni
oviranim osebam

Razinger, R. 2018. Univerzalno načrtovanje turističnega objekta Glamping Ribno.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

27

6.5 Izdelava predloge nove zasnove (korak 5)
Predlog nove zasnove bomo izvedli v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter več stanovanjskih stavb [21] in v skladu z zahtevami,
ki so podane v standardu SIST ISO 21542: 2012 – Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega
okolja [34] in standardu SIST 1186 – Uporaba in oblikovanje taktilnega sistema [37]. Pri izdelavi
zasnove si bomo pomagali s priročnikom Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist
funkcionalno oviranim ljudem [6] in priporočili projekta AWARD [1]. Da bo zasnova ustrezna tudi
slepim in slabovidnim, si bomo pomagali s priporočili, ki smo jih našli na spletni strani zavoda Dostop
[35][36]. Priporočila za načrtovanje za gluhe in naglušne pa smo našli na Zvezi gluhih in naglušnih
Slovenije [4].
V nadaljevanju bomo podali predlog nove zasnove po posameznih segmentih. Posebej bomo tako
prikazali predlog nove zasnove parkirišča, dostopne poti od parkirišča do hišice in nato še same
glamping hiške.
Lokacija glamping hiške, ki bo načrtovana za ovirane osebe, se ne bo nahajala na isti lokaciji, kot se
nahajajo že obstoječe hiške, saj je dostop do njih prezahteven. Spodnja slika nam prikazuje lokacijo,
kjer bi se lahko nahajala na novo zasnovana glamping hiška. Lokacija je označena z zeleno barvo.

Slika 12: Lokacija glamping hišice, katera bo primerna za funkcionalno ovirane osebe, izdelal R. Razinger,
februar 2018
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Rebraste talne taktilne oznake:

Slika 15: Skica rebrastih talnih taktilnih oznak, izdelal R. Razinger, februar 2018

Oznaka
a
b
c
h
[36]

Dimenzija (mm)
30-50
5-15
25-30
4-5

29

30
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Čepaste talne taktilne oznake:

Slika 16: Skica čepastih talnih taktilnih oznak, izdelal R. Razinger, februar 2018

Oznaka
a
b
c
d
h
[36]

Dimenzije (mm)
25-32
20-30
30-50
35-53
4-5

Razinger, R. 2018. Univerzalno načrtovanje turističnega objekta Glamping Ribno.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

Slika 17: Predlog nove zasnove parkirišča, izdelal R. Razinger, februar 2018
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Na predlogu zasnove parkirišča (slika št. 17) je označen tudi sistem talnih taktilnih oznak. Sistem talnih
taktilnih oznak je zasnovan po standardu SIST 1186 [37]. Zelena barva nam prikazuje rebraste talne
taktilne oznake, rdeča barva pa nam prikazuje čepaste talne taktilne oznake. Taktilne oznake so
zasnovane tako, da omogočijo prehod iz hotela v glamping in obratno. To pa zaradi tega, ker je v hotelu
recepcija tudi za obiskovalce glampinga.
Talne taktilne oznake potekajo od vhoda v glamping do vhoda v hotel. Vmes so prekinjene, zato, ker se
lahko slepi orientirajo s pomočjo robnika. Rebraste taktilne oznake so širine 30cm in dolžine najmanj
90cm. Vzdolž linije rebrastih taktilnih oznak se lahko izvede tudi prečne prekinitve za odtekanje vode,
ki pa ne smejo biti daljše od 2cm. Čepaste taktilne oznake pa so v zasnovi sestavljene iz kvadratnih
elementov 30cm x 30cm. Bolj podrobna zasnova taktilnih oznak je priložena v nadaljevanju (čepi in
rebra so prikazani shematično, na realnih taktilnih oznakah so rebra in čepi gostejši). [36]

Slika 18: Preureditev vhoda v hotel iz parkirišča, izdelal R. Razinger, februar 2018
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Slika 19: Zasnova preureditve vhoda v glamping iz parkirišča, izdelal R. Razinger, februar 2018

Slika št. 18 nam prikazuje, kako bi moral biti urejen vhod v hotel s parkirišča, na vhodu so drsna vrata
z avtomatskim odpiranjem in zapiranjem, čas odprtih vrat do zapiranja pa znaša ustreznih 5 sekund. Na
sliki lahko vidimo, da so pred vhodom v hotel stopnice, na katere bi bilo potrebni nalepiti kontrastne
trakove, da bi jih slabovidni lažje opazili. Dostop v hotel je za osebe na invalidskih vozičkih urejen že
z obstoječo klančino, ki jo prikazuje slika št. 17. Dostop do recepcije je tako na zgornjih slikah ustrezno
zasnovan. Je pa potrebno pri sami recepciji urediti pult na recepciji in recepcijo opremiti z indukcijsko
zanko. Obstoječi pult je namreč previsok in tako ovira komunikacijo med osebo na invalidskem vozičku
in receptorjem. Zato bi bilo potrebno na dolžini 1 metra od robu pulta pult znižati na višino 75cm
(merjeno od tal). Na recepciji bi bilo potrebno namestiti tudi indukcijsko zanko, ki naglušnim pomaga
sprejemati zvočne signale preko magneta in električne žice. [45]
Slika št. 19 prikazuje vhod v glamping območje s parkirišča. Slika nam prikazuje povečan leseni
nadstrešek, ki je načrtovan tako, da je pred vrati glamping območja na voljo prostor dimenzij 180cm x
180cm, ki omogoča normalno manevriranje z invalidskim vozičkom in odpiranje vrat. Na sliki je tudi
zasnovano, kako bi moral potekati sistem talnih taktilnih oznak pred vstopom v glamping območje.
Širina vrat znaša 1,3m, kar omogoča lahek prehod z invalidskim vozičkom. Vrata, katera prikazuje slika
št. 19, morajo biti opremljena z avtomatskim odpiranjem na senzor, da se zagotovi dostop osebam z
zmanjšano možnostjo prijema (okvare rok). Na prehodu bi bilo potrebno odstraniti tudi robnik, da je
prehod izveden na istem nivoju.
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Slika 20: Zavoj taktilnih oznak

Na zgornji lahko vidimo zavoj rebrastih taktilnih oznak; ker je zavoj manjši od kota 45°, opozorilnih
taktilnih oznak ni potrebno načrtovati.
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6.5.2 Ureditev dostopne poti
Dostopna pot, ki se začne na parkirišču in poteka do hišice ter do terase hotela in tako tudi naprej v hotel,
je potrebno povsem na novo zasnovati. Sedanja pot je neutrjena in na večini mest tudi prestrma, da bi
jo lahko uporabljali obiskovalci z invalidskim vozičkom. Prav tako pa so na mestu, kjer se pot spusti
proti hotelu, tudi stopnice, po katerih se ne da peljati z invalidskim vozičkom.
Predlog nove zasnove dostopne poti smo izvedli s pomočjo priročnika Marije Vovk [6] ter priročnikov
PROSTOR ZA VSE [35] in Z belo palico po mestu [36]. Pri zasnovi je v večji meri potrebno zasnovati
dostopno pot na novo, na nekaterih mestih pa preurediti že obstoječo pot (preureditev stopnic v
klančino). Nova dostopna pot je v zasnovi izvedena kot zunanja klančina, katere naklon ne sme presegati
1:12. Optimalni naklon pa znaša 1:20. Zaradi omejitve z velikostjo parcele bi bilo potrebno zasnovati
novo dostopno pot s klančino v naklonu 1:14. Na mestu, kjer so stopnice, pa s klančino v naklonu 1:12.
Priporočeno je, da klančina ni daljša od 6-9m, zato je potrebno pri daljših klančinah načrtovati tudi
vmesne podeste (počivališča) pravokotne oblike z enako širino kot klančina ter dolžino 1,5m. Širina
klančine znaša 1,2m. Klančina je opremljena tudi z ograjo.
Tla na poti oziroma na klančini bi morala biti tlakovana zaradi boljšega oprijema. Taktilne oznake pa bi
morale biti v kontrastni barvi tlakovcev. V primeru tlakovcev temne barve, bi morale taktilne oznake
biti svetle barve, saj na ta način slabovidni lažje opažajo stvari. Spodnje slike prikazujejo ureditev
dostopnih poti. Na delih, kjer je pot rahlo šrafirana z sivo barvo, bi bilo treba dostopno pot le preurediti,
na mestih brez šrafure pa bi bilo potrebno dostopno pot zasnovati na novo. Deli, ki so šrafirani z rdečo
in zeleno barvo, pa tako kot na parkirišču označujejo talne taktilne oznake. Celotna dostopna pot mora
biti tudi ustrezno osvetljena. Najbolj primerne luči bi bile tiste, ki se prižigajo s pomočjo senzorja
gibanja, saj tako ovirane osebe nimajo težav s prižiganjem luči, prav tako pa se na takšen način varčuje
z energijo. (MESTO PRILOGE A)
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Slika 21: Slika nam prikazuje vzdolžna prereza klančin. Naklon klančine v prerezu b-b znaša 1:14, v prerezu c-c pa 1:12, izdelal R. Razinger, februar 2018
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Slika 22: Prečni prerez dostopne poti, prerez a-a, izdelal R. Razinger, februar 2018

Slika 23: Zasnova dostopa k glamping hišici iz dostopne poti, izdelal R. Razinger, februar 2018
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Na slikah št. 21 in 22 lahko vidimo načrtovane prereze klančin. Ograje morajo biti premera 4 cm, da je
zagotovljen optimalen oprijem. Na prerezu a-a vidimo, kako bi moral biti izveden rob klančine, da
slepim mogoča vodenje. Takšen rob bi moral biti izveden na celotni poti. Pred začetkom klančin je
potrebno načrtovati čepaste talne taktilne oznake, kot prikazuje priloga A.
Za lažje funkcioniranje senzorično oviranih oseb bi bilo potrebno pred vstopom v območje glampinga
namestiti tablo za lažjo orientacijo in potrebne informacije. Tabla bi morala biti vizualna, tipna ter
zvočna. Na tabli bi bilo potrebno imeti tudi gumb, s katerem se lahko pokliče v recepcijo za informacije
ali klic v sili. Takšne table bi bilo potrebno namestiti tudi na koncu dostopne poti, na križišču, kjer se
pot odcepi k hišici, ki je načrtovana za gibalno ovirane osebe, pred vstopom v glamping hišico na teraso
in pred vhodom v jedilnico hotela iz terase.
6.5.3 Predlog nove zasnove glamping hišice
Pri načrtovanju predloge nove zasnove glamping hišice smo si pomagali s priporočili projekta AWARD
[1] in priročnikom Marije Vovk [6]. Vsa priporočila in smernice smo definirali na podlagi zakonskih
zahtev ter zahtev standarda SIST ISO 21542: 2012. [34]
Smernice in priporočila:


























širina vhodnih vrat vsaj 90cm,
pod vrati ni pragov, torej so prehodi narejeni v istem nivoju
pokrit prostor pred vrati dimenzij vsaj 150cm x 150cm,
višina postelje okoli 65cm oziroma postelja z nastavljivo višino,
odmik od postelje od vzporedne stene vsaj 140cm,
višina mize med 70cm in 80cm,
prosta globina pod mizo,
parapet oken na višini 60cm,
priporočeno je, da so okna opremljena z avtomatskim odpiranjam preko daljinskega
upravljalnika
vsa električna stikala in vtičnice morajo biti od vogalov sten odmkanjene vsaj 60cm,
širina vrat v kopalnico vsaj 90 cm,
vrata, ki se ročno odpirajo, opremljena z ročaji premera 4 cm,
ročaj mora segati od višine vrat 60cm do višine vrat 110cm,
ročaj mora biti od roba vrat odmaknjen 15cm in 4cm od samih vrat,
kopalnica dovolj velika, da omogoča manevriranje z invalidskim vozičkom,
kopalnica opremljena s potrebnimi ročaji premera 4cm ob straniščni školjki in pod tušem,
višina ročajev v kopalnici mora biti od 70cm do 80cm in ob straniščni školjki od le-te višja za
20cm-30cm,
ročaji ob steni morajo biti od stene odmaknjeni vsaj 4cm,
ročaji morajo zdržati obremenitev vsaj 1,7kN,
višina pod lijakom vsaj 65cm,
nagnjeno ogledalo za 20°,
enoročna pipa s podaljšanim ročajem,
tlorisna velikost tuša vsaj 90cm x 90cm z zložljivimi ročaji in sedežem, z vgrajeno kanaleto v
tleh, ki je le 1cm nižja od ostale višine tal v kopalnici,
višina straniščne školjke med 45cm in 55 cm,
višina zložljivega sedeža pod tušem od 40cm do 48cm.
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Slika 24: Predlog nove zasnove
glamping hišice, tloris,
izdelal R. Razinger,
februar 2018
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Slika 25: Predlog nove zasnove glamping hišice, prerez b-b, izdelal R. Razinger, februar 2018
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Slika 26: Predlog nove zasnove glamping hišice, tloris, izdelal R. Razinger, februar 2018
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Slika 27:Predlog nove zasnove glamping hišice, prerez a-a, izdelal R. Razinger, februar 2018
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Slika 28: Predlog nove zasnove glamping hišice, prerez b-b, izdelal R. Razinger, februar 2018
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Na zgornjih slikah nam koti, obarvani s sivo barvo, prikazujejo dimenzije prostorov. Kote, ki so
obarvane z vijolično barvo, pa nam prikazujejo dimenzije, ki jih je potrebno upoštevati, da bi bil objekt
primeren za uporabo s strani oviranih oseb.
Na slikah št. 24, 25, 26, 27 in 28 je prikazana nova predloga zasnove glamping hišice s pripadajočo
pokrito teraso. Vhodna vrata so široka 1,2m in se avtomatsko odpirajo in zapirajo z ukazom na
daljinskem upravljalniku. Vse električne vtičnice in stikala morajo biti od vogalov sten umaknjene vsaj
60cm. Višina vtičnic in stikal je 60cm in 110cm od tal. Ker jih je malo, bi jih bilo dobro izvesti v obeh
višinah, saj tako najbolje ustrezajo vsem uporabnikom. V hišici je nameščen tudi telefon z povezavo z
recepcijo za informacije ali v primeru klica v sili. Prav tako je v osnovnem prostoru in kopalnici potrebno
namestiti gumb za priklic pomoči v sili. Gumb bi se, tako kot električne inštalacije, moral nahajati na
višini 60cm in 110cm. V območju glampinga in v sami glamping hišici je potrebno tudi sistem
alarmiranja in sistem evakuacije prilagoditi osebam z zmanjšano zmožnostjo.
Na sliki št. 26 je ob lijaku zasnovana tudi polica dimenzij 25cm x 20 cm. Polica služi kot držalo za
milo, zobne ščetke... Na isti sliki je razvidno, da je dostop do tuša in do straniščne školjke zasnovan kot
frontalni dostop. Na sliki št. 26 vidimo na prerezu kopalnice ročaje. Tisti, ki so obarvani z rumeno,
morajo biti nameščeni tako, da jih je možno zložiti. Pod tušem bi bilo potrebno tudi namestiti premični
stolček, ki mora biti visok vsaj 50cm. Premični stolček je boljši od tistega, nameščenega na steni, iz
higienskega vidika in praktičnosti (če ga ne potrebujemo, ga lahko enostavno odstranimo). Mora pa biti
stolček dovolj stabilen, da je primeren za presedanje. Pod tušem na višini pipe bi bilo potrebno namestiti
tudi ročico, na katero bi bilo postavljeno milo oziroma šampon. Ročica bi morala biti dolga okoli 20cm.
Vloga te ročice bi bila, da se milo lahko s potiskom umakne k steni ali s potegom približa k osebi pod
tušem. Milo bi moralo biti nameščeno na ročico tako, da je možno doziranje opraviti s potiskom (s
potiskom komolca), v primeru, ko imajo osebe poškodovano eno ali obe roki.
Na slikah, na katerih vidimo tloris glamping hišice, lahko opazimo tudi jacuzzi. Dostop vanj je
omogočen z električno dvižno napravo, ki jo lahko vidimo na slikah št. 24, 26 in 27. Naprava dvigne
osebe na invalidskih vozičkih na višino jacuzzija. Rob jacuzzija pa mora biti opremljen z ročajem
premera 4cm. Da bi bil jacuzzi primeren tudi za uporabo s strani slepih in slabovidnih, bi bilo potrebno
pred jacuzzi namestiti tipno ploščico, ki ponazarja obliko jacuzzija in vstop vanj.
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6.6 Verifikacija (korak 6)
V primeru preureditve in izgradnje Glampinga Ribno po zgoraj prestavljeni zasnovi je potrebno po
končanih delih tudi oceniti in preveriti izvedeno stanje (verifikacijo). Verifikacijo lahko opravijo
strokovnjaki, ki delujejo na področju univerzalnega načrtovanja, delovni terapevti, ter strokovni delavci
s članom iz Zveze paraplegikov Slovenije, Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije. Z verifikacijo se tako preveri ali je objekt res primeren za uporabo
s strani funkcionalno oviranih oseb.
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7 ZAKLJUČEK
Diplomsko delo temelji na področjih univerzalnega načrtovanja in dostopnega turizma. Začetki
univerzalnega načrtovanja segajo v začetek druge polovice prejšnjega stoletja, medtem ko se je dostopni
turizem intenzivneje začel razvijati v 80. letih prejšnjega stoletja, saj je bil izraz dostopni turizem takrat
prvič javno predstavljen. V Sloveniji področje univerzalnega načrtovanja ureja Pravilnik o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb
[21] ter standard SIST ISO 21542:2012. [34] Kljub zakonskim zahtevam, pravilniku in standardu, je še
vedno premalo grajenega okolja načrtovanega tako, da bi ustrezalo funkcionalno oviranim osebam. Ta
problem je še večji na področju turizma, saj ni zakonskih podlag o dostopnem turizmu. Prav tako ni na
voljo veliko turističnih destinacij, ki bi odgovarjale najširšemu krogu uporabnikov.
Motiv diplomske naloge je bil zagotoviti osebi z zmanjšano zmožnostjo enako izkušnjo kot osebi brez
zmanjšane zmožnosti. V ta namen smo izdelali predlog zasnove in ureditve Glamping Ribna ob Hotelu
Ribno. Potrebno je bilo zasnovati parkirišče, dostopne poti in glamping hišico tako, da vse omenjeno
ustreza merilom dostopnega turizma oziroma turizma za vse. Med izdelavo diplomske naloge je bilo
potrebno pregledati zakonodajo, raziskave, primere dobre prakse in si ogledati ter oceniti dejansko stanje
Glamping Ribna. Na podlagi dejanskega stanja in smernic, priporočil in primerov dobre prakse je bilo
nato potrebno izdelati predlog zasnove Glamping Ribna načrtovane tako, da je obisk omogočen tudi
vsem oviranim osebam.
Predlog zasnove smo izdelali v šestih korakih, ki so sledili smernicam univerzalnega načrtovanja. V teh
šestih korakih je bilo potrebno določiti ciljno populacijo, opredeliti namembnost stavbe, na katero se
predlog zasnove nanaša, poiskati ustrezne zakonske zahteve in priporočila, si ogledati in oceniti
dejansko stanje, in nato tudi izdelati predlog zasnove. Na koncu pa sledi še verifikacija izvedenega stanja
(že po končani izgradnji), da se preveri, ali je objekt zares dostopen in uporaben za ovirane osebe.
Takšen postopek oziroma pristop k načrtovanju se lahko uporabi v katerikoli fazi načrtovanja objektov.
S tem se doseže, da so objekti uporabni za vse.
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