
Ljudje, ki se ne soočamo z invalidnostjo oziroma 
drugimi funkcionalnimi oviranostmi, o 
dostopnosti prostora pogosto ne razmišljamo, ker 
ovire na poteh preprosto zaobidemo. S težavami, 
povezanimi z dostopnostjo, se soočimo šele 
takrat, ko smo poškodovani ali bolni. Takrat je vse 
težje. 

S težavami, povezanimi z dostopnostjo prostora, 
se vsak dan soočajo starejši, gibalno ovirani, ljudje 
z okvarami vida in sluha, ljudje s trenutnimi ali 
trajnimi poškodbami, ljudje z motnjami v 
duševnem razvoju in drugi.

Kaj lahko naredim JAZ, da 
omogočim NEOVIRAN 
DOSTOP DO PROSTORA ZA 
VSE ljudi

Zloženka je bila pripravljena v okviru prireditve Predstavitev 
talnega vodilnega sistema na Slovenski cesti v Ljubljani. 
Dogodek so organizirali Zavod DOSTOP, Center IRIS in Zveza 
društev slepih in slabovidnih Slovenije. 

Dogodek je del projekta Vključevanje slepih in slabovidnih v 
procese prostorskega načrtovanja, ki ga v okviru Javnega 
razpisa za so�nanciranje projektov promocije in ozaveščanja 
na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019 
�nancira Ministrstvo za okolje in prostor.

Delujmo tako, da bo prostor 
prijazen in prijeten za vse 
ljudi. Skrbimo torej, da bo 
dostopen.



Bela palica je pripomoček, ki daje jasno 
informacijo, da je oseba slepa. Vendar se 
zavedajmo, da vsi ljudje z okvaro vida NE 
uporabljajo bele palice. Pogosto tudi ne vemo, da 
ima človek okvaro sluha, motnje v duševnem 
razvoju ali kakšno drugo stanje, ki poslabšuje 
njegovo zaznavanje. 

4  Sem uvideven
Zavedajmo se, da lahko slep ali slaboviden človek 
zaide na kolesarsko stezo. To se zelo pogosto 
zgodi takrat, ko se mora izogniti oviri na peščevi 
poti. Če srečamo osebo z belo palico, se 
umaknemo od roba, ki mu slepa oseba sledi. 
Bodimo pozorni na ostale udeležence v prometu 
in reagirajmo uvidevno!

- nevzdrževani robovi objektov in zelenih površin. 
Razne poškodbe na tlakih in elementih (na primer 
ograjah) so lahko razlog za poškodbe vseh ljudi.

- avtomobili in druga prevozna sredstva, parkirana 
na pešpoteh,

1 Na poti ne postavljam ovir

- psi, ki jih lastniki pustijo pred vhodom v objekt. 
Če slep človek psa dregne z belo palico, se lahko 
poškodujeta oba,

- nepravilno odložena kolesa ob fasadah in ob 
vhodih v objekte. Kolesa vedno pustimo na 
površinah, namenjenih ustavljanju koles; slep ali 
slaboviden človek se lahko sicer poškoduje,

Postavljanje ovir na poti je težavno za vse, še 
posebej pa za slepe in slabovidne ljudi. 
Najpogostejše ovire na poteh so:

- razni predmeti (oglaševalske table, korita, stoli in 
mize, stojala za kolesa in drugo) ob objektih. Ti 
elementi so še posebej nevarni, če posegajo na 
vodilno pot za slepe in slabovidne ljudi,

Slepi ljudje uporabljajo pri hoji belo palico, z njo 
tipajo robove. Če drevnina (žive meje, grmi, 
drevesa) na robovih vrtov ni vzdrževana, se vanjo 
bela palica zaplete. Še posebej nevarna je 
drevnina, ki posega na pot v višini glave, saj lahko 
slepega človeka poškoduje.

3 Razumem posledice tihe in hitre 
vožnje po peščevih površinah
Uporabniki električnih skuterjev in skirojev ter 
kolesarji pozabijo (ali pa ne vedo), da jih številni 
ljudje ne morejo pravočasno opaziti in predvideti 
njihovega gibanja. Pešci jih lahko zaznajo šele 
takrat, ko so vozila v njihovi bližini. Si lahko 
predstavljate, kako se prestrašijo?

2  Vzdržujem drevnino
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