
Invalid v naravi

Maja Babič, Andreja Albreht

Ljubljana, 21.11.2018



»Pomembna stvar, ki jo lahko naredite za svoje otroke je, da investirate 
nekaj časa in jih peljete ven v naravo.«



▪ duhovni razvoj človeka je močno povezan z naravo

▪ pomembne duševne in telesne koristi od preživljanja časa v naravi

▪ osebam s posebnimi potrebami omogočiti enakovredno            
udejstvovanje v naravi



V EU ima eden od šestih ljudi neko stopnji invalidnosti



▪ 5 milijonov ljudi uporablja invalidski voziček.



▪ 30 milijonov ljudi ima težave z vidom



▪ Gluhih ljudi, ki uporabljajo znakovni   jezik je 
750.000

▪ 25 milijonov ljudi ima druge vrste   
invalidnosti, vključujoč 
mentalne probleme, disleksijo in avtizem



„Preživljanje časa zunaj mi je odprlo svet, ki se včasih zdi majhen, ko imaš 
invalidnost. Zame je težko, kot oseba, ki je povsem slepa, da najdem kraje, 
kjer lahko preživim eno uro ali dve ali več, sam, če se odločim.“



➢ Informacije s področja dostopnosti
➢ Združevanje informacij iz vseh področij invalidnosti
➢ Združevanje in povezovanje z organizacijami in društvi
➢ Rešitve problemov na področju dostopnosti
➢ Umeščanje taktilnih oznak
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Kaj pomeni, da je objekt „dostopen vsem obiskovalcem“?



1. Dostopnost se ne nanaša samo na prostor (na grajeno okolje-

objekte, poti…).

▪ Pravilnik o univerzalni graditvi in rabi prostora,

▪ Standard SIST ISO 21542 Dostopnost in uporabnost grajenega okolja

Se dostopnost lahko reši samo z dobrim načrtom arhitekture?



1. Dostopnost se ne nanaša samo na prostor (grajeno okolje-

objekti, poti…).



Da je objekt za obiskovalce dostopen, pomeni, da je dostopen tako 

njegov grajeni del, kot tudi informacije in storitve v njem.

1. Dostopnost se ne nanaša samo na prostor (grajeno okolje-

objekti, poti…).



2. Če pravočasno razmišljamo o dostopnosti dosežemo boljše 

rezultate. 

Načrtovanje 

in gradnja

Vzdrževanje,

Izobraževanje 

zaposlenih

Priprava projektne 

naloge, načrt 

vodenja 

obiskovalcev

O dostopnosti ne razmišljamo samo v okviru izdelave načrta arhitekture.



3. Dobra dostopnost ni pomembna samo za invalide, ampak za 

vse obiskovalce, ki imajo zelo različne sposobnosti in zmožnosti.  



Z načrti dostopnosti lahko določimo:  

- katera je najvišja možna stopnja dostopnosti, ki jo lahko zagotovimo 

glede na omejitve v varovanem območju?

Načrte dostopnosti delamo vedno v sodelovanju z uporabniki –

predstavniki invalidskih organizacij.

- na kakšen način lahko obiskovalcem, katerim ne moremo 

zagotoviti ogleda celotnega območja, predstavimo bistvo 

varovanega območja?

- katere obiskovalce s funkcionalnimi oviranostmi lahko pričakujemo?

- katere prilagoditve so v našem primeru potrebne in katere ne?

- kako se bo obiskovalec orientiral v prostoru? Kakšne orientacijske 

pripomočke in opremo je treba načrtovati?
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- Strateški in podrobni načrti dostopnosti 

- Svetovanje projektantom in naročnikom

- Izvedba izobraževalnih delavnic …
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