DOSTOPNOST!
IN KAKO JO IZBOLJŠATI

Kaj je dostopnost in zakaj je pomembna?
Dostopnost je pojem, ki se uporablja v zvezi z zagotavljanjem enakih možnosti za vse. Med ljudmi
je dostopnost znana predvsem v zvezi z odpravljanjem grajenih ovir za ljudi na invalidskih vozičkih.
Zagotavljanje dostopnosti pa ni pomembno le zanje, temveč za vse ljudi, ki imajo težave z gibanjem,
sprejemanjem informacij in komunikacijo.
Naša družba se stara, zato je zagotavljanje dostopnih prostorov in storitev postalo nujno. Težave z vidom,
sluhom in gibanjem so namreč zelo povezane tudi s staranjem.

Uporabniki, obiskovalci, gostje ...
Pri prenovi, oblikovanju projektne naloge, uvajanju novosti in podobno vedno razmišljajmo o namenu
stvari, ki jo delamo. Prostor, ki ga prenavljamo, ali ponudba, ki jo uvajamo, naj izhajata iz uporabnikov. Od
posameznega primera je odvisno, koliko naj bosta prilagojena za posamezno skupino ljudi.
Razmislimo:
Komu je nova pridobitev namenjena?
Ali jo bodo lahko uporabljali ljudje z različnimi oviranostmi?
Katere skupine uporabnikov lahko pričakujemo?
Družba je sestavljena iz množice ljudi različnih sposobnosti in zmožnosti. Če imamo že na začetku projekta
oziroma prenove v mislih dovolj široko skupino uporabnikov, je pozneje potrebnih manj posebnih
prilagoditev. Tudi stroški so temu primerno nižji.

Dostop do javnih ustanov in storitev
(1) Prepovedana je diskriminacija zaradi invalidnosti pri dostopnosti do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti.
(2) Diskriminacija v smislu dostopnosti blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, pomeni predvsem opustitev ponujanja blaga in
storitev, ki so na voljo javnosti, invalidu, ali njihovo ponujanje invalidu pod drugačnimi in slabšimi pogoji kot drugim (Zakon o
izenačevanju možnosti invalidov, 8. člen).

V skladu s slovensko zakonodajo je treba vsem državljanom omogočiti enakovreden dostop do ustanov in
procesov, ki potekajo v njih in so na voljo javnosti.
Samo odstranitev grajenih ovir ni dovolj, da bi bile javne storitve dostopne vsem. Predvsem ljudje
z okvarami vida in sluha imajo tudi v prostoru brez grajenih ovir veliko težav pri dostopu do javnih
storitev zaradi nedostopnosti informacij in storitev.
Za dobro dostopnost ustanove (mesta, območja) je zato treba zagotoviti:
1. DOSTOPNOST PROSTORA (odpravljanje grajenih ovir, nameščanje klančin, taktilnih oznak ipd.)
2. DOSTOPNOST INFORMACIJ (primerno oblikovanje usmerjevalnih sistemov, informativnih tabel,
spletnih strani ipd.)
3. DOSTOPNOST STORITEV IN PROCESOV (izobraževanje in ozaveščanje ljudi, ki ponujajo storitve, o
načinu komunikacije z ljudmi z okvarami vida in sluha)

Dostopnost prostora
Dostopnost prostora je pomembna predvsem za gibalno ovirane in ljudi z okvarami vida.
Najpomembnejše je, da so površine za pešce in glavne dostopne poti v objektih brez ovir. To dosežemo s
primernim načrtovanjem in skrbno izvedbo, zelo pomembno pa je tudi vzdrževanje.
Za prostor brez ovir niso odgovorni samo načrtovalci in izvajalci gradbenih posegov, temveč vsi drugi,
ki prostor uporabljajo ter v njem delajo in živijo!

Standardi in literatura o dostopnosti
SIST ISO 21542 Dostopnost grajenega okolja
Mednarodni standard, ki določa zahteve in priporočila v zvezi s projektiranjem stavb, dostopa do stavb,
kroženja znotraj stavb, izstopa iz stavb in evakuacije v nujnem primeru.
SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne
Izvirni slovenski standard, ki podaja informacije o talnem taktilnem vodilnem sistemu (TTVS) za
zagotavljanje dostopnosti za slepe in slabovidne.
SIST IEC 60118-4 Elektroakustika – Slušni pripomočki
Del standarda IEC 60118, ki velja za indukcijsko zanko (elektromagnetni komunikacijski sistem, ki
naglušnim osebam s pomočjo magneta pomaga sprejemati zvočne signale prek električne žice).
Priročnik Z belo palico po mestu (Albreht in sod., 2016)
V njem je poljudno razložen standard SIST 1186, s primeri iz prakse pa so predstavljene dobre in
neprimerne rešitve dostopnosti za slepe in slabovidne.

Dostopnost mesta
Da bi bili javna ustanova in vsi procesi v njej lahko dostopni, ni dovolj, da zagotovimo dostopnost znotraj stavbe,
ampak je zelo pomemben tudi neoviran dostop do ustanove.
Razmislimo:
Kako lahko posameznik pride do ustanove in kakšne ovire sreča na poti?
Kako je ustanova povezana s postajami javnega potniškega prometa?
Strateški načrti dostopnosti so mestni ali občinski načrti, v katerih so predvideni ukrepi za izboljšanje dostopnosti
mesta. Načrti nudijo pregled nad tem, katere prilagoditve so na določenem mestu smiselne in nujne.
Strateške načrte izdela občina v povezavi z reprezentativnimi organizacijami posameznih skupin in strokovnjaki s
področja dostopnosti.

Dostopnost ustanove
Pri načrtovanih posegih v javnih objektih je treba upoštevati veljavne standarde, ki podrobno rešujejo tehnične
detajle v zvezi z dostopnostjo. Da bi dosegli dobre rezultate, je nanje smiselno posebej opozoriti že v projektnih
nalogah.
Nekaj osnovnih priporočil v zvezi z dostopnostjo objektov v javni rabi:
1. VHOD Ta naj bo dobro označen in brez ovir.
2. VERTIKALNE KOMUNIKACIJE Prostor naj bo zasnovan tako, da lahko vsak pride v katerokoli nadstropje,
ne glede na njegovo okvaro ali oviranost (klančine, dvigala, ki jih je mogoče preprosto najti in uporabljati,
kontrastne oznake na stopnicah ipd.).
3. DOSTOP DO KLJUČNIH TOČK Do sprejemnih in toaletnih prostorov ter informacijskih točk naj bo urejen dostop
tako, da do njih lahko samostojno pridejo vsi obiskovalci.

Dostopnost informacij
Vse informacije, ki so pomembne za dostop do javnih storitev in njihovo uporabo, morajo biti dostopne v
takšni obliki, da jih lahko pridobi tudi večina ljudi z okvarami vida, sluha, motnjami branja in pozornosti ter
drugi.
Vse osnovne informacije naj bodo predstavljene po načelu dveh čutov: vse informacije, ki jih lahko
pridobimo z vidom, morajo biti uporabniku dostopne tudi v zvočni ali tipni obliki.
V zvezi z dostopnostjo informacij se osredotočimo predvsem na:
1.

DOSTOPNOST SPREJEMNIH PROSTOROV (recepcije ali druge informacijske točke)

2.

INFORMACIJE O PROSTORU (orientacija, usmerjevalni sistemi)

3.

INFORMACIJE O VSEBINI (informativne table, spletne strani, veččutna predstavitev vsebin)

Rebrasta vodilna linija pripelje pešca do prehoda čez
cesto. S pomočjo reber lahko zazna smer, v kateri
nadaljuje pot čez prehod za pešce, in preprosto najde
oznako na drugi strani.

Pogosta (nevarna) napaka v kompleksnih križiščih in na poševnih prehodih za
pešce. Vodilna linija slepega pripelje do prehoda za pešce, vendar mu rebra
dajejo napačno informacijo, kam naj nadaljuje pot, zato zaide. Na prehodih za
pešce v križišču to lahko pomeni, da pešec zaide na sredino križišča.

Sprejemni prostor – ključna točka za ljudi z oviranostmi
Dostopnost recepcije ali informacijskega pulta je bistvenega pomena za vse ljudi, ki imajo kakršnekoli
težave z gibanjem, vidom in sluhom ter se težko orientirajo ali težko ohranjajo pozornost.
Veliko prilagoditev, ki zahtevajo posege v prostor, lahko nadomesti usposobljen uslužbenec na
informacijskem pultu. To zlasti velja za prilagoditve za slepe.
Osnovna priporočila v zvezi s sprejemnim prostorom (recepcijo, informacijsko točko):
1. LOKACIJA: Postavljen blizu vhoda v stavbo oziroma območja.
2. VIDNOST: Dobro označen, jasno viden od vhoda, izstopajoč.
3. OSVETLITEV: Primerno osvetljen, tako da omogoča branje z ustnic.
4. OPREMA: Opremljen z indukcijsko zanko (zlasti v hrupnih prostorih).
5. DOSTOPNOST Z VOZIČKOM: Brez ovir med vhodom in recepcijo, z dovolj velikim manevrskim
prostorom pred pultom in primerno višino pulta.
6. USPOSOBLJENOST RECEPTORJA: Uslužbenec naj bo seznanjen s posebnostmi zaznavanja in
komunikacije ljudi z okvarami vida in sluha.

Informacije o prostoru (usmerjevalni sistemi, orientacija)
Informacije, ki služijo orientaciji, so zelo pomembne za dobro dostopnost ustanove. To so usmerjevalni
sistemi, označevalne in opozorilne table, zemljevidi, makete, napisi in oznake v dvigalih in podobno.
Te informacije morajo biti predstavljene tako, da so dobro vidne, jasne in nedvoumne ter tako
razumljive čim širši množici ljudi. Tako lahko vsi pridejo do vsebin in storitev, ki jih potrebujejo.
Pri usmerjevalnih znamenjih in napisih so predvsem pomembni:
•
BERLJIVOST: Primerne so neserifne in nestilizirane pisave, kot so Arial, Verdana, Helvetica in Tyresias LP.
•
VELIKOST: Najmanjša, še ustrezna velikost črk je 16 mm, za vsak meter bralne razdalje pa se morajo
črke povečati za 20 do 30 mm.
•
LOKACIJA: Postavljeni naj bodo na mestih, ki se preprosto opazijo in najdejo.
•
VIŠINA: Vidni naj bodo tako iz stoječega kot sedečega položaja (120–160 cm).
•
KONTRAST: Znaki naj bodo v dobrem kontrastu s podlago.
•
OSVETLITEV: Pomembno je, da so vsa znamenja dobro osvetljena, brez bleščanja.
•
PODLAGA: Podlage naj bodo nebleščeče in ne prekrite s steklenimi ali drugimi odsevnimi ploščami
Zemljevidi, ki omogočajo orientacijo v prostoru, naj bodo:
•
predstavljeni tudi v tipni obliki (več v nadaljevanju besedila);
•
postavljeni na točkah, ključnih za orientacijo;
•
preprosto dostopni in
•
postavljeni tako, da so vidni tudi iz sedečega položaja.

Informativne table, letaki, plakati in druga tiskana informativna gradiva
Informacije o vsebinah in storitvah morajo biti predstavljene tako, da jih lahko preprosto zaznajo,
prepoznajo in razumejo vsi ljudje, ki so jim te namenjene.
Osnovna priporočila v zvezi z informativnimi gradivi:
1. STRUKTURIRANOST: Smiselna uporaba krepkega tiska, povečanih črk, naslovov, poudarkov, povzetkov.
2. RAZUMLJIVOST: Razumljiva besedila s kratkimi povedmi.
3. VELIKOST IN RAZMIK: Dovolj velika pisava in primeren razmik med vrsticami.
4. BERLJIVOST: Primeren izbor pisave (neserifna, nestilizirana, kot so Arial, Tyresias LP, Verdana).
5. PORAVNAVA: Leva poravnava besedila.
6. PODLAGA: Podlaga besedila naj bo enotna (neprimerna je uporaba fotografij pod besedilom),
primerne so svetle pastelne barve, ki se ne bleščijo in omogočajo dober kontrast s črkami.
Dodatne zahteve v zvezi z informativnimi tablami:
1. POSTAVITEV V PROSTORU: Dobro opazna, povezana z dostopno potjo, dostopna z vozičkom.
2. VIŠINA: Vsebino naj bo mogoče prebrati iz sedečega in stoječega položaja.
3. OSVETLITEV: Primerno osvetljena, brez bleščanja.

Elektronski mediji
Vedno več informacij je na voljo tudi v elektronski obliki (spletne strani, aplikacije, interaktivne table in podobno).
Če z elektronskimi mediji nadomeščamo običajno obliko (pisnih) informacij, je treba preveriti, kako lahko do njih
dostopajo tudi ljudje z različnimi oviranostmi.
Razmislimo:
Ali lahko upravljam medij, če sedim na vozičku ali slabo vidim?
Bom lahko dobil vse informacije, čeprav ne slišim ali težko berem?
Osnovna priporočila v zvezi s spletnimi stranmi:
1. NAVIGACIJA: Smiselna, dobro definirana navigacija po spletni strani.
2. TIPKOVNICA: Vse vsebine morajo biti dostopne prek tipkovnice.
3. BRALNIK ZASLONA: Vse vsebine morajo biti dostopne prek bralnika zaslona.
4. SLIKA-BESEDILO: Vse vsebine naj imajo alternativo v besedilni obliki (slike in grafični prikazi naj bodo
poimenovani).
5. ČASOVNA OMEJITEV: Na voljo mora biti dovolj časa za prebiranje in uporabo vsebin (časovno omejene
vsebine niso primerne).
6. UTRIPAJOČE VSEBINE: Utripajoče, premikajoče se vsebine niso primerne, saj lahko povzročajo napade in
motijo pozornost.
7. PRILAGODLJIVOST: Možnost povečevanja velikosti in kontrasta, menjave barv, izklopa zvoka in podobno.
8. VSEBINA: Berljiva, preprosta, razumljiva in dobro strukturirana.
Pri oblikovanju spletnih strani je treba upoštevati standard ISO/IEC 40500:2012 (WCAG 2.0)

Veččutna predstavitev vsebin
Z veččutno predstavitvijo vsebin poskrbimo, da lahko informacije dosežejo široko množico ljudi. Vsebine, ki jih
zaznamo z več čuti, se nam bolje vtisnejo v spomin, zato so zelo primerne za obogatitev programa.
Pri tem pa je zelo pomembno razmisliti, kako bodo lahko do njih dostopali senzorno ovirani ljudje. Vsaka zvočna
in tipna dopolnitev vsebine, predvsem za slepe in slabovidne, ni primerna.
Dobro je treba poznati posebnosti zaznavanja slepih, zato naj pri tem sodeluje usposobljen strokovnjak.
Razmislimo:
Na kakšen način je v določenem prostoru najbolj smiselno predstaviti informacije?
Ali lahko pričakujemo samostojen obisk slepih ali bodo prišli s spremljevalcem?
Kaj je bistveno za razumevanje vsebine?
Pri prilagajanju obsežnih vsebin izluščimo bistveno in samo tisti del predstavimo na različne načine. Tako lahko
človek, ki ne vidi ali sliši, kljub temu razume bistvene informacije.
Pri tipnih vsebinah je pomembno, da jih postavimo na primerno mesto in v primerni višini, da omogočimo
enostavno tipanje. Upoštevati moramo pravopisna pravila in priporočene velikosti za pisanje brajice in reliefnih
črk. Zelo pomembno je tudi, da upoštevamo pravila za izdelavo tipnih zemljevidov in slik.
Zvočni vodniki (avdiovodniki) so primerni, vendar pa morajo biti, da so uporabni tudi za slepe, opremljeni tudi z
avdiodeskripcijo (podrobnimi opisi za slepe).
Zvočne informacije morajo biti dostopne tako, da jih lahko sprejema tudi oseba s slušnim aparatom.
Videoposnetki s podnapisi so lahko uporabni za nekatere ljudi z okvarami sluha, vendar pa gluhi težje sledijo
podnapisom. Zanje so najprimernejši posnetki v znakovnem jeziku.
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