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POVZETEK
Obisk šole ali trgovine je za zdravega človeka vsakodnevni opravek, kateremu ne
posveča večje pozornosti. Za približno 8 % Slovencev, ki so invalidi, pa lahko
nepremostljivo oviro pomeni že previsok robnik ali neprimerna vrata. V urbanem
okolju je opaziti veliko arhitektonskih ovir, ki gibalno oviranim osebam
predstavljajo poseg v njihovo samostojnost pri vsakodnevnih aktivnostih. Ovire, ki
jih posameznik lahko premaga, pa se razlikujejo glede na njegovo gibalno
oviranost in tehnični pripomoček, ki ga za pomoč pri gibanju uporablja.
Glavni namen magistrskega dela je bil poiskati in analizirati parametre urbanega
okolja, kar bi nam omogočilo optimiranje navigacije za gibalno ovirane osebe.
Poleg tega je bil namen tudi preveriti samo smiselnost razvoja navigacije za
gibalno ovirane osebe.
Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali gibalno ovirane osebe lahko uporabljajo
elektronske naprave, preko katerih bi lahko uporabljali navigacijo. Cilj je bil tudi
raziskati, v kolikšni meri se gibalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo po
urbanem okolju in v katerih objektih v javni rabi naletijo na največ arhitektonskih
ovir. Nadaljnji cilj je bil ugotoviti, katere arhitektonske ovire se v urbanem okolju
pojavljajo najpogosteje in katere so v povprečju za največ gibalno oviranih
neprehodne. Naš zadnji cilj je bil ugotoviti, kateri so ukrepi, ki bi gibalno oviranim
najbolj pomagali pri povečanju njihove samostojnosti v urbanem okolju.
S pomočjo SWOT analize smo pridobili potrebne informacije in celovito oceno o
trenutnem stanju na področju dostopnosti urbanega okolja gibalno oviranim.
Ugotovili smo, da nekaj literature in priročnikov o tej problematiki že obstaja in
da si tudi gibalno ovirani močno želijo izboljšav. Težava pa je, da širša javnost s
težavami ni seznanjena in tako spremembe potekajo počasi. Na osnovi SWOT
analize smo strukturirali še TOWS matriko in razvili strategije, ki predlagajo
širjenje zavedanja o tej problematiki, financiranje odstranjevanja ovir in
kaznovanje za zasedanje površin, namenjenih gibalno oviranim osebam.
Ugotovitve smo uporabili pri oblikovanju anketnega vprašalnika.
Ugotovili smo, da si gibalno ovirani najbolj želijo dostopnega okolja, česar pa ne
moremo doseči čez noč. Lahko pa jim pot olajšamo z navigacijo, ki so jo ocenili za
smiseln ukrep. Rezultati so pokazali, da 71 % anketirancev lahko uporablja
pametni telefon, zato bi bilo navigacijo smiselno oblikovati kot aplikacijo za
telefon. Pri tem moramo biti posebej pozorni pri prikazovanju ovir v upravnih
enotah, kino dvoranah in gledališčih, kjer vprašani naletijo na največ ovir. Med
arhitektonskimi ovirami so v povprečju za največ gibalno oviranih neprehodni
preozki hodniki in pločniki ter neprilagojeni toaletni prostori.
Poleg navigacije bi predlagali še enostaven ukrep — izobraževanje širše javnosti o
težavah premikanja gibalno oviranih po urbanem okolju. Z večjim zavedanjem bi
postopoma lahko preprečili, da bi zdravi ljudje parkirali na mestih za invalide,
parkirali kolesa na klančinah ter zaklepali kolesa na ograje ob klančinah. Z
ozaveščanjem bi dosegli tudi večjo mero strpnosti in zmanjšanje diskriminacije,
kar bi gibalno oviranim osebam veliko pomenilo in zaradi česar bi se z večjo
samozavestjo sami odpravljali v urbano okolje.
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ABSTRACT
Going to school or stopping at the store is an everyday errand, for which a healthy
individual does not pay too much attention. For about eight percent of Slovenians,
that are physically challenged, an inappropriate curb or a non-suitable door can
be an insurmountable obstacle. In urban areas there are a lot of architectural
barriers, which significantly affect the independence of physically challenged
people in their daily activities. Obstacles that such an individual can overcome
vary according to his physical disability and technical aids used.
The main purpose of this work was to identify and analyse the parameters of the
urban environment, allowing us to optimize the navigation for physically
challenged people. In addition we also checked the advisability of such navigation
development.
The aim of this work was to determine whether physically challenged people can
use electronic devices for navigation. The aim was also to investigate to what
extent physically challenged people can independently move around the urban
environment and in which types of public buildings they face the most
architectural barriers. Another objective was to determine which architectural
barriers occur in urban areas most frequently and which barriers are
insurmountable for most physically challenged people on average. Our last aim
was to determine which measures would most increase the independence of
physically challenged people in the urban environment.
Through SWOT analysis, we obtained the necessary information for a
comprehensive assessment of the current state of urban environment accessibility
to physically challenged people. We found that some literature and manuals on
this issue already exist. We also recognized that physically challenged people wish
for improvement. The problem is that the general public is not aware of the issues
and so changes take place slowly. Based on the SWOT analysis, we have structured
the TOWS matrix and developed strategies that propose spreading awareness
about this issue, financing of obstacles removal and penalties for obstruction of
areas dedicated for physically challenged people. The findings were used in the
design of the survey questionnaire.
We have acknowledged that physically challenged people mostly wish for more
accessible areas, though this cannot be achieved overnight. We can ease their way
with use of adapted navigation, which was considered to be a sensible measure.
The results show that 71% of respondents can use a smartphone, therefore it
would be suitable to offer navigation as a mobile application. In doing so, we must
pay most attention to displaying obstacles in administrative units, cinemas and
theatres, where respondents encounter the most obstacles. Among the
architectural barriers, too narrow hallways and sidewalks and non-adapted toilet
facilities represent the biggest obstacles for a majority of physically challenged
people.
In addition to the use of navigation we propose a simple measure - education of
the general public about the problems of physically challenged people with
movement in an urban environment. With greater awareness we could gradually
inform healthy people not to park in places for the disabled, not to park bicycles

on ramps or locking them on fences along ramps. Greater awareness could lead to
a greater degree of tolerance and decrease in discrimination, which would make
physically challenged individuals more confident when entering urban
environments alone.
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1 UVOD
»V Sloveniji je približno od 7 do 9 % prebivalstva invalidov. Koliko od teh invalidov
je uporabnikov invalidskega vozička, ni podatkov, tako da govorimo o osebah z
gibalnimi okvarami. Vzrokov za uporabo invalidskega vozička je več. Ključna
omejitev oseb z gibalnimi in fizičnimi okvarami je omejenost gibanja in/ali
kontrole gibanja. V tej skupini so osebe z okvaro hrbtenjače, z živčno-mišičnimi
obolenji, z multiplo sklerozo, s cerebralno paralizo, po poškodbi glave ali po
preboleli možganski kapi, osebe z vnetnim in degenerativnim revmatizmom, s
prirojenimi in pridobljenimi okvarami gibal itd. Veliko ljudi je vezanih na
invalidski voziček tudi zaradi starostno degenerativnih sprememb na gibalnem
aparatu in zaradi posledic drugih, s starostjo povezanih bolezni« (Tabaj idr.,
2010).
Ne glede na to, ali gibalno ovirana oseba za pomoč pri premikanju uporablja
invalidski voziček ali kateri drugi pripomoček, je ovir v urbanem okolju zanjo
veliko več, kot za človeka brez gibalne oviranosti. Ovire v urbanem okolju in
nepoznavanje poti, kjer bi se oviram lahko izognili, gibalno ovirane osebe
mnogokrat odvrnejo od samostojnega opravljanja aktivnosti izven svojega doma.
Ostajanje doma pa lahko slabo vpliva na njihovo samozavest pri vključevanju v
družbo in tako zmanjšuje kakovost življenja.

1.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA
Uporaba mestnega prometa, sprehod po mestu ali večerja v restavraciji, so za
zdravega človeka samoumevne dejavnosti, pri katerih mu ni potrebno razmišljati o
fizičnih ovirah, ki bi se lahko pojavile na njegovi poti. Za gibalno ovirane osebe je
lahko nepremagljiva ovira že obisk trgovine, česar ne morejo opraviti brez pomoči
druge osebe. Na poti lahko naletijo na različne ovire, kot so stopnice, preozka
vrata ali morda prestrma klančina. To so razlogi, zaradi katerih se samostojno
težko odpravijo po mestu oziroma se odločajo za vedno iste, že poznane poti, za
katere vedo, da jih lahko premagajo.
Gibalno oviranim osebam določene neskladnosti predstavljajo nepremagljive
ovire, tudi če imajo spremstvo (npr. preozka vrata za invalidski voziček ali
neprilagojeni toaletni prostori). Tako se ne morejo spontano odločati za pot, saj
jim jo lahko ovira hitro prekriža.
Knjige, zemljevidi in svetovni splet nam ponujajo široko paleto napotkov in
navodil, po kateri poti bomo najhitreje na določenem mestu ali kje se nahaja
restavracija, muzej …, ki ga želimo obiskati. Zelo malo literature, spletnih strani
ali mobilnih aplikacij pa vsebuje napotke, po kateri poti lahko gredo ljudje z
invalidskim vozičkom, katere restavracije so zanje prilagojene oziroma katere poti
so zanje neprehodne.
Magistrsko delo nas seznanja s problematiko gibanja gibalno oviranih oseb in s
sposobnostmi samostojnega opravljanja vsakodnevnih aktivnosti. Predvsem se
osredotoča na aktivnosti in gibanje gibalno oviranih oseb po urbanem okolju.
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1.2 NAMEN IN CILJI
V magistrskem delu smo raziskali, katere so ovire, ki jih z invalidskim vozičkom ali
drugimi pripomočki za gibanje gibalno oviranih oseb lahko premagamo in katerih
ne moremo. Ugotovili smo tudi, kateri ukrepi bi gibalno oviranim pomagali, da bi
se lahko večkrat samostojno odpravili po različnih opravkih.
Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali gibalno ovirane osebe lahko uporabljajo
elektronske naprave in katera je tista elektronska naprava, ki jo uporablja največ
gibalno oviranih oseb. S tem smo ugotovili, kateri napravi bi bilo navigacijo
najbolje prilagoditi, da bi jo lahko uporabljalo čim večje število ljudi. Cilj je bil
tudi raziskati, v kolikšni meri se gibalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo
po urbanem okolju in v katerih objektih v javni rabi naletijo na največ
arhitektonskih ovir. Nadaljnji cilj je bil ugotoviti, katere arhitektonske ovire se v
urbanem okolju pojavljajo najpogosteje in katere so v povprečju za največ gibalno
oviranih neprehodne. Naš zadnji cilj je bil ugotoviti ukrepe, ki bi gibalno oviranim
najbolj pomagali pri povečanju njihove samostojnosti v urbanem okolju.
Rezultat dela je izdelan pregled nad ovirami, ki se najpogosteje pojavljajo na
določenih mestih in ovirajo pot gibalno oviranim osebam. Ovire, ki se pojavljajo v
urbanem okolju, smo razdelili glede na to, ali jih gibalno ovirana oseba lahko
premaga sama, ali pri tem potrebuje pomoč druge osebe oz. je zanjo popolnoma
neprehodna. Namen magistrskega dela je bil predstaviti, na katere ovire moramo
biti pri optimiranju navigacije še posebej pozorni, da bomo z navigacijo gibalno
oviranim omogočili čim več samostojnosti pri raziskovanju mesta in pri opravljanju
vsakodnevnih opravkov.

1.3 OMEJITVE RAZISKAVE
Omejitve raziskave so vezane predvsem na izvedbo anketiranja in primerjanje
pridobljenih rezultatov:



Zaradi lažje izvedbe je izvedena spletna anketa, zato v anketiranje niso
zajete osebe, ki ne uporabljajo svetovnega spleta;
V raziskavi smo se omejili na stanje v urbanem okolju v Sloveniji, od koder
prihajajo tudi anketiranci.

Omejitve raziskave, ugotovljene po izvedenem anketiranju, so navedene v
diskusiji.

1.4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V magistrskem delu smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja:
RV1: Ali več kot 50 % gibalno oviranih uporablja pametni mobilni telefon?
RV2: Ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede
na demografske podatke?
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RV2.1: Ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede
na spol?
RV2.2: Ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede
na starost?
RV2.3: Ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede
na vzrok za gibalno oviranost?
RV3: V katere objekte v javni uporabi gibalno ovirani najpogosteje ne morejo
zaradi arhitektonskih ovir?
RV4: Katere ovire se v urbanem okolju najpogosteje pojavljajo?
RV5: V koliko faktorjev se povezujejo merjene spremenljivke o ovirah v urbanem
okolju?
RV6: Ali bi gibalno oviranim osebam k večkratnemu samostojnemu odpravljanju v
urbano okolje bolj pomagali ukrepi na spletu ali v tiskani obliki?

1.5 METODE DELA
Med gibalno ovirane osebe štejemo ljudi z najrazličnejšimi poškodbami ali
okvarami. Da se lahko osredotočimo na ovire, ki jim onemogočajo samostojno
gibanje po urbanem okolju, jih moramo najprej natančno spoznati. S pomočjo
domačih in tujih virov ter literature smo raziskali področje gibalno oviranih,
najrazličnejših težav pri gibanju in ovire, ki jim lahko onemogočijo samostojno
gibanje po mestu. Ugotovili smo, katere pripomočke uporabljajo pri gibanju in v
kakšni meri jih omejujejo pri njihovi samostojnosti v okolju.
S SWOT analizo (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) oziroma PSPN
matriko (prednost, slabost, priložnost, nevarnost) (Wheelen in Hunger, 1995) smo
ocenili trenutno stanje na področju navigiranja gibalno oviranih oseb po urbanem
okolju. Poiskali smo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Na podlagi SWOT
analize smo konstruirali še TOWS matriko, s pomočjo katere smo prikazali
posamezne strategije.
Glede na ugotovitve iz teoretičnega dela in SWOT—TOWS metode smo sestavili
anketni vprašalnik, ki smo ga posredovali v izpolnjevanje gibalno oviranim
osebam. Z vprašalnikom smo želeli ugotoviti, ali smo dovolj natančno preučili
literaturo in našli ovire, ki gibalno ovirane osebe čakajo v urbanem okolju.
Ugotoviti smo želeli tudi, na katerih področjih se največkrat pojavijo zanje
neprehodne ovire in kateri ukrepi bi jih najbolj spodbudili k pogostejšem
samostojnem opravljanju aktivnosti v urbanem okolju. Ker pa bi se navigacija
nahajala na mobilnih telefonih kot mobilna aplikacija, nas je tudi zanimalo, ali
gibalno ovirani uporabljajo pametne mobilne telefone ter kakšne so njihove
omejitve pri uporabi telefona (na primer velikost zaslona). Z analizo anketnega
vprašalnika smo dobili realno sliko o stanju in željah gibalno oviranih na področju
navigiranja po urbanem okolju.
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Na podlagi ugotovitev, pridobljenih s pomočjo literature, smo sestavili anketni
vprašalnik. S pomočjo statistične analize smo oblikovali pregled nad
najpogostejšimi arhitektonskimi ovirami v urbanem okolju.
Anketo smo izvedli preko spleta in jo obdelali ter analizirali s pomočjo
statističnega programskega orodja SPSS. Za testiranje hipotez smo uporabili
faktorsko analizo, ANOVO in enostranski test za neodvisne vzorce.
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2 OPREDELITEV GIBALNO OVIRANIH OSEB IN NJIHOVIH
OMEJITEV PRI UPORABI SODOBNE TEHNOLOGIJE
Pieper (1997) je zapisal, da sodobne telekomunikacijske tehnologije ponujajo
mnogo možnosti prilagoditev za posebne potrebe. Prilagoditve ponujajo starejšim
in gibalno oviranim vključitev v samostojno življenje in sodelovanje v družbenih in
gospodarskih zadevah. Skozi leta od tega zapisa se je sodobna tehnologija
intenzivno razvijala in danes lahko z njo dosežemo še veliko več. Govorimo o
mobilnih napravah, tehničnih pripomočkih, aplikacijah ... Za navigacijo,
prilagojeno gibalno oviranim, potrebujemo povezavo vseh teh elementov. Pri
optimiranju navigacije je ključnega pomena tudi ergonomija programske opreme.
»Ergonomija je interdisciplinarno proučevanje delovnih obremenitev ter iskanje
razbremenitev, kadar obremenitev povzroča neudobje ali celo prekoračuje
tolerančno mejo« (Balantič, 2000).
»Namen ergonomije programske opreme je definirati in načrtovati orodja in
pripomočke za različna opravila, ki so prilagojena zmožnostim in sposobnostim
uporabnikov. Vloga strokovnjaka iz področja ergonomije je predvsem, da prenese
informacije iz omenjenih področij v fazo načrtovanja oz. zasnovo, pa naj bo to
sedež avtomobila ali računalniški sistem. Pomembno je, da se čim bolj optimira
uporabnikovo varnost, učinkovitost in s tem tudi kakovost dela. Poleg tega mora
biti delo čim bolj enostavno, tako da delo daje uporabniku občutek udobja in
zadovoljstva« (Debevec, 2003).
Ergonomijo programske opreme za navigacijo pri gibalno oviranih osebah lahko
dosežemo le z natančnim poznavanjem njihovih gibalnih omejitev.
V poglavju o gibalno oviranih osebah in njihovih omejitvah pri uporabi sodobne
tehnologije opredeljujemo stopnje gibalne oviranosti ter bolezni in poškodbe, ki
do oviranosti pripeljejo. Vsaka gibalna oviranost na drugačen način omejuje
uporabnika pri uporabi sodobne tehnologije. Nekatere onemogočajo natančnost pri
uporabi zaslona na dotik, druge omejujejo velikost zaslona, ki ga gibalno ovirana
oseba še lahko uporablja ali celo onemogoča samostojno uporabo. Za optimiranje
navigacije je ključno, da natančno raziščemo, katere so omejitve gibalno oviranih
pri uporabi mobilne tehnologije. Tako bomo navigacijo lahko prilagodili na
uporabniku čim bolj prijazen način.

2.1 OPREDELITEV STOPENJ GIBALNE OVIRANOSTI
Pri gibalni oviranosti se srečamo z različnimi stopnjami gibalne oviranosti, ki je
lahko prirojena ali pridobljena. Filipčičeva (2008) razdeli osebe z gibalno
oviranostjo v štiri kategorije: od oseb z lažjo motorično okvaro do oseb s težko
motorično okvaro. Oseba, ki je gibalno ovirana, ima lahko lažjo motorično okvaro,
kjer je moč zaslediti motorični izpad zaradi pomanjkljivih čutno gibalnih izkušenj.
Opazne so manjše težave na področju senzorike in percepcije, pri dnevnih
aktivnostih pa je taka oseba samostojna.
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»Če ima posameznik zmerno motorično okvaro, lahko motnje gibov povzročajo
zmerno funkcionalno prizadetost. Hodi na krajše in daljše razdalje brez
ortopedskih pripomočkov ali z njimi. Viden je senzomotorni in perceptivni
primanjkljaj zaradi pomanjkanja čutno gibalnih izkušenj. Pri dnevnih aktivnostih
potrebuje občasno delno zdravstveno nego. Opažene so lahko blažje motnje
psihosocialnega funkcioniranja (čustvene, vedenjske, učne ipd.).
Pri težji motorični okvari motnje gibov povzročajo težjo funkcionalno prizadetost.
Za gibanje in ostale dejavnosti so potrebni pripomočki, prav tako pri samostojni
hoji, kjer je opazna težja funkcionalna prizadetost zaradi ataksije ali nehotenih
gibov. Opazen je velik izpad na področju senzorike in percepcije, zato posameznik
potrebuje redno delno pomoč ali vodenje pri izvajanju dnevnih aktivnosti.
Najtežja oblika je težka motorična okvara, kjer gibanje ni mogoče oz. je mogoče
le z električnim vozičkom. Oseba je v celoti odvisna od tuje pomoči, saj je
zaznaven izpad na področju senzorike in percepcije. Potrebna je redna, intenzivna
vključitev v terapevtske programe in redna zdravstvena nega v obsegu večine
njenih programov« (Filipčič, 2008).

2.2 OMEJITVE UPORABE SODOBNE TEHNOLOGIJE PRI OSEBAH Z
RAZLIČNIMI BOLEZNIMI IN POŠKODBAMI, KI PRIPELJEJO DO
GIBALNE OVIRANOSTI
»Neverjetne hitrosti prenosa digitalnih podatkov omogočajo dovolj veliko
dinamiko sledljivosti dogodkom in uporabniku posredujejo zanesljive digitalne
signale. Podobno kot avdio tehnika je preboj v tehnološko sprejemljiv in uporaben
svet doživela tudi video tehnika« (Balantič Z. in B., 2008).
Pojav novih »pametnih« tehnologij, ki združuje informacijske tehnologije s
podpornimi tehnologijami, je odprl vrata do razvoja zmogljivejših,
individualiziranih orodij, ki pomagajo gibalno oviranim osebam. Da bo njihov
namen v celoti realiziran, morata biti rešeni le še težavi dostopnosti in
uporabnosti za gibalno ovirane (Agree, 2014). »Ključna omejitev oseb z gibalnimi
in fizičnimi prizadetostmi je omejenost gibanja in/ali kontrole gibanja. V tej
skupini so osebe z okvaro hrbtenjače, živčno-mišičnimi obolenji, multiplo
sklerozo, s cerebralno paralizo, po poškodbi glave ali po preboleli možganski kapi,
osebe z vnetnim in degenerativnim revmatizmom, s prirojenimi in pridobljenimi
okvarami gibal itd. Veliko teh ljudi je vezanih na invalidski voziček, zato morajo
biti vse rešitve prilagojene gibanju z njim« (Zupan, 2010).
Ljudje s fizičnimi okvarami pogosto potrebujejo različne pripomočke za namene
normalnega vsakodnevnega življenja. To še posebej velja za ljudi s fizičnimi
okvarami, kot so multipla skleroza, amiotrofična lateralna skleroza, mišična
distrofija in podobno. Ta stanja se namreč skozi čas slabšajo in s tem tudi
človekova sposobnost branja, pisanja in govora (Yang, 2008).
Uporaba invalidskega vozička ali drugih pripomočkov za pomoč pri gibanju je
velika ovira tako v domačem, kot tudi urbanem okolju. V tem poglavju
predstavljamo različne bolezni in poškodbe, ki pripeljejo do gibalne oviranosti, in
omejitve pri njihovem gibanju.
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Ker se rešitve problema nedostopnosti za gibalno ovirane osebe želimo lotiti s
pomočjo sodobne tehnologije, bomo v tem poglavju izpostavili težave pri njeni
uporabi, s katerimi bi se osebe zaradi svoje gibalne oviranosti lahko srečale.
2.2.1 OSEBE Z OKVARO HRBTENJAČE
Poškodbe hrbtenjače se pojavljajo po vsem svetu. Pogosto so smrtno nevarne z
uničujočimi dolgoročnimi vplivi na delovanje, neodvisnost, zdravje in kakovost
življenja (Oteir, 2014).
»Gre za osebe, pri katerih je zaradi poškodbe ali bolezni prišlo do okvare
hrbtenjače in posledično do delne ali popolne izgube vseh motoričnih in
senzoričnih funkcij pod nivojem okvare. Ključna omejitev te skupine je gibanje z
invalidskim vozičkom. Paraplegiki — osebe s poškodbo hrbtenjače nižje od
vratnega nivoja, imajo neprizadete zgornje ude in za gibanje uporabljajo voziček
na ročni pogon, s katerim se gibljejo zelo spretno. Osebe s poškodbo vratne
hrbtenjače — tetraplegiki, ki imajo hrome zgornje in spodnje ude oziroma zmorejo
z zgornjimi udi nekaj aktivne gibljivosti le proksimalno, v ramenu in komolcu, pa
se z vozičkom na ročni pogon le s težavo gibajo, tako da jih mora voziti druga
oseba ali pa uporabljajo električni voziček« (Zupan, 2010).
»Okvara hrbtenjače lahko povzroči eno ali vse od naštetih:





ohromelost hotnih mišic;
izgubo občutkov (dotik, bolečina, temperatura, lega, vibracija, globok
pritisk);
spremembe načina dihanja in kapacitete pljuč;
nenormalno delovanje avtonomnega živčnega sistema, kar lahko prizadene
pulz, krvni tlak, telesno temperaturo, znojenje, delovanje debelega
črevesja in sečnega mehurja, izločanje žlez in spolno funkcijo« (Mihelič,
2014).

Slika 1 prikazuje, kateri del okvare hrbtenjače vpliva na katere človeške funkcije.
Težave pri brskanju po spletu in pregledovanje spletnega mesta o plavanju gibalno
oviranih oseb se pojavijo predvsem pri ljudeh z okvarami živcev v predelu vratu
(C1 – C8).
Ker ni enotne poškodbe hrbtenjače, so pri vsakem posamezniku posledice okvare
različne, tako da ni mogoče primerjati med seboj ne višine okvare ne mehanizma,
ki je okvaro povzročil. Zato je treba vsakega poškodovanca obravnavati
individualno.
Težave pri okvari hrbtenjače so lahko zelo različne, zato so tudi težave pri uporabi
sodobne tehnologije lahko zelo različne. Pojavijo se lahko spodaj naštete težave:



težave s premikanjem rok, prstov, zapestij, glave in vratu, ki jim otežujejo
oziroma onemogočajo uporabo računalniške miške, prižiganje računalnika
in uporabo tipkovnice;
zaradi izgube občutka za dotik, pritisk in vibracijo je lahko otežena ali
onemogočena uporaba zaslonov na dotik.
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Slika 1: Okvara hrbtenjače (http://www.udobnoposvetu.si)

2.2.2 OSEBE Z ŽIVČNO-MIŠIČNIMI OBOLENJI
»Živčno-mišične bolezni so bolezni motorične enote. Glede na to, kje je
bolezenski proces, jih delimo v nevronopatije, miopatije, nevropatije in bolezni
živčno-mišičnega stika. Živčno-mišične bolezni so kronične, degenerativne in
progresivne bolezni. Glavni znak teh bolezni je mišična oslabelost, ki lahko
povzroči hudo funkcijsko prizadetost in posledično odvisnost bolnika od tuje
pomoči. Razporeditev in stopnja oslabelosti določenih mišičnih skupin je različna
pri posameznih oblikah bolezni, zato je različna tudi funkcijska prizadetost
posameznika. Mišični oslabelosti se sčasoma pridružijo še sekundarne posledice
bolezni (kontrakture, skolioza, respiratorni in kardiovaskularni problemi), ki še
dodatno povečajo prizadetost bolnika« (Zupan, 2010).
»Gre za osebe, pri katerih je zaradi bolezni prišlo do izgube mišične moči vseh
telesnih mišic in posledično zaradi sekundarnih posledic mišične oslabelosti do
omejene gibljivosti v sklepih (kontraktur) in do deformacij hrbtenice (skolioze —
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stranske ukrivljenosti). Senzorika je neprizadeta. Ključna omejitev te skupine je
gibanje z električnim invalidskim vozičkom. Ne morejo aktivno gibati z zgornjimi
udi proksimalno, se pravi v ramenu, praviloma pa je relativno dobro ohranjena
fina motorika prstov rok, zato so po pravilu zelo spretni uporabniki električnih
vozičkov. Zmorejo minimalne aktivnosti z roko, pod pogojem, da so predmeti na
dosegu, tako da potrebujejo prilagoditve ali pomoč tudi pri npr. bančnih
avtomatih, poštnih okencih, trgovskih pultih, ki so po navadi za njihov omejeni
obseg rok previsoko« (Zupan, 2010).
Za razliko od oseb z okvaro hrbtenjače imajo osebe z živčno-mišičnimi obolenji
dobro ohranjeno fino motoriko prtov. To jim omogoča uporabo zaslona na dotik.
Zaradi omejenega gibanja v sklepih pa se tu pojavi težava velikosti mobilne
naprave, ki jo oseba še zmore držati v eni roki. Uporaba stacionarnih računalnikov
je omejena zaradi omejenega gibanja v sklepih, ki onemogoča samostojno
prižiganje računalnika.
2.2.3 OSEBE Z MULTIPLO SKLEROZO
»Multipla skleroza je kronična avtoimuna demielinizacijska bolezen osrednjega
živčevja neznane etiologije, za katero najpogosteje obolevajo mladi ljudje. Stanje
bolezni se izraža glede na motnje ravnotežja, utrudljivost, spastičnost, motnje
gibanja in ataksijo« (Dobnik, 2013).
»Gre za osebe, pri katerih je zaradi bolezni (demielinizacijski proces v osrednjem
živčevju) prišlo do okvare motorike, ki se kaže kot oslabelost mišic, zvišanje
mišičnega tonusa (spastičnost), motnje koordinacije gibanja, prizadeta pa je tudi
senzorika. Ključna omejitev te skupine je gibanje z invalidskim vozičkom (na ročni
pogon ali električni), ki pa je zaradi narave prizadetosti nekoliko okornejše kot pri
ostalih skupinah. Zmorejo minimalne aktivnosti z zgornjimi udi, fina motorika
prstov rok je po navadi slaba« (Zupan, 2010).
Pri uporabi računalnika in spleta se pri osebah z multiplo sklerozo zaradi slabe fine
motorike prstov in rok lahko pojavijo težave tako pri prižigu računalnika, uporabi
tipkovnice in miške, kot tudi pri brskanju po spletnem mestu, ki zahteva določeno
natančnost. Prav tako je za te osebe, zaradi slabe fine motorike prstov, otežena
uporaba zaslonov na dotik.
2.2.4 OSEBE PO POŠKODBI GLAVE ALI PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI
»Gre za osebe, pri katerih je zaradi poškodbe glave in možganov oziroma
možganske kapi prišlo do prizadetosti gibanja (po navadi gre za spastično
ohromelost polovice telesa), lahko pa so prisotne še dodatne okvare senzorike
(npr. vida in sluha), pa tudi okvare višjih živčnih dejavnosti, ki prizadetost take
osebe zelo povečajo. Ključne omejitve so gibanje z berglami ali s hoduljo oziroma
z invalidskim vozičkom. Imajo slabo funkcijsko sposobnost, ki je lahko dodatno
okvarjena zaradi prizadetosti višjih živčnih dejavnosti, zato potrebujejo sisteme
za nadzor in varovanje« (Zupan, 2010).
Omejitve uporabe sodobne tehnologije pri teh osebah so predvsem slabovidnost in
morebitne težave s spominom, razumevanjem ali pozornostjo. Fizično pa so osebe
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po poškodbi glave ali preboleli možganski kapi načeloma sposobne uporabe
računalnika, čeprav morda le z eno roko.
2.2.5 OSEBE S CEREBRALNO PARALIZO
»Gre za osebe, pri katerih je prišlo do okvare osrednjega živčevja (možganov —
največkrat gre za krvavitev v možgane) pred porodom, ob porodu ali v zgodnjem
obdobju po porodu. Prizadeto je gibanje (gre za spastično ohromelost vseh 4 udov,
lahko samo spodnjih udov ali polovice telesa), lahko pa so prisotne še dodatne
okvare senzorike (npr. vida in sluha) in tudi okvare višjih živčnih dejavnosti, ki
prizadetost take osebe zelo povečajo. Ključne omejitve so gibanje z berglami ali s
hoduljo oziroma z invalidskim vozičkom. Težje prizadete osebe s cerebralno
paralizo ne morejo samostojno upravljati ne vozička na ročni pogon ne
električnega vozička in jih mora voziti druga oseba. Imajo slabo funkcijsko
sposobnost, ki je lahko dodatno okvarjena zaradi prizadetosti višjih živčnih
dejavnosti, zato potrebujejo sisteme za nadzor in varovanje« (Zupan, 2010).
Osebe s cerebralno paralizo delimo v več skupin. Nekatere so sposobne samostojne
hoje po ravnem in celo po stopnicah, tiste z najtežjo obliko pa potrebujejo pomoč
pri kakršnem koli gibanju, tudi premiku glave. Tako ne moramo posplošiti težav
pri uporabi sodobne tehnologije na vse osebe s cerebralno paralizo. Glede na
stopnje se večajo tudi težave. Osebe z manjšimi okvarami lahko samostojno
uporabljajo računalnike in mobilne naprave, nekatere potrebujejo pomoč zaradi
slabovidnosti, medtem ko druge ne zmorejo niti samostojno premikati
računalniške miške.
2.2.6 OSEBE Z VNETNIM DEGENERATIVNIM REVMATIZMOM TER OSEBE S
PRIROJENIMI ALI PRIDOBLJENIMI OKVARAMI GIBAL
»Pri osebah z revmatizmom pride zaradi vnetnega dogajanja v sklepih do bolečin
in omejene gibljivosti sklepov. Ključne omejitve so oteženo gibanje ter možnost
izvedbe aktivnosti s po obsegu zelo omejenimi gibi. Osebe z nekaterimi
prirojenimi okvarami so lahko tudi pritlikave, zato imajo posebne potrebe za
višino opreme. Glede pridobljenih okvar gibal pa gre za različne poškodbe: veliko
je amputacij, predvsem spodnjih udov zaradi sladkorne bolezni. Osebe se gibajo s
pomočjo proteze, tiste z nadkolensko protezo po navadi pri hoji uporabljajo tudi
bergle, za daljše razdalje pa tudi invalidski voziček« (Zupan, 2010).
Osebe z revmatizmom morajo biti pri uporabi računalnika oziroma drugih naprav
za brskanje po spletu pozorne na nevtralni položaj sklepov. Težave se lahko
pojavijo pri morebitnem sklanjanju ob prižiganju računalnika, nepravilnem
sedenju za računalnikom in tipkanju. Uporaba računalniške miške je pri osebah z
deformacijo prstov otežena.
Osebe s pridobljenimi okvarami gibal imajo lahko pri uporabi elektronskih naprav,
glede na okvaro, zelo različne težave. Amputacija spodnjih udov pri tem ne
predstavlja težave. Pri amputaciji zgornjih udov pa je lahko samostojna uporaba
računalnika ali drugih mobilnih naprav osebi onemogočena.
Glavne težave pri uporabi elektronskih naprav, s katerimi se gibalno ovirane osebe
srečujejo, so:
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otežena ali onemogočena uporaba računalniške miške, prižiganje
računalnika in uporaba tipkovnice;
težava zaradi velikosti mobilne naprave, ki jo oseba še zmore držati v eni
roki;
uporaba stacionarnih računalnikov je omejena zaradi omejenega gibanja v
sklepih;
zaradi slabe fine motorike prstov je otežena uporaba zaslonov na dotik.

Glede na vrsto gibalne oviranosti se razlikujejo tudi težave pri uporabi
elektronskih naprav. Iz pregleda literature v tem poglavju lahko, kot elektronsko
napravo, ki jo lahko uporablja največ uporabnikov, izpostavimo pametne telefone.
Ti pri uporabi ne zahtevajo velikih gibov ali držanja težkih naprav, saj si lahko
izbere velikost, ki mu najbolj ustreza. Poleg tega je prednost tudi, da lahko
pametni telefon uporabnik uporablja kjer koli.
Pri nekaterih gibalno oviranih osebah (na primer pri tetraplegikih) se sicer pri
uporabi telefona z zaslonom na dotik lahko pojavijo težave zaradi slabe fine
motorike prstov. Zato je pomembno, da so aplikacije, ki jih uporablja, prilagojene
glede na njegove potrebe.
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3 TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA POMOČ PRI GIBANJU IN
PRILAGOJENOST URBANEGA OKOLJA
»Za lažje in bolj funkcionalno življenje oseb z gibalno oviranostjo so tehnični
pripomočki nujno potrebni. Poznamo več vrst in oblik pripomočkov, ki jih
uporabniki uporabljajo glede na njihovo funkcijsko sposobnost, aktivnosti in
okolje, v katerem živijo. Poznamo različne vrste pripomočkov, ki se delijo na
pripomočke za hojo in stanje, vozičke, pripomočke za izvajanje vsakodnevnih
opravil in druge pripomočke (na primer različne blazine, rokavice za poganjanje
vozička)« (Damjan, 2004).
V tem poglavju bomo predstavili pripomočke za hojo in stanje ter vrste invalidskih
vozičkov in njihovo uporabo. Opredelili bomo tudi ovire, zaradi katerih je
uporabnikom tehničnih pripomočkov za pomoč pri gibanju premikanje po urbanem
okolju oteženo ali onemogočeno.

3.1 VRSTE TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA POMOČ PRI GIBANJU
»Tehnične pripomočke za pomoč pri gibanju delimo na spodnje pripomočke:






pripomočki za stanje in hojo (sprehajalna palica, bergla, hodulja);
vozički (voziček za prevoz bolnika, voziček na ročni pogon, voziček na
elektromotorni pogon, vozički višjih kategorij z individualno prilagoditvijo);
pripomočki za izvajanje dnevnih opravil (toaletni stol, sedež za kopalno
kad in tuš, nastavek za toaletno školjko, negovalna postelja, trapez za
obračanje, varovalna posteljna ograja, posteljna mizica, prenosni
nastavljiv hrbtni naslon, sobno dvigalo, dvigalo za kopalnico);
drugi pripomočki (blazina za posteljo proti preležaninam, blazina za sedež
proti preležaninam, blazina za ude, rokavice za poganjanje vozička)«
(Damjan, 2004).

V magistrskem delu se osredotočamo na analizo parametrov urbanega okolja, zato
bomo v tem poglavju predstavili pripomočke, ki jih gibalno ovirani uporabljajo za
premikanje v urbanem okolju. To so pripomočki za stanje in hojo ter invalidski
vozički.
3.1.1 PRIPOMOČKI ZA STANJE IN HOJO
»Damjan (2004) našteva spodnje vloge pripomočkov za hojo:








povečanje oporne površine;
razbremenitev spodnjih udov;
nadomeščanje spodnjega uda;
stabilizacija sklepov pri pomanjkljivi mišični moči in ohlapnosti vezi;
kompenzacija motnje občutenja;
premagovanje ovir;
opozarjanje na težave v gibanju« (Damjan, 2004).
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a) Sprehajalna palica
Zasnova bergle in sprehajalne palice za pomoč gibalno oviranim se od svoje
prvotne zasnove okrog 5000 let nazaj ni veliko spremenila. Iz inženirskega vidika
lahko ocenimo bergle in sprehajalne palice kot dinamične mehanične sisteme, ki
lajšajo gibalno oviranost. Delujejo lahko kot nosilci, pomagajo uporabniku, da se
ne spotika oziroma iz rok prenašajo energijo, ki je potrebna za dvig noge od tal
(Nava, Laura 1985).
Sprehajalne palice so običajno narejene iz lesa ali kovine (aluminija ali jekla).
Nekateri uporabniki imajo raje lesene, ker so videti manj »klinične« in so tudi
cenejše, drugi pa imajo rajši robusten videz kovinske palice. Kupiti je mogoče
veliko sprehajalnih palic različnih videzov, vključno z dekorativnimi vzorčki za
ženske, ki so jim navadne palice preveč moške. Na voljo so tudi kompaktne
zložljive palice, za tiste, ki jih uporabljajo le občasno. Zapestni trakovi poskrbijo,
da je sprehajalna palica pod nadzorom tudi, kadar ni v uporabi. (Stowea, 2010)
Na Sliki 2 je prikazana ena izmed vrst sprehajalne palice. Primerna višina
sprehajalne palice je nekje do uporabnikovega zapestja.

Slika 2: Sprehajalna palica (http://www.ortopedija-prettner.si/)
b) Bergle
Za pomoč pri hoji lahko gibalno ovirani ljudje uporabljajo tudi bergle. Poznamo
dve vrsti bergel: podpazdušne in dokomolčne. Podpazdušne so primerne, ko
moramo prenašati več mase, dokomolčne pa, ko lahko uporabnik nogi
obremenjuje z večjimi silami.
Aksilarne (podpazdušne) bergle se uporabljajo, ko želimo zelo razbremeniti silo
težje poškodovanih ali šibkih spodnjih udov. Le malo starejših ljudi je sposobnih
varno uporabljati te bergle, saj zahtevajo veliko količino moči, vadbe, ravnotežja
in koordinacije. Poleg tega je pri uporabi podpazdušnih bergel tveganje za
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poškodbo brahialnega pleksusa, ne samo pri starejših, temveč tudi mlajših ljudeh.
Popolno je, če se uporabljajo v paru (Stowea, 2010).
Dokomolčne (podlaketne) bergle so primerne za uporabnike, ki pri hoji
potrebujejo podporo zaradi poškodovanih ali šibkih spodnjih udov, a so sposobni
dati nekaj teže na prizadeti nogi. Za razliko od hodulje, se lahko uporabljajo tudi
na stopnicah. Uporabniki bergle morajo paziti, da med sedenjem ne držijo bergle,
saj bi nenaden gib pri hitrem vstajanju lahko povzročil poškodbo roke (Stowea,
2010).
Slika 3 prikazuje podpazdušne (levo) in dokomolčne bergle (desno).

Slika 3: Levo: podpazdušne bergle, desno: dokomolčne bergle
(http://www.yourdictionary.com/crutch)
c) Hodulja
Hodulje uporabljamo, ko se srečamo z večjimi oslabelostmi, motnjami ravnotežja
ali različnimi boleznimi, ki otežujejo možnost hoje. Za različne namene
uporabljamo različne hodulje (Damjan, 2004):



navadna ali recipročna hodulja (uporabimo jo, kadar želimo upočasniti
hojo in obenem razbremeniti spodnji ud);
hodulja na kolesih z enim ali dvema paroma koles (uporabimo, ko želimo
podpreti pokončni položaj in stabilizirati negotovo hojo).

Za boljši nadzor hitrosti hoje lahko neposredno na en par koles namestimo zavore,
če pa je oseba tega zmožna, lahko uporablja zavore na držalih. Višina hodulje je
odvisna od moči mišic rok in trupa (Damjan, 2004).
Slika 4 prikazuje navadno hoduljo (levo) in hoduljo na kolesih (desno). Možna
variacija je tudi hodulja s štirimi kolesi.
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Slika 4: Levo — navadna ali recipročna hodulja, desno — hodulja na kolesih
(Stowea, 2010)
3.1.2 VOZIČKI
»Za gibalno ovirane osebe, ki uporabljajo invalidske vozičke, so vozički osnova za
njihovo mobilnost in osnovno sredstvo za opravljanje dejavnosti v vsakdanjem
življenju« (Dolan idr, 2013).
»Voziček je pripomoček, ki gibalno oviranim osebam služi kot sredstvo za
premagovanje razdalje. Pokazatelj, da oseba potrebuje voziček, je nezmožnost
gibanja s hojo tudi ob uporabi pripomočkov. Oseba je pri tem na kratke razdalje
še lahko sposobna gibanja s hojo, na srednje in večje razdalje pa hoje ne zmore in
potrebuje voziček. Od kognitivnih sposobnosti, splošne kondicije ter moči in
spretnosti rok je odvisno, ali bo uporabnik voziček uporabljal samostojno, preko
pogonskih koles, s pomočjo elektromotorja ali pa ga bo v vozičku prevažala druga
oseba« (Vute, 1999). »Voziček mora biti prilagojen posamezniku (primerno
oblikovane čvrste površine za sedenje in oporo glavi, globina in širina vozička ...).
Prilagoditev ni potrebna le pri kratkotrajnem prevozu osebe, vendar mora biti tudi
tu voziček primerne širine in globine« (Damjan, 2004).
Poznamo več vrst vozičkov. Predstavili bomo tri skupine, ki jih uporabniki
uporabljajo v urbanem okolju, in sicer voziček na ročni pogon — standardni,
voziček na ročni pogon — aktivni in voziček na elektromotorni pogon. Glede na
uporabo teh vozičkov bomo v nadaljevanju tudi opredelili ovire v urbanem okolju,
ki uporabnike ovirajo pri samostojnem opravljanju različnih aktivnosti.
a) Voziček na ročni pogon — standardni
»Voziček na ročni pogon — standardni (slika 5) — uporabljajo osebe z začasno
funkcijsko prizadetostjo hoje ali če je pripomoček zaradi zdravstvenega stanja in
posledične nezmožnosti hoje zavarovani osebi potreben krajši čas, kot je
trajnostna doba pripomočka« (Soča oprema, 2011).
»Klasičen invalidski voziček, kakršnega poznamo že desetletja, ima tako imenovan
neposredni pogon preko obročev, ki so nameščeni na zadnjih pogonskih kolesih.
Takšen voziček omogoča odlično manevriranje v zaprtem prostoru, je lahek in
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enostavno zložljiv. Klasičen invalidski voziček tudi omogoča vadbo za mišice
zgornjega dela telesa, saj se uporabnik premika s pomočjo rok. Pogonski izkoristek
tega vozička je v povprečju med 8 in 18 odstotki, zaradi česar je uporabniku
oteženo premagovanje daljših razdalj. Prav tako je otežena vožnja v klanec«
(http://kske.fgg.uni-lj.si/).

Slika 5: Invalidski voziček na ročni pogon — standardni (http://socaoprema.si/)
b) Voziček na ročni pogon — aktivni
»Voziček na ročni pogon — aktivni (Slika 6) — uporabljajo osebe, ki imajo:









amputirana oba spodnja uda nad kolenom ali amputacijo obeh spodnjih
udov pod kolenom in je aplikacija protez kontraindicirana;
amputiran en spodnji ud, ko zaradi napredovanja bolezni na drugi nogi ni
mogoče napraviti proteze in omogočiti hojo;
popolnoma ohromela spodnja uda;
motorične motnje, ki onemogočajo hojo;
amputiran en zgornji in spodnji ud;
težke deformativne in vnetne procese na velikih sklepih spodnjih udov ali
težke posledice politravm na teh sklepih s kontrakturami;
popolno hrom zgornji in spodnji ud na isti strani, hoja pa ni možna zaradi
drugih bolezni ali drugih medicinskih razlogov;
eksartikulacijo v kolku z zasevki novotvorb v spodnjih udih« (Soča oprema,
2011).

»Voziček na ročni pogon — aktivni — ima posebne lastnosti za specifične probleme
uporabnika. Tako so lahki in ultra lahki vozički izdelani iz lažjih materialov in so
bolj aerodinamično oblikovani, da bi zmanjšali njihovo težo za boljšo okretnost,
lažje poganjanje, transfer in zlaganje v avto. Pogosto ultra lahke vozičke
uporabljajo aktivni uporabniki« (Kastelic idr, 2010).
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Slika 6: Invalidski voziček na ročni pogon — aktivni (http://www.ortosana.si/)
c) Voziček na elektromotorni pogon
Voziček na elektromotorni pogon (Slika 7) uporabljajo osebe z paralizo ali izredno
oslabelo močjo zgornjih udov pri bolezenskih stanjih, ki utemeljujejo pridobitev
vozička na ročni pogon (Soča oprema, 2011).
Elektro-motorni invalidski voziček je primeren za zunanjo in notranjo uporabo. Je
zložljiv in zelo komforten voziček z nastavljivim naslonom. Je enostaven za
uporabo, saj se sestavi in razstavi brez uporabe orodja, kar omogoča enostaven
prevoz v prtljažniku avtomobila (http://kske.fgg.uni-lj.si/).
Električni invalidski voziček s pomočjo sinhronih motorjev omogoča višjo hitrost
pri večji avtonomiji, lažje premagovanje ovir, večji nadzor in mirnejšo vožnjo po
neravninah in klancih (http://kske.fgg.uni-lj.si/).
Invalidske vozičke na elektromotorni pogon lahko uporabljajo tudi zelo težko
ovirani uporabniki, saj ponujajo tudi specialne krmilne naprave (na primer
upravljanje z brado, glavo, usti …), možnost mehanske nastavitve sedeža in
anatomsko oblikovan sedež (Kastelic idr., 2010).

Slika 7: Invalidski voziček na elektromotorni pogon (http://www.bauerfeind.si/)
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3.2 PRILAGOJENOST URBANEGA OKOLJA OSEBAM Z GIBALNO
OVIRANOSTJO
»Na električnem vozičku sem prepotoval že kar nekaj sveta, toliko, da si upam
podati tudi primerjavo stanja glede urejenosti urbanega okolja med Slovenijo in
drugimi državami. Menim, da je Slovenija glede dostopnosti okolja in komunikacij
povsem primerljiva z razvito Evropo, po moji oceni je situacija celo nekoliko
boljša kot v sosednjih državah, npr. v Italiji. Vsekakor pa glede prilagojenosti
okolja in na sploh prijaznosti do invalidov za enkrat še kar precej zaostajamo za
skandinavskimi državami« (Zupan, http://www.revija-vita.com/).
Zbigniew Taylora in Iwona Józefowiczb (2012) v svoji raziskavi, izvedeni na
Poljskem, ugotavljata, da se vsakodnevne poti gibalno oviranih in zdravih ljudi
razlikujejo predvsem zaradi težav z dostopnostjo za gibalno ovirane osebe. Ovire,
ki se pojavljajo v urbanem okolju, so lahko zelo različne: od premalo toaletnih
prostorov prilagojenih za gibalno ovirane, do poškodovanih pločnikov in preozkih
vrat v ustanove. Čeprav so invalidski vozički enostavni za uporabo, pa imajo tudi
številne pomanjkljivosti, kot je nižje vidno polje uporabnika (Slika 8), omejen
razpon rok in slabša vidnost s strani drugih ljudi (Matsuura in idr., 2015).

Slika 8: Vidno polje in dosegi osebe na invalidskem vozičku (http://kske.fgg.unilj.si/)
»Arhitektonske ovire v grajenem okolju razdelimo glede na tri območja, kjer se
nahajajo (Slika 8):




širši dostop do objekta (parkirni prostori, dostop do objekta, zunanje
višinske razlike na dostopni poti);
vhod v objekt (glavni in stranski vhod, zunanje višinske razlike neposredno
pri vhodu);
notranja funkcionalnost (vhod v avlo, informacijski pult, sanitarni prostori,
notranje poti, notranje višinske razlike, oznake)« (Sendi idr., 2011).
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Slika 9: Pozicioniranje arhitektonskih ovir (povzeto po Sendi idr., 2011)

3.2.1 ŠIRŠI DOSTOP DO OBJEKTA
Med ovire v širšem dostopu do objekta štejemo površine zunaj objekta, kot je
parkirni prostor, pločniki in poti pri dostopu do objekta.
a) Parkirni prostori
Neprilagojeni, zasedeni ali neoznačeni parkirni prostori so za gibalno ovirane
osebe lahko nepremostljiva ovira. Tu ne gre le za sam parkirni prostor, kamor
lahko gibalno ovirana oseba parkira svoj avtomobil, pač pa tudi za celoten širši
prostor, kjer mora biti dovolj prostora za premikanje z invalidskim vozičkom (Slika
10).

Slika 10: Dimenzije, prilagojene invalidskemu vozičku (http://kske.fgg.uni-lj.si/)
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb v zvezi s parkirnimi prostori
določa:
»(1) Garažni objekt, ki je po določbah tega pravilnika, uvrščen med objekte v
javni rabi, ki morajo biti brez ovir, mora imeti 5 % parkirnih mest rezerviranih za
vozila oseb z invalidskimi vozički.
(2) 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 (Slika 11). Takšna parkirna mesta morajo biti tudi čim bliže
objektu, ki mu pripadajo. Če je na parkirišču, ki pripada objektu, ki mora biti brez
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ovir, mogoče zagotoviti samo eno parkirno mesto, namenjeno vozilom oseb z
invalidskimi vozički, mora biti takšno parkirno mesto tik ob vhodu v objekt.
(3) Če objekt, ki mora biti brez ovir, nima lastnega parkirišča, mora biti ob vhodu
v objekt zagotovljena možnost za kratkotrajno ustavitev vozila osebe z invalidskim
vozičkom« (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, 2003, 6. člen).

Slika 11: Označevanje parkirnega prostora za gibalno ovirane osebe (Brković,
2011)
b) Dostop do objekta (poti, pločniki)
Dostop do objekta je v večini primerov bolj problematičen kot samo parkirno
mesto. Tu se pojavijo ovire, kot so preveliki nakloni za invalidski voziček, robniki,
način obdelave tal, preozki prehodi, pomanjkanje ograj za gibalno ovirane, ki
uporabljajo berglo ali palico.
Albreht idr. (2010) kot eno izmed ovir navajajo tudi jaške, za katere predlagajo,
da so v nivoju poti ali dvignjeni največ 2 cm, prav tako morajo biti rešetke na
pešpoteh 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. V
primeru, da so rešetke postavljene vzporedno na smer hoje, se lahko kolesa
vozička zataknejo mednje (Slika 12).

Slika 12: Neprimerno obrnjen jašek (Albreht idr., 2010)
Na dostop do objekta se navezujeta 13. in 9. člen pravilnika o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb. 13. člen (zahteve v zvezi s horizontalnimi in
vertikalnimi komunikacijami) določa:
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»Objekti, ki morajo biti brez ovir, morajo v zvezi s horizontalnimi in vertikalnimi
komunikacijami izpolnjevati naslednje zahteve:











notranje horizontalne in vertikalne komunikacije morajo biti jasno
označene, dovolj široke in osvetljene;
stopnice morajo biti oblikovane tako, da jih lahko uporabljajo tudi ljudje s
težavami pri hoji in starejši ljudje;
stopnice, klančine in razlike v višinskih nivojih ali križanjih poti morajo biti
opremljene tudi z ograjo ali z oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost;
prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami morajo biti zavarovani z
varnostno ograjo višine vsaj 100 cm, pri čemer odprtine v ograji ne smejo
presegati 12 cm; stopnišča s pet in več stopnicami, ki imajo nastopno
ploskev širine več kot 4 m, morajo biti na razdalji, manjši od 4 m,
opremljena tudi z vmesnimi oprijemali za roke;
naklon klančin mora biti čim manjši; pri klančinah dolžine 6 m in več je
lahko največji naklon 1 : 15 oziroma 6,5 %, pri krajših klančinah je
dovoljen naklon do 1 : 13 oziroma 7,0 %; večji naklon, in sicer do 1 : 12
oziroma 9,0 % je dopusten samo pri rekonstrukcijah obstoječih stavb, če
tehnično ni možna drugačna izvedba;
mehanski pripomočki za premagovanje višinske razlike, kot so dvižne
ploščadi in stopniščna ali samostojno vgrajena dvigala, so obvezni, kadar
vsi prostori v objektu niso v isti ravnini; v stavbah, ki imajo več kot tri
nadstropja, mora biti vgrajeno najmanj eno osebno dvigalo, svetla širina
vhoda v kabino dvigala mora znašati najmanj 80 cm; v stavbah, ki imajo
pritličje in več kot osem nadstropij, morata biti vgrajeni najmanj dve
osebni dvigali, od tega eno s svetlimi merami tlorisne površine kabine
najmanj 110 cm x 210 cm;
če ima objekt dve dvigali ali več, mora biti vsaj eno dvigalo takšno, da ga
lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku s spremljevalcem, za slepe
pa je potrebno ob vstopu v eno od dvigal stikalno ploščo opremiti z
akustično razpoznavnimi zvoki« (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb, 2003, 13. člen).

Zakonodaja v 9. členu določa:
»(1) 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.
(2) Dostopna pot mora omogočati varen in neoviran dostop do objekta z vsake
površine, ki pripada objektu, vključno s parkirišči. 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« (Pravilnik o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb, 2003, 9. člen).
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3.2.2 VHOD V OBJEKT
Ovire, ki se pojavijo na območju vhoda v objekt, se navezujejo predvsem na
dostop do vrat (klančine in širine poti so opisane v poglavju 3.2.1) ter širino, težo
in način odpiranja vrat, skozi katera vstopamo v objekt.
»Poznamo različne vrste vrat, primerne za gibalno ovirane:






Drsna vrata – odprtina pri drsnih vratih mora biti široka najmanj 90 cm. V
primeru, da gre za avtomatska vrata mora biti gumb za odpiranje na
ustrezni višini, ki jo oseba iz invalidskega vozička lahko doseže (Slika 13levo);
Vrtljiva vrata so načeloma neprimerna in je poleg njih smiselno namestiti
poseben prehod z navadnimi vrati. V primeru, da to ni izvedljivo, morajo
biti vrtljiva vrata dovolj velika in široka za osebo na invalidskem vozičku,
nujna je tudi namestitev tipke za upočasnitev, ki mora biti na ustrezni
višini (Slika 13 — desno);
Krilna vrata morajo biti lahka in enostavna za odpiranje, široka najmanj 90
cm in širino enega krila največ 100 cm. Kljuka mora biti nameščena na
primerni višini« (Albreht idr., 2010).

Slika 13: Primerna drsna vrata — levo — in vrtljiva vrata — desno (Albreht idr.,
2010)

Slika 14: Primerna krilna vrata (Albreht idr., 2010)
Eva Jelovčan: Analiza parametrov urbanega okolja za optimiranje
navigacije pri gibalno oviranih osebah

stran 22

Univerza v Mariboru — Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

10. člen pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, v zvezi z vhodi zahteva:
»(1) Vhodna vrata v objekt, ki mora biti brez ovir, morajo omogočati vstop osebam
na invalidskih vozičkih in spremljevalcem.
(2) Če je v objektu, ki mora biti brez ovir, več vhodov, je treba kot vhod brez ovir
predvideti glavni vhod. V primeru, da to zaradi konstrukcijskih razlogov ni
mogoče, je treba zagotoviti, da je brez ovir eden od ostalih vhodov v takšen
objekt.
(3) Vhod v objekt, ki mora biti brez ovir, mora biti dostopen brez stopnic. Prag
vhodnih vrat je lahko visok največ 2 cm. Večje višinske razlike je treba premostiti
z ustreznimi klančinami ali ustreznimi mehanskimi pripomočki za premagovanje
višinske razlike.
(4) Prehodi skozi vetrolove morajo biti pri vhodu brez ovir v isti osi.
(5) Predpražniki in obloge za preprečevanje vnosa umazanije morajo biti pri vhodu
brez ovir višinsko izravnani z ravnjo tal.
(6) Če se pri rekonstrukciji objekta iz tehničnih razlogov ali zaradi predpisov o
varstvu kulturne dediščine in če je objekt varovan na podlagi takšnih predpisov, ne
morejo upoštevati pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena, mora biti na primerno
mesto ob vhodu v objekt nameščen zvočni signal za potrebe funkcionalno oviranih
oseb« (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, 2003, 10. člen).
c) Notranja funkcionalnost
Ovire se v notranjosti stavb pojavljajo predvsem pri slabi prilagojenosti vhoda v
avlo, informacijskega pulta, sanitarnih prostorov, notranjih poteh — hodnikih,
oznakah.
Vhod v avlo je opisan v prejšnjem poglavju, kjer je izpostavljena predvsem
primernost vrat za gibalno ovirane. Poleg primernih vrat pa je pomembno tudi, da
je nivo zunanje talne površine enak kot notranji. Že tudi zelo majhen rob je lahko
ovira za gibalno ovirane osebe na vozičku ali s katerim drugim tehničnim
pripomočkom za pomoč pri gibanju.
Avla mora biti dovolj prostorna, da omogoča samostojno gibanje z invalidskim
vozičkom, poti, ki vodijo v druge prostore, pa primerno označene. Kadar se v
prostoru nahaja informacijski pult, mora biti prilagojen višini osebe na
invalidskem vozičku. Slika 10 prikazuje višino vidnega polja osebe na invalidskem
vozičku in njegove dosege.
Kot eno večjih ovir v urbanem okolju za invalide Zupan izpostavlja pokritost z
javnimi stranišči, prilagojenimi za invalide. »Pri številnih invalidnostih se pojavijo
težave predvsem z uriniranjem — ne samo, da je za gibalno ovirane potreben večji
prostor in večja intima prostora, pri določenih invalidnostih gre glede uriniranja za
t. i. urgenco — ko človek začuti potrebo po uriniranju, mora to zelo hitro storiti.
Mnogi morajo urinirati tudi pogosteje in tako jim nepokritost javnega prostora z
invalidskimi stranišči predstavlja veliko, včasih celo nepremostljivo oviro pri
vključevanju v socialno življenje in sodelovanje« (Zupan, http://www.revijavita.com/).
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V objektu mora biti pot do toaletnega prostora primerno označena, sam prostor pa
prilagojen gibalno oviranim osebam.
19. člen pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb v zvezi s sanitarnimi
prostori zahteva:
»(1) V objektih iz 4. člena tega pravilnika mora biti v sklopu javnih oziroma
skupinskih sanitarnih prostorov tudi sanitarni prostor brez ovir.
(3) Površina sanitarnega prostora brez ovir mora biti najmanj 3,50 m2, pri čemer
mora biti krajša stranica prostora dolga vsaj 1,60 m. V takšnem sanitarnem
prostoru morajo biti:







sanitarna školjka, opremljena s konzolnim ali zidnim držalom za roke;
konzolni umivalnik na višini 80—85 cm in odmaknjen od stranskega zidu
vsaj 20 cm;
sanitarna školjka in umivalnik postavljena tako, da je med njima vsaj 80
cm prostora;
nagibno ogledalo;
obešalnik za obleko, dosegljiv z invalidskega vozička;
klicna naprava za primer, če je potrebna pomoč, ki mora omogočati
nemoteno sporazumevanje tudi osebam z okvaro sluha.

Za neovirano gibanje po objektu mora biti poskrbljeno tudi za:





primerno široke hodnike, ki omogočajo neovirano gibanje z invalidskim
vozičkom;
primerna vrata, ki vodijo v preostale prostore v objektu;
omogočeno uporabo dvigala, če je objekt v več nadstropjih;
stopnišča opremljena s primerno ograjo« (Pravilnik o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi
ter večstanovanjskih stavb, 2003, 19. člen).

3.3 STANJE PRILAGOJENOSTI URBANEGA OKOLJA GIBALNO
OVIRANIM OSEBAM V SLOVENIJI
V prejšnjem poglavju smo ugotovili, kako mora biti urbano okolje prilagojeno, da
se gibalno ovirane osebe lahko po njem samostojno gibajo. Za nadaljnjo raziskavo
nas zanima, kakšno je realno stanje prilagojenosti urbanega okolja v Sloveniji in
katere ovire se pojavljajo najpogosteje.
Stanje v Sloveniji smo v tem poglavju ugotovili s pregledom že izvedenih raziskav
iz tega področja in ga analizirali s pomočjo SWOT analize. Na podlagi SWOT
analize smo strukturirali še TOWS matriko (Weihrich, 1982) in razvili strategije, ki
so pokazale možnosti za zmanjšanje slabosti in nevarnosti ter pokazale nove
možnosti za izboljšanje stanja na področju prilagojenosti urbanega okolja gibalno
oviranim osebam.
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3.3.1 VPOGLED V RAZISKAVE ZADNJIH LET
»Dostopnost, ki je predpogoj za sodelovanje v družbi in gospodarstvu, je
opredeljena kot zagotavljanje invalidom, da imajo enako kot drugi dostop do
fizičnega okolja, prevoza, informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov
(IKT) ter drugih objektov in storitev. Gre torej za to, da se invalidom zagotovi
dostopnost do blaga, storitev, vključno z javnimi storitvami, in podpornih naprav.«
(Vadnal, 2013)
Urbanistični inštitut RS in Institut RS za socialno varstvo so na podlagi terenske
analize ugotovili, »da se zakoni in predpisi, ki se nanašajo na odstranitev
obstoječih oziroma preprečitev nastajanja novih ovir, v praksi slabo oziroma
nezadovoljivo izvajajo, ter da večina ukrepov, ki so bili v različnih dokumentih
določeni za odpravljanje ovir in omogočanje gibanja brez ovir, še vedno ni
realizirana« (Sendi idr., 2011) .
»Določanje ukrepov za odpravo ovir nima pomena, če se ukrepi ne realizirajo.
Prav tako sprejemanje zakonov nima nobenega učinka, če se zakonske zahteve ne
upoštevajo v praksi. Če želimo resnično doseči dejanske rezultate na področju
uresničevanja pravic invalidov do dostopa brez ovir, je nujno treba razviti
učinkovite mehanizme za izvajanje konkretnih dejavnosti, ki bodo izboljšale
stanje na tem področju« (Sendi idr., 2011). Z anketo, izvedeno med invalidi, so
ugotovili:








na področju potniškega prometa se anketirani z grajenimi in s
komunikacijskimi ovirami najpogosteje srečujejo na različnih postajah
oziroma postajališčih;
na področjih izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja se anketiranci
soočajo z ovirami v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, in sicer v osnovnih in
srednjih šolah, na ljudskih univerzah in fakultetah;
na področju koriščenja storitev zdravstvenega in socialnega varstva je po
mnenju anketiranih največ ovir v zdravstvenih domovih in ambulantah.
Anketirani najpogosteje kot konkretne primere objektov oziroma lokacij,
na katerih se pojavljajo ovire pri dostopu storitev državne uprave,
omenjajo občine, saj zajemajo dobro četrtino vseh odgovorov. Občinam po
pogostnosti odgovorov sledijo sodišča, omenjenih je tudi več upravnih
enot;
na področju kulturnih ustanov so primeri ovir, ki so jih navedli anketiranci,
povezani predvsem z muzeji, galerijami, s kulturnim domovi in z
dvoranami: stopnice, neurejen dostop za invalide, prestrme klančine in
nedostopne sanitarije. Pomembna kategorija so tudi gledališča in
kinematografi; skoraj petina anketirancev je v svojem odgovoru omenila
tudi različne knjižnice po Sloveniji;
na področju preživljanja prostega časa pa anketiranci navajajo predvsem
bazene, terme oziroma hotele ter tudi primere restavracij, gostinskih
lokalov, turističnih kmetij in športnih objektov (Sendi idr., 2011).

Na podlagi terenske raziskave in anketiranja je bil vzpostavljen tudi spletni vodič,
kjer je natančno opisana dostopnost nekaterih objektov (Slika 15).

Eva Jelovčan: Analiza parametrov urbanega okolja za optimiranje
navigacije pri gibalno oviranih osebah

stran 25

Univerza v Mariboru — Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Slika 15: Spletni vodnik — Dostopnost, vir: http://dostopnost.uirs.si/)
Na območju Maribora so Albreht idr. (2010) v Priročniku za načrtovanje brez ovir v
zunanjem javnem prostoru opisali osnove oblikovanja prostora za vse in predstavili
smernice za načrtovanje zunanjih prostorov. Celotni priročnik zajema smernice
tako za gradnjo okolja gibalno oviranih, kot tudi senzorno oviranih ter oseb z
okvaro sluha in vida. Glede ovir, ki gibalno oviranim osebam onemogočajo
samostojno gibanje, so izpostavili nepravilno umeščanje stojal za kolesa, katera
zavzamejo velik del pločnika, previsoko nameščen kiosk (zato nedostopen za ljudi
na invalidskih vozičkih) in neustrezno ločeno kolesarsko stezo in pločnik. V
Mariboru je raziskavo o ovirah paraplegika delal tudi Štern (2013) in ugotovil, da
so anketiranci kot najpogostejšo oviro navedli zasedeno parkirno mesto,
namenjeno invalidom, in pozimi neočiščene pločnike, sledila je nedostopnost do
klančine in pomanjkanje dvigal v javnih ustanovah. V domačem okolju jim
največjo oviro predstavljajo stopnice, takoj zatem strme klančine in ozka vrata.
Paraplegiki so izrazili željo po boljši dostopnosti v okolju, javni finančni pomoči
pri preoblikovanju bivalnega okolja in brezplačnih prevozih.
Dostopnost grajenega okolja v Sloveniji so s pomočjo anketiranja invalidov in
invalidskih organizacij raziskovali tudi Kobal idr. (2008). V primeru grajenih ovir so
ugotovili, »da so bile stopnice skoraj vedno omenjene kot največja ovira tako v
odgovorih invalidov posameznikov, kakor tudi v odgovorih predstavnikov
invalidskih organizacij. Na drugem mestu je bila najpogosteje omenjena odsotnost
klančin oz. prestrme klančine, tem sledijo visoki robniki in pločniki, pogosto
pokvarjena dvigala, pomanjkanje ročajev oz. držal, preozka vrata oz. preozki
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prehodi, neustrezno opremljene oz. za invalide nedostopne sanitarije itd.« (Kobal
idr., 2008).
Grajene ovire predstavljajo velik problem tudi starostnikom, ki uporabljajo
različne tehnične pripomočke za pomoč pri gibanju. V raziskavi, ki so jo izvedli
Berčan idr. (2010) največ anketirancev uporablja za pomoč pri gibanju palico,
sledijo držala na obeh straneh stopnic, hodulja in invalidski voziček. Rezultati
analize pokažejo, da so najpogostejše grajene ovire v zunanjem okolju, ki jih
izpostavijo starostniki, cestni robniki, sledijo parkirišča, klančine, podhodi,
nadhodi, javni promet in odtoki. V notranjem okolju jim samostojno gibanje
najpogosteje ovirajo stopnice, kjer bi za lažje gibanje želeli namestitev držal.
Stopnicam sledijo pragovi, preozka vrata, vrtljiva oziroma drseča vrata in ozki
hodniki.
Kljub zakonskim določbam in spodbujanju k grajenju okolja, dostopnega vsem, se
glede na navedene raziskave ovire pojavljajo zelo pogosto. Glede na raziskave,
izvedene na območju Slovenije, opazimo, da se določene ovire pojavljajo v večini
izvedenih raziskav. Spodaj so izpostavljene najpogostejše ovire v grajenem okolju:









stopnice;
robniki in pločniki;
pomanjkanje klančin ali prestrme klančine;
nedostopni toaletni prostori;
pogosto pokvarjena dvigala;
pomanjkanje držal na stopnicah;
pretežka, neprimerna vrata;
preozki prehodi, hodniki.

Primerjavo med Slovenijo in državami EU podaja Flash barometer (2012), kjer je
bilo ugotovljeno, da se 69 % anketiranih strinja s trditvijo, da ovire pri dostopnosti
za invalidne osebe otežujejo obiskovanje različnih objektov. Na ravni držav EU je
bil delež strinjanja s to trditvijo nekoliko manjši, in sicer 66 % (Slika 16).

Eva Jelovčan: Analiza parametrov urbanega okolja za optimiranje
navigacije pri gibalno oviranih osebah

stran 27

Univerza v Mariboru — Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Slika 16: Oteževanje obiskovanja različnih objektov zaradi ovir, primerjava med
državami EU in Slovenijo (Flash barometer, 2012)
3.3.2 SWOT ANALIZA
SWOT analiza je uveljavljena metoda za pomoč pri oblikovanju strategije. Namen
SWOT analize je prepoznati prednosti in slabosti v notranjem okolju ter priložnosti
in nevarnosti v zunanjem. Po opredelitvi teh dejavnikov se razvijejo strategije, ki
se gradijo na prednostih, odpravljajo slabosti, izkoristijo priložnosti ali
preprečujejo nevarnosti (Dyson, 2004).
S SWOT analizo oziroma PSPN matriko bomo prikazali prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti na področju dostopnosti urbanega okolja gibalno
oviranim.
Z analizo prednosti in slabosti bomo ugotovili notranje dejavnike, z ugotovitvijo
priložnosti in nevarnosti pa zunanje. »Glavna razlika pri tem je, da imamo pri
notranjih dejavnikih vpliv, da se prilagodimo, razvijemo ali kako drugače
ukrepamo. Pri notranjih dejavnikih se nahajamo v območju lastnega vpliva.
Priložnosti/nevarnosti se nanašajo na zunanje dejavnike, na katere nimamo vpliva
in ne moremo sami neposredno narediti nič, kot le to, da se prilagodimo« (Kos,
2010). Notranji dejavniki preučujejo oceno vseh vidikov v notranjem okolju, na
primer osebje, objekte, lokacijo, izdelke, medtem ko zunanji ocenjujejo
politično, ekonomsko, socialno, tehnološko in konkurenčno okolje (Dyson, 2004).
S pomočjo SWOT analize bomo tako dobili celovito sliko trenutnega stanja na tem
področju in osnovo za TOWS matriko, s pomočjo katere bomo razvili strategije za
izboljšanje.
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Tabela 1: SWOT analiza
KORISTNO

ŠKODLJIVO

PREDNOSTI (STRENGHTS)

SLABOSTI (WEAKNESSES)

S1: Dostopna literatura in priročniki
o urejanju urbanega okolja,
dostopnega za vse.

W1: Pogosto pojavljanje ovir, ki so za
gibalno ovirane osebe neprehodne.

S2: Vse večje zavedanje ljudi o
W2: Strah gibalno oviranih oseb pred
problematiki ovir v urbanem okolju. vstopom v novo, nepoznano okolje.

NOTRANJI
VIRI

S3: Pripravljenost sodelovanja
W3: Slaba označenost poti, ki so za
gibalno oviranih ljudi in
gibalno ovirane prehodne.
strokovnjakov pri reševanju
problematike ovir v urbanem okolju.
S4: Želja gibalno oviranih po
rešitvah, ki omogočajo samostojno
gibanje po urbanem okolju.

W4: Slaba ozaveščenost o
izboljšavah na tem področju.

S5: Iskanje enostavnih in ugodnih
rešitev za samostojno gibanje v
domačem okolju.

W5: Neobzirnost gibalno neoviranih
oseb pri uporabi klančin, ograj,
parkirišč, namenjenih gibalno
oviranim osebam.

PRILOŽNOSTI (OPPORTUNITIES)

NEVARNOSTI (THREATS)

O1: Ozaveščanje javnosti o
problematiki arhitektonskih ovir za
gibalno ovirane osebe.

T1: Veliko število starejših objektov,
ki niso prilagojeni gibalno oviranim
osebam.

O2: Jasno označene poti, primerne
za gibalno ovirane osebe.

T2: Neupoštevanje zakonodaje pri
gradnji novih in obnovi starih
objektov.
T3: Nezainteresiranost primernih
ustanov za objavljanje novosti iz tega
področja.

ZUNANJI VIRI O3: Strožje kazni za neupoštevanje
zagotavljanja neoviranega dostopa
pri gradnji novih in prenavljanju
starih objektov.
O4: Finančne spodbude za
odstranjevanje ovir v urbanem
okolju.
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Pri analiziranju SWOT analize smo navedli najpomembnejše prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti. Z izvedbo podrobnejše analize bi lahko našli še kakšno
dejstvo.
a) PREDNOSTI
Na prednosti, ki jih izpostavimo v SWOT analizi, lahko gledamo kot na vir,
edinstven pristop ali zmogljivost, ki omogoča dosego zastavljenih ciljev (Albert in
Kim, 2005). V notranjem okolju smo poiskali prednosti, ki omogočajo in
spodbujajo gibalno ovirane osebe k samostojnemu gibanju po urbanem okolju.
S1: Dostopna literatura in priročniki o urejanju urbanega okolja dostopnega za
vse.
Za samostojno gibanje gibalno oviranih oseb po urbanem okolju je velikokrat
dovolj že enostavna rešitev, kot je informacija o poti, ki je prevozna z invalidskim
vozičkom, ograja ob stopnišču ali dovolj široka vrata. Veliko literature in
priročnikov o tej tematiki je na voljo na spletu vsem, ki bi želeli pri prenovi ali
gradnji objekta upoštevati smernice, ki omogočajo dostop tudi gibalno oviranim
osebam. Albreht idr. (2010) v priročniku za načrtovanje brez ovir natančno
opisujejo in prikazujejo smernice za oblikovanje zunanjih prostorov. V priročniku
so opredeljene tudi specifike oblikovanja notranjosti objektov, npr. vrata, prehodi
in stopnišča. Raziskavo okolja in predloge ukrepov so podali tudi Sendi idr. (2011),
poleg tega pa so tudi vzpostavili spletno stran (http://dostopnost.uirs.si/), kjer so
natančno prikazane ovire v nekaterih javno dostopnih objektih po Sloveniji. Poleg
tega na spletu najdemo tudi veliko drugih raziskav, diplomskih in magistrskih nalog
iz tega področja.
S2: Vse večje zavedanje ljudi o problematiki ovir v urbanem okolju.
Poleg samih gibalno oviranih oseb je problematika ovir v urbanem okolju dobro
poznana tudi njihovim sorodnikom in prijateljem. V zadnjih letih je postala
problematika dostopnosti gibalno oviranih oseb nekoliko bolj izpostavljena tudi v
javnosti. Opazimo različne članke, prispevke in razprave v različnih slovenskih
medijih. S tem se veča tudi zavedanje gibalno neoviranih oseb, s kakšnimi
težavami v urbanem okolju se invalidi srečujejo. V širšo javnost se tako širi znanje
in šele, ko se bomo vsi zavedali, da za zdravega človeka enostaven in niti omembe
vreden gib, kot je prižig luči, lahko za invalida pomeni nepremostljivo oviro, bomo
lahko počasi začeli dosegati dostopno urbano okolje.
S3: Pripravljenost sodelovanja gibalno oviranih oseb in strokovnjakov pri reševanju
problematike ovir v urbanem okolju.
»Tako kot velja za vsa druga področja, morajo politični ukrepi za reševanje
problemov funkcionalno oviranih oseb v grajenem okolju temeljiti na analizah
družbenih stanj v določenem času in prostoru. Zaradi naraščajoče zavesti o tej
problematiki lahko ugotovimo, da se v zadnjem času s to temo ukvarja vse več
raziskovalcev in drugih strokovnjakov« (Sendi in Kerbler, 2009).
Gibalno ovirani ljudje in strokovnjaki, ki se z njimi srečujejo, imajo veliko željo po
izboljšanju urbanega okolja, kjer bi se lahko gibalno ovirane osebe samostojno
gibale. Da bi se stanje izboljšalo, so pripravljeni sodelovati, deliti izkušnje, znanje
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in nasvete. Brez sodelovanja z gibalno oviranimi osebami je namreč zelo težko
zagotoviti prostor, v katerem bi se lahko samostojno gibali, saj se zdrave osebe, ki
nimajo stika z gibalno oviranimi osebami, ne morajo zavedati vseh težav, s
katerimi se srečujejo in jih tudi rešiti.
S4: Želja gibalno oviranih po rešitvah, ki omogočajo samostojno gibanje po
urbanem okolju.
Zupan (2010) v članku opisuje stanje prilagojenosti urbanega stanja v Sloveniji in
kot največjo pomanjkljivost izpostavlja pokritost z javnimi sanitarijami ter
ureditev glede informativnih oglasov, bankomatov, poštnih okenc itd, ki so slabo
prilagojeni za gibalno ovirane. Čeprav se je stanje v večjih slovenskih mestih v
zadnjih letih izboljšalo, so ovire še vedno pogoste. Mnogo gibalno oviranih oseb ni
dovolj pogumnih, da bi samostojno raziskovali poti, kjer se lahko sami pomikajo,
prav tako pa ne želijo biti v breme drugim. Tako ostajajo doma, kar pa tudi močno
vpliva na njihovo samozavest in socialno življenje. Zato si želijo rešitev, ki bi jim
omogočale, da bi se sami odpravili po različnih opravkih in jih pri tem ne bi
skrbelo, kje jim bo pot prekrižala ovira.
S5: Iskanje enostavnih in ugodnih rešitev za samostojno gibanje v domačem
okolju,
Kljub želji po dostopnem urbanem okolju, pa na tem področju gibalno ovirane
osebe ne morejo storiti dosti več kot sodelovati v razpravah in raziskavah na tem
področju ter širiti zavedanje o težavah, ki se pojavljajo zaradi nedostopnosti. Pri
tem pa lahko pripomorejo z znanjem in rešitvami, s katerim so si uredili domače
okolje, da se po njem lahko samostojno premikajo. Mnogokrat je namreč lahko v
veliko pomoč že samo ograja na stopnicah, ročaj v sanitarijah ali stikala na
primerni višini. To so enostavne rešitve, ki bi jih pri gradnji ali obnovi objekta
brez dodatnih stroškov lahko upošteval vsak, če bi se zavedal, kako pomembne so
za gibalno ovirane osebe.
b) SLABOSTI
Slabosti so omejitve, napake ali okvare, ki ovirajo napredek v smeri opredeljenih
ciljev (Albert, Kim, 2005). V notranjem okolju smo poiskali slabosti, ki
onemogočajo gibalno oviranim osebam samostojno gibanje v urbanem okolju.
W1: Pogosto pojavljanje ovir, ki so za gibalno ovirane osebe neprehodne.
Sendi in Kerbler (2009) na podlagi empirične raziskave, izvedene med invalidi in
invalidskimi organizacijami v Sloveniji, ugotavljata, »da je bilo v Sloveniji za
uresničevanje pravic invalidov, ki so zapisane in opredeljene v številnih
nacionalnih in mednarodnih dokumentih, do sedaj narejenega premalo. Invalidi se
zato še vedno srečujejo s številnimi ovirami grajenega in komunikacijskega okolja.
Primerjava odgovorov anketiranih invalidov posameznikov in predstavnikov
invalidskih organizacij kaže, da so odgovori glede ugotovljenih ovir večinoma zelo
podobni. To pomeni, da predstavniki invalidskih organizacije dobro poznajo težave
svojih članov in ovire, s katerimi se ti srečujejo, kar se od predstavnikov tudi
pričakuje. Pomeni pa tudi, da ovire dejansko obstajajo ter da pomenijo za
invalide velik in splošen problem.« Kot najpogostejše ovire v urbanem okolju
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izpostavljata stopnice, pomanjkanje klančin, visoke robnike in pločnike,
pokvarjena dvigala, pomanjkanje držal za roke in neustrezno opremljene
sanitarije.
W2: Strah gibalno oviranih oseb pred vstopom v novo, nepoznano okolje.
Mahne in Lipicer (http://www.lung.si/) ugotavljata, da se gibalno ovirani soočajo
predvsem s težavami arhitektonskih ovir v javnem okolju. Poleg tega se srečujejo
tudi z drugimi zdravstvenimi težavami, kot so zmanjšano ravnotežje,
inkontinenca, telesni tlak, spazmi in hitra utrudljivost pri naporih. Zaradi teh
težav imajo gibalno ovirani ljudje strah pred novim nepoznanim okoljem, saj ne
vedo, kdaj bodo naleteli na oviro, ki je ne bodo mogli premagati ali kdaj se bodo
začeli počutiti slabše. V okolju, ki ga dobro poznajo, je veliko lažje, kot v
nepoznanem, kjer ne vedo, na kaj bodo naleteli.
W3: Slaba označenost poti, ki so za gibalno ovirane prehodne.
Za gibalno ovirane osebe je pomembno, da je pot, po kateri lahko pridejo do
določene lokacije, jasno označena. Zgodi se, da so klančine postavljene stran od
stopnic ali pa je vhod primeren za invalide na drugi strani stavbe. V primeru, da to
ni označeno na mestu, ki je osebi vidno, si to lahko razlaga, kot da v določen
objekt ne more. Podobno je tudi z javnimi sanitarijami in potmi od parkirnega
prostora do vhoda v objekt. Sendi idr. (2012) izpostavljajo nekatere
pomanjkljivosti iz tega področja: sistem oznak je pogosto pomanjkljiv,
problematični sta nameščenost oznak in njihova velikost oz. čitljivost, črke
oziroma simboli so pogosto majhni in izpisani v barvi, ki je glede na barvo podlage
premalo kontrastna.
W4: Slaba ozaveščenost o izboljšavah na tem področju.
Novi objekti, dostopni za gibalno ovirane in izboljšave v urbanem okolju so
malokrat javno izpostavljene. Največkrat je objavljen članek nekje na spletu, ki
pa ni nujno, da pride do osebe, ki bi to informacijo potrebovala. Večina novih
objektov se gradi po načelih, da bo dostopna tudi gibalno oviranim osebam,
vendar je pomembno tudi, da informacija čim prej pride do teh oseb. Sicer se
določenega območja izogibajo z miselnostjo, da jim ni dostopno.
W5: Neobzirnost gibalno neoviranih oseb pri uporabi klančin, ograj, parkirišč,
namenjenih gibalno oviranim osebam.
V urbanem okolju se pojavi problem, da obstajajo klančine, ograje in parkirna
mesta, vendar so zaradi neobzirnosti nekaterih ljudi za gibalno ovirane še vedno
neprehodna. Gibalno ovirana oseba z vozičkom v primeru zasedenega, njej
namenjenega parkirnega prostora, zaradi pomanjkanja prostora ne mora iz avta.
Na klančinah in ozkih prehodih so velikokrat parkirana kolesa in motorna kolesa,
kar osebam na invalidskih vozičkih zapira pot. Težava so tudi kolesa, naslonjena
na različne ograje ali na pločnikih.
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c) PRILOŽNOSTI
Priložnosti se nanašajo na notranje ali zunanje sile v okolju, kot trend, ki
povečuje povpraševanje po nečem, kar lahko ponudimo ali naredimo učinkoviteje
(Albert, Kim, 2005). V zunanjem okolju smo poiskali priložnosti za izboljšanje
dostopnosti urbanega okolja za gibalno ovirane osebe.
O1: Ozaveščanje javnosti o problematiki arhitektonskih ovir za gibalno ovirane
osebe.
Lebar in Rojšek (2012) poudarjata: »Javnost je potrebno bolje informirati o
položaju oseb na invalidskih vozičkih. Potrebno je razložiti, kdo so uporabniki
invalidskih vozičkov in kaj jim ovire v okolju povzročajo.« Ozaveščanje v javnosti
bi pripomoglo tudi k boljšemu odnosu do upoštevanja parkirnih mest za invalide.
Ljudje bi se začeli zavedati, kakšne malenkosti so za gibalno ovirano osebo že
velika nevarnost ter koliko težav jim povzroči kolo, parkirano na ozkem pločniku.
O2: Jasno označene poti, primerne za gibalno ovirane osebe.
V analizi slabosti smo ugotovili, da so poti, primerne za gibalno ovirane osebe,
slabo ali nikakor označene. Sistem oznak je pogosto pomanjkljiv, oznake so
premajhne ali nečitljive, barve premalo kontrastne. S primerno označenimi potmi
bi gibalno oviranim osebam omogočili lažjo orientacijo in izogibanje oviram v
urbanem okolju. Z zavedanjem, da bodo brez težav našli pot, po kateri se lahko
pomikajo, bi se večkrat in z večjo samozavestjo odpravili izven svojih ustaljenih
poti.
O3: Strožje kazni za neupoštevanje zagotavljanja neoviranega dostopa pri gradnji
novih in prenavljanju starih objektov.
Empirična raziskava Sendija in Kerblerja (2009) je pokazala: »prvič, da se zakoni
in predpisi, ki se nanašajo na odstranitev obstoječih oziroma preprečitev
nastajanja novih ovir, v praksi slabo oziroma nezadovoljivo izvajajo, in drugič, da
večina ukrepov, ki so bili v različnih dokumentih določeni za odpravljanje ovir in
omogočanje gibanja brez ovir, še vedno ni uresničena.« V Sloveniji obstaja
zakonodaja, prav tako se v zadnjih letih kopičijo strategije in plani za izboljšanje
dostopnosti urbanega okolja. Žal pa je glede na različne raziskave opaziti, da so to
le besede na papirju, ki se v veliki večini ne izvedejo. S strožjim nadzorom in
kaznimi za neupoštevanje osnovnih načel zagotavljanja neoviranega dostopa, bi
lahko dosegli doslednejše upoštevanje zakonov in s tem dostopnejše okolje.
O4: Finančne spodbude za odstranjevanje ovir v urbanem okolju.
Odstranjevanje ovir v urbanem okolju oziroma gradnja novih objektov, ki so
dostopni za vse, je velik strošek. V primeru možnosti finančne pomoči pri urejanju
okolja brez ovir bi bilo urbano okolje zagotovo hitreje in v več primerih
zagotovljeno. »Finančno bi bilo treba podpreti ukrepe, namenjene zmanjševanju
ovir in izboljšanju dostopnosti, in uvesti davčne spodbude za odpravo ovir« (Sendi
in Kerbler, 2009).
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d) NEVARNOSTI
Nevarnost je lahko kakršen koli neugoden položaj v okolju, ki ovira strategijo ali
omejuje uresničevanje cilja (Albert, Kim, 2005). V zunanjem okolju smo poiskali
nevarnosti, ki ovirajo izboljšanje dostopnosti urbanega okolje gibalno oviranim
osebam.
T1: Veliko število starejših objektov, ki niso prilagojeni gibalno oviranim osebam.
Čeprav se v zadnjih letih pri gradnji novih objektov nekoliko bolj upošteva tudi
potrebe gibalno oviranih oseb, pa se večje težave še vedno pojavljajo v starejših
objektih. Pogosto so to ovire, ki so težje rešljive, npr. ozki hodniki, sobe niso na
istih nivojih, ni dvigal ali pa so pokvarjena. To so ovire, katerih sanacija je lahko
finančno velik zalogaj in je zato ne izvajajo pogosto. Ovire v objektu, kot so na
primer preozki hodniki, so tudi arhitekturno težko rešljive in zato ostaja veliko
število starejših gradenj, kamor gibalno ovirane osebe zaradi grajenih ovir nimajo
dostopa.
T2: Neupoštevanje zakonodaje pri gradnji novih in obnovi starih objektov.
Uradni list RS, št. 97/2003 je z dnem 10. 10. 2003 izdal pravilnik o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb. Pravilnik določa zahteve za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb ter
vrste takšnih objektov in prostorov v njih. Prav tako najdemo veliko sklepov in
planov za izboljšanje stanja na tem področju. Težava pa je, da se teh dokumentov
ne upošteva. Sendi in Kerbler (2009) sta v svoji raziskavi ugotovila, da je za
neučinkovito izvajanje ukrepov najbolj krivo nedosledno oziroma nezadostno
upoštevanje ali sploh neupoštevanje zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo
na pravice invalidov.
T3: Nezainteresiranost primernih ustanov za objavljanje novosti iz tega področja.
Na spletu lahko najdemo veliko raziskav in rešitev iz področja dostopa urbanega
okolja v Sloveniji. Med drugim tudi priročnike z opisom in prikazom rešitev za
posamezne ovire v urbanem okolju, spletni prikaz dostopnosti v posamezne
objekte v javni rabi in karte dostopnosti lokacij po Ljubljani za gibalno ovirane
osebe (Slika 17). Rešitve ali vsaj ideje za rešitve torej že obstajajo, vendar se tu
pojavi nevarnost, da primerne institucije teh novosti ne objavijo in tako ne
spodbujajo njihove nadgradnje. Predvsem pa onemogočijo širjenje rešitve med
posameznike z gibalnimi oviranostmi, katerim bi lahko pomagala pri
samostojnejšemu gibanju po urbanem okolju.
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Slika 17: Karta dostopnih lokacij za gibalno ovirane (http://www.zdruzenjems.si/)
T4: Nesodelovanje z gibalno oviranimi osebami pri reševanju neoviranega dostopa.
Gibalno ovirane osebe so pripravljene deliti izkušnje o ovirah, s katerimi se
srečujejo v urbanem okolju, in tako pomagati pri reševanju te problematike.
Nevarnost se pojavi, ko se gibalno neovirani ljudje, ki nimajo stikov z gibalno
oviranimi osebami, odločijo za reševanje teh težav. Kljub literaturi, zakonom in
smernicam, ki obstajajo iz tega področja, se je brez pogovora z gibalno oviranimi
nemogoče zavedati, kako majhna ovira je zanje lahko neprehodna. Sodelovanje
obojih je v tem primeru njuno, sicer so lahko rešitve za gibalno ovirane osebe
neuporabne.
3.3.3 TOWS MATRIKA
V TOWS matriki so opredeljeni različni dejavniki, ki jih potem združimo: na primer
priložnost s prednostjo, z namenom spodbujanja nove strateške pobude (Dyson,
2004).
TOWS matriko bomo strukturirali na podlagi dejavnikov iz SWOT analize (Weihrich,
H., 1982) in razvili strategije S-O, W-O, S-T in W-T, ki bodo pokazale možnosti za
zmanjšanje slabosti in nevarnosti ter pokazale nove poti, kako bi lahko rešili
problematiko dostopnosti urbanega okolja za gibalno ovirane osebe.
Strategije S-O predstavljajo kombinacije povezav med prednostmi in priložnostmi,
ugotovljenimi s SWOT analizo. Strategije W-O predstavljajo kombinacije povezav
med slabostmi in priložnostmi, strategije S-T kombinacije povezav med
prednostmi in nevarnostmi ter strategije W-T kombinacije povezav med slabostmi
in nevarnostmi.
S pomočjo TOWS matrike smo poiskali kombinacije strategij, katerih povezave so
najbolj učinkovite. Možno bi bilo premisliti tudi o drugih kombinacijah.
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Tabela 2: TOWS matrika
PREDNOSTI

SLABOSTI

S1: Dostopna literatura in
priročniki o urejanju urbanega
okolja, dostopnega za vse.

W1: Strah gibalno oviranih
oseb pred vstopom v novo,
nepoznano okolje.

S2: Vse večje zavedanje ljudi o
problematiki ovir v urbanem
okolju.

W2: Pogosto pojavljanje ovir,
ki so za gibalno ovirane ljudi
neprehodne.

S3: Pripravljenost sodelovanja
gibalno oviranih oseb in
strokovnjakov pri reševanju
problematike ovir v urbanem
okolju.
S4: Želja gibalno oviranih po
rešitvah, ki omogočajo
samostojno gibanje po urbanem
okolju.

W3: Slaba označenost poti, ki
so za gibalno ovirane
prehodne.

W4: Slaba ozaveščenost o
izboljšavah na tem področju.

S5: Iskanje enostavnih in ugodnih
rešitev za samostojno gibanje v
domačem okolju.

W5: Neobzirnost gibalno
neoviranih oseb pri uporabi
klančin, ograj, parkirišč,
namenjenih gibalno oviranim
osebam.

O1: Ozaveščanje javnosti o
problematiki arhitektonskih
ovir za gibalno ovirane osebe.

S1/O1: Marketinški plan za
oglaševanje novosti iz področja
dostopnosti za gibalno ovirane
osebe.

W1/O2: Vzpostavitev
spletnega portala z
informacijami o dostopnosti.

O2: Jasno označene poti,
primerne za gibalno ovirane
osebe.

S2/04: Financiranje
odstranjevanja ovir v urbanem
okolju.

W2/01: Navigacija za gibalno
ovirane osebe.

PRILOŽNOSTI

O3: Strožje kazni za
neupoštevanje zagotavljanja
S5/O2: Postavitev oznak, ki
neoviranega dostopa pri gradnji vodijo po poteh, primernih za
novih in prenavljanju starih
gibalno ovirane.
objektov.
O4: Finančne spodbude za
odstranjevanje ovir v urbanem
okolju.
NEVARNOSTI
T1: Veliko število starejših
objektov, ki niso prilagojeni
gibalno oviranim osebam.
T2: Neupoštevanje zakonodaje
pri gradnji novih in obnovi
starih objektov.
T3: Nezainteresiranost
primernih ustanov za
objavljanje novosti iz tega
področja.
T4: Nesodelovanje z gibalno
oviranimi osebami pri
reševanju neoviranega
dostopa.

S3/O4: Izdelava plana izboljšav in
izvedbe odstranjevanja ovir v
ubranem okolju.
S3/T4: Vzpostavitev foruma za
komuniciranje med gibalno
oviranimi, strokovnjaki in
osebami, ki rešujejo problematiko
oviranega dostopa.
S4/T2: Ozaveščanje o problemu
dostopnosti za gibalno ovirane
osebe.

W5/01: Kaznovanje oseb, ki
zasedajo površine, namenjene
gibalno oviranim osebam.

W5/T3: Izpostavitev problema
neobzirnosti gibalno
neoviranih oseb zaradi
nezavedanja težav gibalno
oviranih oseb.
W2/T1: Popis ovir v urbanem
okolju.

S5/T1: Izdelan priročnik z
enostavnimi in ugodnimi rešitvami
na področju dostopnosti urbanega W2/T4: Raziskava med gibalno
okolja.
oviranimi osebami, kjer se
ugotovi, katere ovire so zanje
neprehodne in najpogostejše.
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S1/O1: Marketinški plan za oglaševanje novosti iz področja dostopnosti za gibalno
ovirane osebe.
Predvsem na spletu najdemo veliko literature in priročnikov o problematiki gibalno
oviranih v urbanem okolju, različnih predlogih in rešitvah za izboljšanje. Kljub
temu pa osebe, ki bi jim to koristilo, ne vedo niti, da obstajajo. V marketinškem
planu bi morali natančno raziskati vse rešitve in priročnike, ki že obstajajo, in
razviti plan, kako jih pripeljati do ljudi, ki jih potrebujejo. Obenem pa širiti
zavedanje in ozaveščati širšo javnost o problematiki arhitektonskih ovir za gibalno
ovirane osebe.
S2/04: Financiranje odstranjevanja ovir v urbanem okolju.
Osebe z različnimi gibalnimi oviranostmi, njihovi sorodniki in znanci se
vsakodnevno srečujejo s problemom ovir v urbanem okolju, ki jih gibalno ovirani
ne morejo premagati samostojno. Svoje izkušnje in težave delijo s prijatelji in
tako širijo zavedanje o teh težavah. S financiranjem ali vsaj pomočjo pri
financiranju odstranjevanja ovir bi se ovire počasi začele zmanjševati in gibalno
ovirane osebe bi se lahko samostojno odpravljale po različnih opravkih, za kamor
sedaj potrebujejo spremstvo. S finančno pomočjo bi se marsikdo odločil obnoviti
in s tem odstraniti ovire pri vhodu v restavracijo, hotel ali morda športni objekt.
S5/O2: Postavitev oznak, ki vodijo po poteh, primernih za gibalno ovirane.
Gibalno ovirane osebe si svoje domače okolje uredijo tako, da se v njem lahko
samostojno gibajo. Pri tem si mnogokrat pomagajo z enostavnimi in ugodnimi
rešitvami, kot so različna držala ali ograje. Tudi v urbanem okolju bi lahko veliko
rešili z enostavno in ugodno rešitvijo, kot je postavitev oznak, ki označujejo poti,
primerne za invalide. Tako bi se gibalno ovirani lažje in z manj strahu podali v
urbano okolje sami, saj bi natančno vedeli, po kateri poti lahko gredo, da ne bodo
naleteli na zanje neprehodne ovire.
S3/O4: Izdelava plana izboljšav in izvedbe odstranjevanja ovir v ubranem okolju.
Posamezniki z različnimi gibalnimi oviranostmi in strokovnjaki, ki se z njimi
srečujejo, so pripravljeni svoje znanje deliti v dobro izboljšanju stanja ovir v
urbanem okolju. Četudi obstaja veliko planov za izboljšanje stanja, pa ne
najdemo nobenega konkretnega, ki bi natančno določal posege v okolju, s katerimi
bi zmanjšali število ovir. Poleg finančne pomoči bi morali strokovnjaki in gibalno
ovirani natančno določiti ovire, ki se bodo s to pomočjo odstranile, ter določiti
izvajalce in časovni okvir, v katerem se bodo dela izvedla. Tako bi se začelo
dejansko izboljševanje stanja in ne samo predlogi, kaj bi si želeli spremeniti.
W1/O2: Vzpostavitev spletnega portala z informacijami o dostopnosti.
Zaradi neprehodnih ovir v urbanem okolju so gibalno ovirane osebe, ko se odločijo
za samostojno pot po opravkih, mnogokrat pod stresom. Ko gre za okolje, ki ga ne
poznajo, pa jim strah pred nepoznanimi ovirami mnogokrat prepreči samostojni
odhod od doma. S potmi, primernimi za različne gibalne oviranosti, ki so tudi
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jasno označene, bi težavo že nekoliko omilili. Naslednja stopnja pa je
vzpostavitev spletnega portala, ki bi vseboval informacije o dostopnosti
posameznih poti in objektov v javni rabi. Tako bi si oseba lahko že doma ogledala
pot in videla, kje se lahko pomika samostojno ter v katere objekte lahko gre po
opravkih brez spremstva. Z lahko dostopnimi informacijami bi se marsikatera
oseba večkrat odpravila od doma sama in je pri tem ne bi vso pot skrbelo, kje bo
naletela na neprehodno oviro.
W2/01: Navigacija za gibalno ovirane osebe.
V urbanem okolju na vsakem koraku naletimo na arhitektonsko oviro, ki je na
primer za osebo na invalidskem vozičku neprehodna. Sem štejemo neurejene ali
prestrme klančine, poškodovane ali preozke pločnike, neprilagojene sanitarije,
zasedene parkirne prostore … To so ovire, zaradi katerih se marsikateri
posameznik z gibalno oviranostjo ne odpravi ven brez spremljevalca. »Možna
rešitev za premagovanje fizičnih ovir je uporaba namenskega navigacijskega
sistem za gibalno ovirane osebe. Ta mora posamezniku zagotoviti alternativne poti
do želenega cilja. Same poti so odvisne tudi od vrste gibalne oviranosti« (Kofjač
idr., 2015). Z navigacijo, ki bi gibalno ovirano osebo peljala po poti, kjer teh ovir
ni, bi olajšali pot marsikateri gibalno ovirani osebi. Seveda pa je to velik projekt,
kjer se moramo zavedati vseh ovir, ki so za določeno skupino gibalno oviranih oseb
neprehodne. Poleg tega pa tudi stalno spremljati in prilagajati aplikacijo glede na
spreminjajoče stanje. Tu je pomemben tudi prispevek širše javnosti, ki se mora
zavedati problematike in sodelovati pri obveščanju o spremembah v urbanem
okolju.
W5/01: Kaznovanje oseb, ki zasedajo površine, namenjene gibalno oviranim
osebam.
V urbanem okolju lahko opazimo, da klančine, ograje in pločniki velikokrat
zasedajo kolesa in motorji. Prav tako na parkirnih prostorih ali sanitarijah za
invalide zasledimo gibalno neovirano osebo. S takimi dejanji osebam na invalidskih
vozičkih onemogočijo vožnjo po klančini, osebi z berglami dostop do ograje
oziroma kateri koli gibalno ovirani osebi dostop do prilagojenih sanitarij. V
nekaterih primerih lahko govorimo o neobzirnosti, spet v drugih o
neozaveščenosti. Ljudje, ki nimajo nobenega stika z gibalno oviranimi osebami, se
namreč težko zavedajo, da zaradi na ograjo naslonjenega kolesa morda nekdo ne
bo mogel nadaljevati svoje poti. Z ozaveščanjem o pomembnosti površin,
namenjenih za gibalno ovirane osebe, bi sicer naredili korak naprej, vendar bi s
kaznovanjem problematiko rešili hitreje in učinkoviteje. S pričetkom kaznovanja
bi verjetno tudi zbudili zanimanje medijev, s pomočjo katerih bi ljudi najhitreje
ozavestili o pomembnosti različnih površin, ki so namenjene le gibalno oviranim.
S3/T4: Vzpostavitev foruma za komuniciranje med gibalno oviranimi, strokovnjaki
in osebami, ki rešujejo problematiko oviranega dostopa.
Gibalno ovirane osebe, njihovi bližnji in strokovnjaki so pripravljeni sodelovati pri
reševanju kakršne koli problematike, ki bi jim olajšala samostojno gibanje po
urbanem okolju. Brez njihove pomoči in nasvetov se težko zavedamo obširnosti
problema in najbolj kritičnih težav, gibalno ovirani pa se zaradi svoje gibalne
oviranosti težko udeležujejo različnih srečanj in sestankov, kjer bi lahko delili
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svoje izkušnje. Z vzpostavitvijo foruma, kjer bi vsi udeleženci le s pomočjo
računalnika ali mobilne naprave lahko izpostavljali težave in predlagali rešitve, bi
ta problem rešili. Na forumu bi se počasi nabirale informacije, ki bi bile koristne
tako za gibalno ovirane in njihove bližnje, kot tudi strokovnjake in osebe, ki se
odločijo prenoviti objekt po načelih dostopnosti za vse. Z prepoznavnostjo foruma
bi tudi hitro prišli do odgovorov na določena vprašanja, ki se pojavijo o tej
tematiki.
S4/T2: Ozaveščanje o problemu dostopnosti za gibalno ovirane osebe.
Kljub želji gibalno oviranih po dostopnosti urbanega okolja in številnih pobudah o
urejanju dostopnih objektov, še vedno opazimo neupoštevanje zakonodaje pri
gradnji novih in obnovi starih objektov. Predvidevamo, da je problem v
neozaveščenosti širše javnosti, ki bi se morala še posebej zavedati problematike in
urejati površine tako, da bi se lahko po njih samostojno pomikali tudi invalidi. Z
ozaveščanjem javnosti preko različnih medijev bi se vedenje o težavah gibalno
oviranih razširilo tudi med gibalno neovirane osebe. S poznavanjem ovir in težav
bi bili tako pri gradnji novih objektov bolj pozorni tudi na dostope in prehode
urejene za invalidske vozičke. Prav tako pa bi spodbujali odstranjevanje že
obstoječih ovir v urbanem okolju in tako počasi omogočili gibalno oviranim osebam
neoviran dostop v različne objekte v javni rabi.
S5/T1: Izdelan priročnik z enostavnimi in ugodnimi rešitvami na področju
dostopnosti urbanega okolja.
Osebe, ki za pomoč pri gibanju uporabljajo tehnične pripomočke, morajo tudi svoj
dom in okolico prilagoditi tako, da se po njej lahko čim bolj samostojno gibljejo.
Pri tem iščejo ugodne in enostavne rešitve, ki jim omogočajo pomikanje po
domačem okolju. Rešitve, ki jih najdejo za svoj dom, pa bi lahko uporabili tudi pri
prenovi starejših objektov in jih ugodno in hitro izboljšali. S pomočjo rešitev, ki bi
bile zbrane na enem mestu in dostopne čim večjemu številu ljudi, bi pokazali, da
je možno izboljšati dostopnost tudi z malo denarja in v majhnem časovnem
obdobju.
W5/T3: Izpostavitev problema neobzirnosti gibalno neoviranih oseb zaradi
nezavedanja težav gibalno oviranih oseb.
Gibalno neovirani ljudje mnogokrat zasedejo parkirno mesto, namenjeno
invalidom, ali kolo priklenejo na ograjo ob klančini. S tem preprečujejo
samostojno gibanje osebam, ki si pri gibanju pomagajo z različnimi tehničnimi
pripomočki. Nekateri so morda namenoma neobzirni, drugi se najbrž niti ne
zavedajo, kakšno težavo ali celo nepremostljivo oviro so s tem povzročili gibalno
ovirani osebi. Če bi se ljudem ustrezno predstavil problem ovir za gibalno ovirane
osebe, bi se s tem začele zmanjševati tudi težave, ki jih morda nenamerno
povzročajo. Ljudi moramo izobraziti in jim približati stanje na tem področju, sicer
ne moremo pričakovati izboljšav.
W2/T1: Popis ovir v urbanem okolju.
Ugotovili smo že, da se v urbanem okolju pogosto pojavljajo ovire, ki so za gibalno
ovirane osebe neprehodne. Predvsem jih opazimo na področju starejših objektov,
Eva Jelovčan: Analiza parametrov urbanega okolja za optimiranje
navigacije pri gibalno oviranih osebah

stran 39

Univerza v Mariboru — Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

ki niso prilagojeni gibalno oviranim osebam. Nekatere so zelo očitne in jih opazi
vsak — na primer pomanjkanje javnih sanitarij, prilagojenih gibalno oviranim
osebam, pomanjkanje klančin in dvigal v objektih. Spet na druge moramo biti
posebej pozorni — na primer pragovi ali poškodovani pločniki. Natančen popis vseh
ovir, ki jih najdemo na posameznih območjih, bi bil koristen na več področjih —
sistematično odstranjevanje ovir, prikaz ovir na spletnem portalu, izpostavitev
problema širši javnosti.
W2/T4: Raziskava med gibalno oviranimi osebami, kjer se ugotovi, katere ovire so
zanje neprehodne in najpogostejše.
Nekatere ovire v urbanem okolju gibalno ovirane osebe premagajo lažje kot druge,
nekatere, ki jih gibalno neovirana oseba morda niti ne opazi, pa so lahko za
nekoga neprehodne. Da bi naredili popis vseh ovir, ki se pojavljajo v urbanem
okolju, je pomembno, da najprej sploh vse spoznamo. S pomočjo gibalno oviranih
oseb, ki uporabljajo različne pripomočke za pomoč pri gibanju, bi zato najprej
morali narediti raziskavo, s katero bi ugotovili, katere ovire so zanje neprehodne
in najpogostejše. Šele od te točke je potem smiselno nadaljevati z drugimi
strategijami in ukrepi.
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4 RAZISKAVA
V tem poglavju bomo predstavili izvedbo raziskave, ki je bila izvedena s pomočjo
spletnega anketnega vprašalnika. Opisali bomo namen raziskave, oblikovanje
anketnega vprašalnika, vzorec in analizo vzorca.

4.1 NAMEN RAZISKAVE
Namen raziskave je ugotoviti, katere ovire se v urbanem okolju pojavljajo
najpogosteje in kje jih največkrat najdemo, kateri ukrepi bi najbolj pomagali za
samostojnejše gibanje po urbanem okolju ter kateri objekti so najpogosteje slabo
prilagojeni za gibalno ovirane osebe.
Ker analiziramo parametre urbanega okolja za optimiranje navigacije pri gibalno
oviranih osebah, smo želeli ugotoviti, katere elektronske naprave gibalno ovirani
sploh uporabljajo oziroma katerih zaradi omejitev pri gibanju ne morejo.
Ugotavljali smo, kolikšen odstotek gibalno oviranih oseb lahko uporablja pametni
mobilni telefon. Poleg tega smo želeli izvedeti, ali se pogostost samostojnega
odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede na spol, starost ali vrsto gibalne
oviranosti. Vprašalnik je v nadaljevanju vseboval vprašanja, ki se navezujejo na
ovire, na katere vprašani največkrat naletijo v urbanem okolju. Zanimalo nas je, v
katere ustanove ali na katere kraje zaradi arhitektonskih ovir ne morejo ter katere
so tiste ovire, na katere najpogosteje naletijo. Ovire smo želeli razdeliti v
faktorje, ki najbolj soodvisni. Namen raziskave je tudi ugotoviti, kateri ukrepi bi
gibalno oviranim osebam najbolj pomagali, da bi se večkrat samostojno (brez
spremstva) odpravili v urbano okolje.
Glede na namen raziskave smo si zastavili spodnja raziskovalna vprašanja:
RV1: Ali več kot 50% gibalno oviranih uporablja pametni mobilni telefon?
RV2: Ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede
na demografske podatke?
RV2.1: Ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede
na spol?
RV2.2: Ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede
na starost?
RV2.3: Ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede
na vzrok za gibalno oviranost?
RV3: V katere objekte v javni uporabi gibalno ovirani najpogosteje ne morejo
zaradi arhitektonskih ovir?
RV4: Katere ovire se v urbanem okolju najpogosteje pojavljajo?
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RV5: V koliko faktorjev se povezujejo merjene spremenljivke o ovirah v urbanem
okolju?
RV6: Ali bi gibalno oviranim osebam k večkratnemu samostojnemu odpravljanju v
urbano okolje bolj pomagali ukrepi na spletu ali v tiskani obliki?
Raziskavo smo izvedli z anketiranjem, ki je potekalo v časovnem obdobju od maja
do oktobra 2015. Populacijo predstavljajo moški in ženske iz območja Slovenije, ki
imajo kakršno koli gibalno oviranost. Vprašalnik je bil v spletni obliki, objavljen na
spletnem portalu www.1ka.si. Vprašalnik je bil poslan po različnih invalidskih
društvih in gibalno oviranim posameznikom po vsej Sloveniji. Prošnja za
sodelovanje in povezava do ankete sta bila poslana na 47 različnih elektronskih
naslovov. Skupno je bilo vrnjenih 119 vprašalnikov. Končni vzorec, ki ga bomo
analizirali, je 71 vprašalnikov; to so vprašalniki, ki so bili izpolnjeni ustrezno.

4.2 OBLIKOVANJE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Anketni vprašalnik (Priloga 1) smo oblikovali glede na predelano literaturo in
namen raziskave. Vseboval je 21 vprašanj in 89 spremenljivk, od tega 2 vprašanji
odprtega tipa.
Anketni vprašalnik smo razdelili na šest delov:
1. del: Demografski podatki — želeli smo izvedeti spol anketirancev, starost in
kraj bivanja glede na regijo.
2. del: Vrsta gibalne oviranosti in uporaba tehničnih pripomočkov za pomoč
pri gibanju — zanimalo nas je, katera poškodba ali bolezen je povod za
gibalno oviranost anketiranca ter katere tehnične pripomočke uporablja za
pomoč pri gibanju.
3. del: Uporaba elektronskih naprav pri gibalno oviranih osebah — želeli smo
izvedeti, katere elektronske naprave posamezniki uporabljajo in ali jim
njihova gibalna oviranost omogoča uporabo pametnega telefona z zaslonom
na dotik. Zanimalo nas je tudi, ali so pri uporabi zaslonov na dotik omejeni
z velikostjo diagonale zaslona oziroma zakaj teh naprav ne morejo
uporabljati.
4. del: Samostojno opravljanje aktivnosti v urbanem okolju — spraševali smo,
kolikokrat mesečno se osebe same odpravijo izven svojega doma in kako
pogosto se same odpravijo v posamezne ustanove (na primer trgovino,
zdravstveni dom …).
5. del: Ovire v urbanem okolju — zanimalo nas je, v katere ustanove oziroma
kraje v urbanem okolju se ne morejo odpraviti samostojno zaradi
arhitektonskih ovir in na katerih območjih (dostop do objekta, vhod v
objekt, notranjost objekta) največkrat naletijo na ovire. Želeli smo tudi
izvedeti, na katere ovire v urbanem okolju največkrat naletijo ter katere
lahko premagajo brez pomoči druge osebe.
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6. del: Ukrepi za izboljšanje samostojnega gibanja gibalno oviranih oseb v
urbanem okolju — v zadnjem delu nas je zanimalo, kateri ukrepi bi jim
najbolj pomagali pri samostojnem opravljanju obveznosti v urbanem
okolju.

4.3 ANALIZA REZULTATOV
V tem poglavju bomo analizirali podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo spletnega
anketiranja. Analizirali smo jih s pomočjo statističnega programa SPSS 22.0.
Tabele in grafe smo uredili v programu Microsoft Excel. Poleg opisne statistike smo
hipoteze preverjali tudi s pomočjo ANOVE, faktorske analize in enostranskega
testa za neodvisne vzorce.
4.3.1 DEMOGRAFSKI PODATKI
V raziskavi je sodelovalo 43 % moških in 57 % žensk (Graf 1).

Ženske

43%
57%

Moški

Graf 1: Spol anketirancev
Na vprašanje o starosti so anketiranci odgovarjali z vpisom števila let. Tabela 3
prikazuje opisne statistike za spremenljivko starost. Od 71 vprašanih je na to
vprašanje odgovorilo 54 anketirancev. Najstarejši anketiranec je star 70 let,
najmlajši pa 12 let. Povprečna starost anketirancev je 33 let, standardni odklon pa
14,2 leti. Polovica anketirancev je mlajša od 30 let, polovica pa starejših (Me =
30,00). Največ anketirancev je starih 29 let (Mo = 29). Četrtina anketirancev (25
%) je mlajših od 22,75 let, četrtina pa starejših od 43,5 let. Iz frekvenčne tabele
(Priloga 2) lahko razberemo, da je 5 anketirancev oziroma 9,3 % anketirancev
starih 29 let.
Glede na pridobljene podatke o starosti smo anketirance razdelili v 6 skupin, in
sicer: 1. skupina so anketiranci, stari od 10—20 let, 2. skupina od 21—30 let, 3.
skupina od 31—40 let, 4. skupina od 41—50 let, 5. skupina od 51—60 let in 6.
skupina od 61—70 let. Graf 2 prikazuje strukturo anketirancev po starostnih
skupinah. Največ anketirancev je starih med 21 in 30 let (32 %), sledi skupina med
41 in 50 let (20 %), anketiranci stari med 10 in 20 let (19 %), anketiranci stari med
31 in 40 let (18 %), nato stari med 51 in 60 let (7 %) ter najstarejši med 61 in 70
let (4 %).
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Tabela 3: Starost anketirancev
N

Valid

54

Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Percentiles 25

17
33,65
30,00
29
14,214
202,044
12
70
22,75

50

30,00

75

43,50

61-70

4%

51-60

7%

41-50

20%

31-40

18%

21-30

32%

10-20

19%
0%

20%

40%

60%
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Graf 2: Starost anketirancev po odstotkih
Graf 3 prikazuje, v katerih regijah živijo anketiranci. Največ (42 %) jih prihaja iz
Štajerske, 33 % iz osrednje Slovenije, 11 % iz Gorenjske, po 6 % iz Prekmurja in
Primorske ter najmanj (2 %) iz Dolenjske.
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33%

Gorenjska

11%

Prekmurje

6%

Primorska

6%

Dolenjska

2%
0%

25%

50%

75%

100%

Graf 3: Regija bivanja anketirancev
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4.3.2 VRSTA GIBALNE OVIRANOSTI IN UPORABA TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA
POMOČ PRI GIBANJU
Na vprašanje Katera bolezen ali poškodba je povod za vašo gibalno oviranost (Graf
4) je največ anketirancev (46 %) označilo odgovor cerebralna paraliza. Sledili so
odgovori okvara hrbtenjače (21 %), prirejene ali pridobljene okvare gibal (13 %),
živčno-mišično obolenje (13 %), poškodbe glave ali možganska kap (3 %), drugo
(3 %) in multipla skleroza (1 %). Pri odgovori drugo sta anketiranca navedla
epilepsijo in bolezen kosti.
Cerebralna paraliza

46%

Okvare hrbtenjače

21%

Prirojene ali pridobljene okvare gibal

13%

Živčno-mišično obolenje

13%

Poškodba glave ali možganska kap

3%

Drugo

3%

Multipla skleroza

1%
0%

25%

50%

75%

100%

Graf 4: Vrsta gibalne oviranosti anketirancev
Pri vprašanju, katere tehnične pripomočke oseba uporablja za pomoč pri gibanju,
je bilo možno označiti več odgovorov (Graf 5). Največ anketirancev uporablja
voziček na ročni pogon (51 %), sledijo uporabniki vozička na elektromotorni pogon
(33 %), drugi pripomočki (17 %), hodulja (10 %), bergla oziroma palice (7 %) in
električni skuter (6 %). Pri drugih pripomočkih so anketiranci navedli še električni
skuter za daljše razdalje, nadkolensko protezo in ortozo.
Voziček na ročni pogon

51%

Voziček na elektromotorni pogon

33%

Drugo

17%

Hodulja

10%

Bergla oziroma palice

7%

Električni skuter

6%
0%

25%

50%

75%

100%

Graf 5: Uporaba tehničnih pripomočkov za pomoč pri gibanju
4.3.3 UPORABA ELEKTRONSKIH NAPRAV PRI GIBALNO OVIRANIH OSEBAH
Graf 6 nam prikazuje odgovore anketirancev na vprašanje, katere elektronske
naprave uporabljajo (možnih je bilo več odgovorov). Največ vprašanih uporablja
pametni mobilni telefon (71 %), sledi uporaba prenosnega računalnika (59 %),
osebnega računalnika (50 %), tabličnega računalnika (35 %) in navadnega
mobilnega telefona (28 %).
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Pametni mobilni telefon

71%

Prenosni računalnik

59%

Osebni računalnik

50%

Tablični računalnik

35%

Navadni mobilni telefon

28%
0%

25%

50%

75%

100%

Graf 6: Uporaba elektronskih naprav
Ker je analiza parametrov urbanega okolja namenjena optimizaciji navigaciji pri
gibalno oviranih osebah, nas je v naslednjem vprašanju zanimalo, ali anketiranci
lahko uporabljajo mobilni telefon z zaslonom na dotik (Graf 7). Večina vprašanih
(86 %) mobilni telefon z zaslonom na dotik lahko uporablja, 10 % vprašanih ga
zaradi gibalne oviranosti ne more, 4 % vprašanih pa odgovora na to vprašanje ni
vedelo.

10%

4%
Da
86%

Graf 7: Zmožnost uporabe mobilnega telefona z zaslonom na dotik
Pri vprašanih, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili, da mobilni telefon z
zaslonom na dotik lahko uporabljajo, nas je zanimalo, ali so pri uporabi omejeni z
diagonalo zaslona (Graf 8). Največ (83 %) jih je odgovorilo, da pri uporabi zaslona
na dotik niso omejeni z diagonalo zaslona, 8,5 % jih je odgovorilo, da diagonala ne
sme biti večja od 7 inčev in prav tako je 8,5% vprašanih odgovorilo, da diagonala
ne sme biti manjša od 4,3 inča.
Pri uporabi zaslonov na dotik
nisem omejen z velikostjo zaslona

83,0%

Diagonala zaslona ne sme biti
večja od 7 inčev (18cm)

8,5%

Diagonala zaslona ne sme biti
manjša od 4,3 inča (11cm)

8,5%

0,0%
25,0%
50,0%
Graf 8: Omejitev pri velikosti zaslona

75,0%

100,0%

Vprašane, ki so odgovorili, da mobilnega telefona z zaslonom na dotik ne morejo
uporabljati, smo vprašali za razlog (Graf 9). 20 % jih je odgovorilo, da zaslona na
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dotik ne morejo uporabljati zaradi okornih prstov, 80 % pa jih je naštelo druge
razloge (nezmožnost vodenih gibov zaradi okvare možganov, nezmožnost gibanja z
roko, oseba nima naprave z zaslonom na dotik). Nihče od vprašanih ni izbral
odgovora, da mobilnega telefona z zaslonom na dotik ne more uporabljati zaradi
tresenja prstov ali rok ali negibnosti (ohromelosti) prstov oziroma rok.

Okorni prsti

20,0%

Drugo

80,0%

0,0%
25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
Graf 9: Razlog za nezmožnost uporabe zaslona na dotik

4.3.4 SAMOSTOJNOST PRI AKTIVNOSTIH V URBANEM OKOLJU
Prvo vprašanje v sklopu samostojnega opravljanja aktivnosti v urbanem okolju je
bilo, kolikokrat mesečno se vprašani odpravi od doma brez spremljevalca.
Nekateri vprašani se nikoli samostojno ne odpravijo v urbano okolje. Najpogosteje
se anketiranec odpravi v urbano okolje 50-krat. Povprečno se vprašani samostojno
odpravijo ven 16-krat, standardni odklon 12,5. Polovica anketirancev se
samostojno odpravi od doma 12-krat (Me = 12). Četrtina anketirancev se
samostojno odpravi v urbano okolje manj kot 5-krat, četrtina pa več kot 30-krat.
Iz frekvenčne tabele (Priloga 3) lahko razberemo, da se največ anketirancev nikoli
samostojno ne odpravi v urbano okolje (17 %). Prav tako se 17 % anketirancev
samostojno odpravi v urbano okolje 30-krat.
V nadaljevanju (Graf 10) smo mesečne samostojne odhode od doma razdelili v 6
skupin, in sicer: 1. skupina 0—10 odhodov mesečno, 2. skupina 11—20 odhodov
mesečno, 3. skupina 21—30 odhodov mesečno, 4. skupina 31—40 odhodov
mesečno, 5. skupina 41—50 odhodov mesečno in 6. skupina 51—60 odhodov
mesečno. Največ anketirancev (32 %) se samostojno od doma odpravi 11—20-krat
mesečno, 20 % se jih odpravi 21—30-krat in prav tako 20 % 31—40 krat. 17 %
vprašanih se samostojno od doma odpravi 0—10-krat ter 1 % 51—60-krat.
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Tabela 4: Samostojni odhod od doma (mesečno)
N

Valid

60

Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Percentiles 25

11
15,50
12,00
0a
12,548
157,441
0
50
5,00

50

12,00

75

30,00

a. Multiple modes exist. The smallest
value is shown

51-60

1%

41-50

10%

31-40

20%

21-30

20%

11-20

32%

0-10

17%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graf 10: Mesečni samostojni odhod od doma v odstotkih
Anketiranci so na vprašanje »Kako pogosto se odpravljate na spodaj našteta
mesta/ustanove?« odgovarjali s pomočjo petstopenjske lestvice, pri čemer je
vrednost »1« pomenila nikoli in vrednost »5« vsakodnevno. Povprečne ocene so
prikazane v Tabeli 5 in Grafu 11.
Opazimo, da se pri vsaki ustanovi ali kraju pojavi minimalna vrednost 1, kar
pomeni, da tega kraja vsaj ena oseba od vprašanih nikoli ne obišče samostojno.
Vrednost »5« se pojavi povsod, razen pri samostojnemu obisku zdravstvenega
doma (max = 4), gledališča (max = 2) in kina (max = 3).
Vprašani se v povprečju največkrat samostojno odpravijo v trgovino (Me = 3,05),
sledi sprehod po parku ali okolici (Me = 3,00), obisk restavracije (Me = 2,28), pošte
(Me = 2,15), zdravstvenega doma (Me = 1,93), šole ali vrtca (Me = 1,88), banke
(Me = 1,85), fakultete (Me = 1,78), športne dvorane (Me = 1,78), občine (upravne
enote) (Me = 1,67) in gledališča (Me = 1,52).
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Tabela 5: Pogostost samostojnega odpravljanja na posamezne kraje/ustanove
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Trgovina

61

1

5

3,05

1,257

Zdravstveni dom

60

1

4

1,93

,578

Banka

59

1

5

1,85

,827

Občina (upravna enota)

58

1

5

1,67

,659

Fakulteta

55

1

5

1,78

1,462

Športna dvorana

55

1

5

1,78

1,166

Gledališče

56

1

2

1,52

,504

Kino

57

1

3

1,61

,648

Pošta

59

1

5

2,15

,925

Restavracija

58

1

5

2,28

,988

Šola, vrtec

60

1

5

1,88

1,451

Park oz. sprehod po okolici

58

1

5

3,00

1,257

Valid N (listwise)

55

Park oziroma sprehod…
Šola, vrtec
Restavracija
Pošta
Kino
Gledališče
Športna dvorana
Fakulteta
Občina (upravna enota)
Banka
Zdravstveni dom
Trgovina

3,00
1,88
2,88
2,15
1,61
1,52
1,78
1,78
1,67
1,85
1,93

1

3,05
2

3

4

1 - nikoli, 2 - nekajkrat letno, 3 - nekajkrat mesečno, 4 - nekajkrat tedensko, 5 vsako-dnevno

Graf 11: Pogostost samostojnega odpravljanja na posamezne kraje/ustanove
(povprečja)
Želeli smo tudi ugotoviti, ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano
okolje razlikuje glede na spol ali starost, kar smo ugotovili z enostranskim testom
za neodvisne vzorce in analizo variance (ANOVA).
Zastavili smo si raziskovalno vprašanje:
RV2: Ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede
na demografske podatke?
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Najprej smo z enostranskim testom za neodvisne vzorce preverili, ali se ženske in
moški v povprečju enako pogosto samostojno odpravijo v urbano okolje.
RV2.1: Ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede
na spol?
H0: Moški in ženske se v povprečju enako pogosto samostojno odpravijo v urbano
okolje.
H1: Moški in ženske se v povprečju ne odpravijo enako pogosto samostojno v
urbano okolje.
Moški se povprečno samostojno odpravijo v urbano okolje 16,17-krat (s = 14,67),
ženske pa manjkrat, in sicer v povprečju 15,07-krat (s = 10,82) (Tabela 6).
Na podlagi Levenovega testa (Tabela 7) ne moremo zavrniti ničelne domneve o
enakosti varianc pri 5 % stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka 0,055 > 0,05
(F = 3,874). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka 0,756 > 0,05 (tsp=50 =
0,313) torej ničelne domneve o enakosti povprečij pogostosti samostojnih odhodov
v urbano okolje ne moremo zavrniti pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni,
da ni statistično značilnih razlik med povprečno pogostostjo samostojnega
odhajanja v urbano okolje med testiranimi ženskami in moškimi.
Tabela 6: Opisne statistike za mesečni samostojni odhod od doma glede na spol
Group Statistics
Spol

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Mesečni samostojni odhod

Moški

23

16,17

14,674

3,060

od doma

Ženski

29

15,07

10,820

2,009
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Tabela 7: Rezultati t-testa za mesečni samostojni odhod od doma glede na spol
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means

Sig.
(2F
Mesečni

Sig.

t

,055

,313

df

tailed)

Mean

Std.

95 % Confidence

Error

Interval of the

Differen Differe

Difference

ce

nce

Lower

Upper

Equal

samosto variances
jni

assumed

odhod

Equal

od doma variances
not

3,874

50

,756

1,105

3,535

-5,996

8,206

,302 39,318

,764

1,105

3,660

-6,297

8,507

assumed

Ugotovili smo, da se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje ne
razlikuje glede na spol.
Nadalje nas je zanimalo, ali se razlikuje glede na starost. Anketirance smo najprej
razdelili v dve starostni skupini (30 let in manj, ter več kot 30 let), nato pa izvedli
enostranski test za neodvisne vzorce. Zastavili smo si raziskovalno vprašanje:
RV2.2: Ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede
na starost?
H0: Mlajši gibalno ovirani (30 let in manj) in starejši gibalno ovirani (več kot 30
let) se v povprečju enako pogosto samostojno odpravljajo v urbano okolje.
H1: Mlajši gibalno ovirani (30 let in manj) in starejši gibalno ovirani (več kot 30
let) se v povprečju ne odpravljajo enako pogosto samostojno v urbano okolje.
Tabela 8 prikazuje opisne statistike za mesečni samostojni odhod od doma glede
na starost. Ugotovimo, da se mlajši gibalno ovirani samostojno odpravijo v urbano
okolje povprečno 13,65-krat (s = 14,232), starejši pa 17,46-krat (s = 10,542).
Na podlagi Levenovega testa (Tabela 9) ne moremo zavrniti ničelne domneve o
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka 0,157 >
0,05 (F = 2,067). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka 0,278 > 0,05 (tsp=50
= -1,096), torej ničelne domneve o enakosti povprečij pogostosti samostojnih
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odhodov v urbano okolje ne moremo zavrniti pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kar
pomeni, da ni statistično značilnih razlik med povprečno pogostostjo samostojnega
odhajanja v urbano okolje med testiranimi starejšimi in mlajšimi gibalno oviranimi
osebami.
Tabela 8: Opisne statistike za mesečni samostojni odhod od doma glede starost
Group Statistics
Std. Error
Starost (Binned)

N

Mean

Std. Deviation

Mean

Mesečni samostojni

30 let ali manj

26

13,65

14,232

2,791

odhod od doma

več kot 30 let

26

17,46

10,542

2,067

Tabela 9: Rezultati t-testa za mesečni samostojni odhod od doma glede starost
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Std.
Sig.
(2-

F
Mesečni

Sig.

t

df

tailed)

Mean

Error

Differe Differe
nce

nce

Lower

Upper

Equal

samosto variance
jni

s

odhod

assumed

2,067

,157

-1,096

50

,278

-3,808

3,473

-10,784

3,169

-1,096 46,086

,279

-3,808

3,473

-10,799

3,184

od doma Equal
variance
s not
assumed

Ugotovili smo, da se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje ne
razlikuje glede na starost vprašanih.
Zanimalo nas je še, ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje ne
razlikuje glede na povod za gibalno oviranost, kar smo preverili s testom ANOVA.
Zastavili smo si raziskovalno vprašanje:
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RV2.3: Ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede
na vzrok za gibalno oviranost?
H0: Povprečno samostojno odpravljanje v urbano okolje je enako pri vseh vzrokih
za gibalno oviranost.
H1: Povprečno samostojno odpravljanje v urbano okolje se razlikuje pri vsaj enem
vzroku za gibalno oviranost.
Tabela 10 prikazuje opisne statistike za spremenljivko Mesečni samostojni odhod
od doma glede na vzrok za gibalno oviranost. Razberemo, da je na anketo
odgovorilo 14 oseb, pri katerih je vzrok za gibalno oviranost okvara hrbtenjače, 8
oseb z mišično-živčnimi obolenji, 1 oseba z multiplo sklerozo, 2 osebi s poškodbo
glave ali možgansko kapjo, 25 oseb s cerebralno paralizo, 9 oseb s prirojenimi ali
pridobljenimi okvarami gibal in 1 oseba z drugim vzrokom za njeno gibalno
oviranost. Najpogosteje se v urbano okolje samostojno odpravi oseba z drugim
vzrokom za gibalno oviranost (Me = 31,00), sledijo osebe z okvaro hrbtenjače
(Me = 21,50), osebe z možgansko kapjo ali poškodbo glave (Me = 17,00), živčnomišičnimi obolenji (Me = 15,25), osebe s pridobljeno ali prirojeno okvaro gibal
(Me = 14,22), cerebralno paralizo (Me = 12,28) in multiplo sklerozo (Me = 7,00).
Odgovori glede pogostosti samostojnega odpravljanja v urbano okolje so najmanj
razpršeni pri osebah s prirojenimi ali pridobljenimi okvarami gibal (s = 9,641),
najbolj pa pri osebah, katerih vzrok za gibalno oviranost je možganska kap ali
poškodba glave (s = 18,385) in okvara hrbtenjače (s = 14,929). Ker je v skupini z
multiplo sklerozo in drugimi vzroki za gibalno oviranost samo po ena oseba,
standardnega odklona tu ne moremo izračunati.
Tabela 10: Opisne statistike za mesečni samostojni odhod od doma glede na vzrok
za gibalno oviranost
Descriptives
Mesečni samostojni odhod od doma
95% Confidence Interval for

Std.
Deviati

Std.
Error

N

Mean

on

14

21,50

14,929

Živčno-mišično obolenje

8

15,25

Multipla skleroza

1

Mean

Minimu

Maximu

m

m

Lower Bound

Upper Bound

3,990

12,88

30,12

0

50

11,486

4,061

5,65

24,85

0

31

7,00

.

.

.

.

7

7

2

17,00

18,385

13,000

-148,18

182,18

4

30

25

12,28

11,710

2,342

7,45

17,11

0

31

9

14,22

9,641

3,214

6,81

21,63

5

30

Drugo

1

31,00

.

.

.

.

31

31

Total

60

15,50

12,548

1,620

12,26

18,74

0

50

Okvara hrbtenjače

Poškodba glave ali
možganska kap
Cerebralna paraliza
Prirojene ali pridobljene
okvare gibal
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Pri testu homogenosti varianc (Tabela 11) sta bili izločeni spremenljivki, ki imata v
skupini samo po eno osebo (multipla skleroza in drugo). P-vrednost testa
homogenosti varianc je 0,230 > 0,05, torej ničelne domneve o enakosti varianc ne
moremo zavrniti pri 5-odstotnem tveganju.
Tabela 11: Test homogenosti varianc za spremenljivko Mesečni samostojni odhod
od doma in skupine glede na vzrok za gibalno oviranost
Test of Homogenity of Variances
Mesečni samostojni odhod od doma
Levene Statistic

df1

1,452a

df2
4

Sig.
53

,230

a. Groups with only one case are ignored in computing
the test of homogeneity of variance for Mesečni
samostojni odhod od doma.

Rezultati ANOVE so prikazani v Tabeli 12. P-vrednost analize variance je enaka
1,181 > 0,05, torej ničelne domneve o enakosti povprečnega mesečnega odhoda
od doma glede na vzrok za gibalno oviranost ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem
tveganju. Med skupinami glede na vzrok za gibalno oviranost torej ni statistično
značilnih razlik v pogostosti samostojnega odpravljanja v urbano okolje.
Tabela 12: Rezultati ANOVE za Mesečni samostojni odhod od doma in skupine
glede na vzrok za gibalno oviranost
ANOVA
Mesečni samostojni odhod od doma
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

1095,404

6

182,567

Within Groups

8193,596

53

154,596

Total

9289,000

59

F
1,181

Sig.
,331

Graf 12 nam prikazuje povprečja mesečnih samostojnih odhodov od doma glede na
vzrok za gibalno oviranost.
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Graf 12: Prikaz povprečij za spremenljivko Mesečni samostojni odhod od doma
glede na vzrok za gibalno oviranost

4.3.5 OVIRE V URBANEM OKOLJU
Pri naslednjem vprašanju smo želeli izvedeti, na katere v prejšnjem vprašanju
naštete kraje ali objekte anketiranci ne morejo samostojno zaradi arhitektonskih
ovir (možnih je bilo več odgovorov) (Graf 13). Največ anketirancev (42 %) zaradi
arhitektonskih ovir ne more samostojno na občino (upravno enoto), s 33 % sledi
kino, gledališča ne mora samostojno obiskati 31 % vprašanih, sledi restavracija z
31 %, športna dvorana (25 %), trgovina (25 %), pošta (21 %), zdravstveni dom
(21 %), park oziroma sprehod po okolici (19 %), šola in vrtec (19 %), banka (19 %).
Najmanj anketirancev ima težave s samostojnim obiskom fakultete, in sicer 15 %.
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Graf 13: Kraj ali objekt, ki je gibalno ovirani osebi zaradi arhitektonskih ovir
nedostopen
Z naslednjim vprašanjem (Graf 14) smo želeli izvedeti, na katerem območju
anketiranci največkrat naletijo na oviro. Na razpolago so imeli tri območja, in
sicer: dostop do objekta (pločniki, parkirišča), vhod v objekt (klančine, dvigala,
širina vhodnih vrat) in notranjo funkcionalnost (povezanost nadstropij z dvigalom,
sanitarije). Največ vprašanih (40 %) najpogosteje naleti na oviro v notranjosti
objektov, 35 % na območju vhoda v objekt in 25 % pri dostopu do objekta.

Notranja funkcionalnost

40%

Vhod v objekt

35%

Dostop do objekta

25%
0%

25%

50%

75%

100%

Graf 14: Območje z največ arhitektonskimi ovirami
Anketiranci so v naslednjem delu s pomočjo petstopenjske lestvice ocenjevali, na
katere ovire v javnih ustanovah in površinah najpogosteje naletijo, pri čemer je
vrednost »1« pomenila nikoli in vrednost »5« zelo pogosto. Povprečne ocene so
prikazane v Tabeli 13 in Grafu 15.
Pri vseh naštetih ovirah opazimo, da se pojavi najmanjša vrednost »1« (nikoli) in
najvišja vrednost »5« (zelo pogosto), kar pomeni, da je pri vsaki oviri nekdo
odgovoril, da nanjo ne naleti nikoli ter nekdo, da nanjo naleti zelo pogosto.
Vprašani najpogosteje naletijo na stopnice in robnike (Me = 3,87), sledijo
neprimerna ali pretežka vrata v ustanovo (Me = 3,77), zasedeno ali neprimerno
parkirno mesto (Me = 3,69), previsok pult (Me = 3,63), poškodovan pult (Me =
3,61), neprilagojeni toaletni prostori (Me = 3,55), slaba označenost vhoda oziroma
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poti primerne za invalide (Me = 3,32), strma klančina-naklon večji od 8 % (Me =
3,26), poškodovana klančina (Me=3,05), pločnik preozek za invalidski voziček
(Me = 3,05). Anketiranci v urbanem okolju najmanjkrat naletijo na preozke
hodnike za invalidski voziček (Me = 2,87) in oster ovinek na klančini (Me = 2,87).
Tabela 13: Pogostost pojavljanja ovir v urbanem okolju
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Zasedeno ali neprimerno parkirno mesto

58

1

5

3,69

1,063

Strna klančina (naklon večji od 8 %)

54

1

5

3,26

1,085

Oster ovinek na klančini

56

1

5

2,87

1,207

Poškodovana klančina

56

1

5

3,05

1,242

Pločnik preozek za invalidski voziček

55

1

5

3,05

1,113

Poškodovan pločnik

56

1

5

3,61

1,073

Pretežka ali neprimerna vrata v ustanovo

57

1

5

3,77

,907

Previsok pult

56

1

5

3,63

1,259

Neprilagojeni toaletni prostori

56

1

5

3,55

1,190

56

1

5

3,32

1,223

Stopnice, robniki

55

1

5

3,87

1,106

Preozki hodniki za invalidski voziček

55

1

5

2,87

1,156

Valid N (listwise)

53

Slaba označenost vhoda oz. poti primerne
za invalide

Preozki hodniki za invalidski voziček
Stopnice, robniki
Slaba označenost vhoda oz. poti…
Neprilagojeni toaletni prostori
Previsok pult
Pretežka ali neprimerna vrata v ustanovo
Poškodovan pločnik
Pločnik preozek za invalidski voziček
Poškodovana klančina
Oster ovinek na klančini
Strma klančina (naklon večji od 8%)
Zasedeno ali neprimerno parkirno mesto
0

2,87
3,87
3,32
3,55
3,63
3,77
3,61
3,05
3,05
2,87
3,26
3,69
1

2

3

4

5

Graf 15: Pogostost pojavljanja ovir v urbanem okolju
Poleg pogostosti pojavljanja ovir nas je tudi zanimalo, na katere druge ovire v
urbanem okolju anketiranci še naletijo. Vprašanje je bilo opisno. Našteli so
spodnje ovire:
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večnadstropne javne ustanove brez dvigal;
neprilagojene sanitarije oziroma njihovo pomanjkanje;
vhodi med posameznimi prostori (previsoke stopnice, preveč stopnic, ni
klančin);
ni ograje na stopniščih;
nihajna ali krožna vrata v trgovine;
parkirani avtomobili na nedovoljenih mestih (pločnikih, poteh);
pločniki s prevelikimi vdolbinami;
premajhne in slabo čitljive oznake;
visoke blagajne;
sanitarije brez ročajev;
neprimerna školjka na stranišču;
stopnice,
neprimerne garderobe za preoblačenje;
ozki prehodi v lokalih.

Zanimalo nas je še, v koliko faktorjev lahko razdelimo ovire v urbanem okolju,
katerih pogostost pojavljanja je prikazana v Tabeli 13 in Grafu 15. Zastavili smo si
raziskovalno vprašanje:
RV5: V koliko faktorjev se povezujejo merjene spremenljivke o ovirah v urbanem
okolju?
Za odgovor na to raziskovalno vprašanje smo v programu SPSS izvedli faktorsko
analizo za 12 spremenljivk. Najprej smo za te spremenljivke preverili zanesljivost
s Cronbachovim koeficientom alfa. Cronbach alfa meri zanesljivost vprašalnika na
osnovi korelacije med spremenljivkami. Kadar so razlike variabilnosti zelo velike,
je to znak nezanesljivega merjenja. Vrednosti, ki jih Cronbach alfa lahko
zavzame, so med 0 in 1: alfa je večja od 0,8 — visoka zanesljivost — oziroma alfa
je večje od 0,6 in manjše od 0,8 — srednja zanesljivost (Šifrer & Bren, 2011).
Cronbach alfa za naše testirane spremenljivke znaša 0,908, torej je ta del
vprašalnika visoko zanesljiv (Tabela 14).
Tabela 14: Cronbachov koeficient alfa za 12 spremenljivk (ovire v urbanem
okolju)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Based on Standardized
Cronbach's Alpha

Items

,906

N of Items
,908

12

Opisne statistike za 12 spremenljivk o ovirah v urbanem okolju si lahko ogledamo v
Tabeli 13 in Grafu 15.
V faktorsko analizo ne smemo vključiti spremenljivk, med katerimi obstaja
popolna linearnost. (Žnidaršič, 2012/13). Najvišji korelacijski koeficient je med
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spremenljivkama 'Oster ovinek na klančini 'in 'Poškodovana klančina' (0,775, p =
0,000), torej so spremenljivke primerne za faktorsko analizo (Priloga 4).
Primernost faktorske analize smo preverili s KMO testom in Bartlett-ovim testom
(Tabela 15). Vrednost KMO testa je 0.855, torej je nad 0.8 kar nakazuje, da je
vzorec primeren za faktorsko analizo. Bartlettov test je statistično značilen
(približen hi-kvadrat 377,373, df=66, p=0.000), kar nakazuje obstoj povezav med
spremenljivkami, torej je faktorska analiza primerna za naše podatke.
Tabela 15: KMO in Bartlett-ov test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,855

Approx. Chi-Square

377,373

df

66

Sig.

,000

Komunalitete (Tabela 16) v stolpcu ‘Extraction’ kažejo odstotek variance
posamezne spremenljivke, ki je pojasnjena z dobljenima (dvema) faktorjema. Z
dobljenima faktorjema lahko pojasnimo največ variance merjene spremenljivke
'Oster ovinek na klančini '(0,792) ter 'Strma klančina' (0,723).
Tabela 16: Komunalitete
Communalities
Initial
Zasedeno ali neprimerno parkirno

Extraction

1,000

,552

Strma klančina (naklon večji od 8 %)

1,000

,723

Oster ovinek na klančini

1,000

,792

Poškodovana klančina

1,000

,686

Pločnik preozek za invalidski voziček

1,000

,650

Poškodovan pločnik

1,000

,693

Pretežka ali neprimerna vrata v

1,000

,548

Previsok pult

1,000

,404

Neprilagojeni toaletni prostori

1,000

,685

Slaba označenost vhoda oz. poti

1,000

,722

Stopnice, robniki

1,000

,639

Preozki hodniki za invalidski voziček

1,000

,660

mesto

ustanovo

primerne za invalide

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Tabela 17 prikazuje, da smo dobili 2 faktorja, ki skupaj pojasnjujeta 64,6 %
variance. Lastna vrednost prvega faktorja 6,139, drugega faktorja pa 1,614.
Tabela 17: Skupna pojasnjena varianca
Total Variance Explained
Initial Eigen values

Component

Total

% of

Cumulat

Variance

ive %

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

1

6,139

51,155

51,155

6,139

51,155

51,155

2

1,614

13,454

64,609

1,614

13,454

64,609

3

,920

7,668

72,278

4

,784

6,534

78,812

5

,504

4,199

83,011

6

,453

3,776

86,787

7

,413

3,438

90,225

8

,367

3,061

93,285

9

,293

2,444

95,730

10

,222

1,852

97,582

11

,161

1,345

98,927

12

,129

1,073

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Pri izbiri primernega števila faktorjev poleg omenjenega kriterija upoštevamo še,
da naj bi bil skupni odstotek pojasnjene variance nad 60 %, hkrati pa si pomagamo
s scree diagramom (Žnidaršič, 2012/2013). Na »scree« diagramu se krivulja
»prelomi« pri drugi lastni vrednosti (Graf 16), kar pomeni, da bomo izbrali dva
faktorja. V nadaljevanju bomo interpretirali faktorske uteži.

Graf 16: Scree diagram
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Tabela 18 prikazuje nerotirane faktorske uteži dveh faktorjev. Prvemu faktorju
pripadajo spremenljivke 'Slaba označenost vhoda oz. poti, primerne za invalide',
'Poškodovan pločnik', 'Pločnik preozek za invalidski voziček', 'Strma klančina
(naklon večji od 8 %)', 'Oster ovinek na klančini', 'Preozki hodniki za invalidski
voziček', 'Stopnice in robniki', 'Pretežka ali neprimerna vrata v ustanovo',
'Poškodovana klančina' in 'Previsok pult'. Drugemu faktorju pripadata spremenljivki
'Zasedeno ali neprimerno parkirno mesto' ter 'Neprilagojeni toaletni prostori'.
Pridobljene faktorske uteži težko interpretiramo, zato bomo izvedli še rotacijo
faktorjev.
Tabela 18: Faktorske uteži
Component Matrixa

Component
1
Slaba označenost vhoda oz.
poti primerne za invalide
Poškodovan pločnik
Pločnik preozek za invalidski
voziček
Strma klančina (naklon večji od
8%)
Oster ovinek na klančini
Preozki hodniki za invalidski
voziček
Stopnice, robniki
Pretežka ali neprimerna vrata
v ustanovo
Poškodovana klančina
Previsok pult
Zasedeno ali neprimerno
parkirno mesto
Neprilagojeni toaletni prostori

2
,816
,805
,799
,777

-,345

,772
,768

-,442

,745
,736
,721
,625
,344

-,409

,519

,645

,659

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.
Tabela 19 prikazuje uteži, dobljene s poševno rotacijo. Prvi faktor močno korelira
s spremenljivkami 'Oster ovinek na klančini', 'Strma klančina (naklon večji od 8 %)',
'Poškodovana klančina', 'Poškodovan pločnik', 'Pločnik preozek za invalidski
voziček', 'Pretežka ali neprimerna vrata v ustanovo' in 'Slaba označenost vhoda oz.
poti primerne za invalide'. Spremenljivke kažejo na ovire, ki se jih širša javnost v
veliki meri ne zaveda. Prvi faktor bi tako lahko poimenovali 'Širši javnosti manj
znane ovire'. Drugi faktor močno korelira s spremenljivkami 'Neprilagojeni toaletni
prostori', 'Zasedeno ali neprimerno parkirno mesto', 'Stopnice, robniki' in 'Preozki
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hodniki za invalidski voziček'. To sta oviri na kateri večina ljudi pomisli najprej, ko
govorimo o dostopnosti za gibalno ovirane osebe. Drugi faktor zato poimenujemo
'Širši javnosti znane ovire.'
Tabela 19: 'Pattern' uteži dobljene s poševno rotacijo
Pattern Matrixa
Component
1
Oster ovinek na klančini
Strma klančina (naklon večji
od 8 %)

2
,939
,879

Poškodovana klančina

,874

Poškodovan pločnik

,812

Pločnik preozek za
invalidski voziček
Previsok pult
Pretežka ali neprimerna
vrata v ustanovo
Slaba označenost vhoda oz.
poti primerne za invalide

,734
,597
,561

,323

,522

,511

Neprilagojeni toaletni

,828

prostori
Zasedeno ali neprimerno

,784

parkirno mesto
Stopnice, robniki
Preozki hodniki za invalidski
voziček

,426

,542

,463

,523

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 7 iterations.

Iz korelacije med faktorjema (Tabela 20) je razvidno, da sta faktorja med seboj
odvisna, saj je korelacija med njima 0,353, zato nam ni potrebno izvajati še
pravokotne rotacije.
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Tabela 20: Korelacija med faktorjema
Component Correlation Matrix
Component

1

2

1

1,000

,353

2

,353

1,000

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
Rotation Method: Oblimin with Kaiser
Normalization.

S pomočjo faktorske analize smo ugotovili, da lahko ovire v urbanem okolju
razdelimo v dve skupini, kjer v prvo uvrstimo ovire, ki so širši javnosti manj
poznane, v drugo pa tiste, ki so širši javnosti poznane bolj.
V nadaljevanju nas je za vse omenjene ovire zanimalo še, ali jih gibalno ovirana
oseba lahko premaga sama (vrednost »1«) s pomočjo druge osebe (vrednost »2«),
ali je nikakor ne more premagati (vrednost »3«). Tabela 21 in Graf 17 prikazujeta
rezultate, ki smo jih dobili od anketirancev na to vprašanje.
Pri vseh naštetih ovirah opazimo vrednost »1« in vrednost »3«, kar pomeni, da je
pri vsaki oviri nekdo odgovoril, da jo lahko premaga sam in nekdo, da je nikakor
ne more premagati.
Anketiranci najtežje oziroma sploh ne morejo premagovati preozkih hodnikov za
invalidski voziček (Me = 2,44), sledijo preozki pločniki za invalidski voziček (Me =
2,41), neprilagojeni toaletni prostori (Me = 2,26), stopnice in robniki (Me=2,24),
zasedeno ali neprimerno parkirno mesto (Me = 2,18), pretežka ali neprimerna
vrata v ustanovo (Me = 1,98), strma klančina (Me = 1,96), previsok pult (Me =
1,91), oster ovinek na klančini (Me = 1,87), poškodovana klančina (Me = 1,77),
poškodovan pločnik (Me = 1,74) in slaba označenost vhoda oziroma poti, primerne
za invalide (Me = 1,61).
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Tabela 21: Premagovanje ovir v urbanem okolju
Std.
N

Minimum

Maximum

Mean

Deviation

Zasedeno ali neprimerno parkirno mesto

55

1

3

2,18

,819

Strma klančina (naklon večji od 8 %)

54

1

3

1,96

,643

Oster ovinek na klančini

54

1

3

1,87

,674

Poškodovana klančina

52

1

3

1,77

,614

Pločnik preozek za invalidski voziček

54

1

3

2,41

,714

Poškodovan pločnik

54

1

3

1,74

,589

Pretežka ali neprimerna vrata v ustanovo

54

1

3

1,98

,532

Previsok pult

54

1

3

1,91

,708

Neprilagojeni toaletni prostori

53

1

3

2,26

,812

54

1

3

1,61

,627

Stopnice, robniki

54

1

3

2,24

,642

Preozki hodniki za invalidski voziček

54

1

3

2,44

,793

Valid N (listwise)

52

Slaba označenost vhoda oz. poti primerne za
invalide

Preozki hodniki za invalidski voziček

2,44
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Graf 17: Premagovanje ovir v urbanem okolju
Graf 18 prikazuje odgovore anketirancev na vprašanje, kako premagajo določene
ovire (v odstotkih za posamezno oviro).
Spodaj so navedene po tri najvišje in tri najnižje vrednosti (v odstotkih) za vsako
spremenljivko. Preostale so razvidne iz Grafa 18.
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Največji odstotek vprašanih nikakor ne more premagati preozkega hodnika z
invalidskim vozičkom (62 %), sledi preozek pločnik za invalidski voziček (54 %) in
neprilagojeni toaletni prostori (49 %). Najmanjši odstotek nikakor ne more
premagati poškodovane klančine (10 %), slabe označenosti vhoda oziroma poti,
primerne za invalide (8 %) in poškodovanega pločnika (8 %).
S pomočjo druge osebe lahko največ vprašanih premaga strmo klančino (naklon
večji od 8 %) (59 %) in poškodovan pločnik (59 %), sledi poškodovana klančina
(57 %). Najmanj anketirancev s pomočjo druge osebe lahko premaga zasedeno ali
neprimerno parkirno mesto (31 %), neprilagojene toaletne prostore (28 %) in
preozke hodnike za invalidski voziček (19 %).
Največ vprašanih lahko samostojno premaga slabo označenost vhoda oziroma poti
primerne za invalide (46 %), sledi poškodovana klančina (33 %) in poškodovan
pločnik (33 %). Najmanj vprašanih lahko samostojno premaga pretežka ali
neprimerna vrata v ustanovo (15 %), preozek pločnik za invalidski voziček (13 %) in
stopnice oziroma robnike (11 %).
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Graf 18: Premagovanje ovir v urbanem okolju glede na posamezno oviro

4.3.6 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE SAMOSTOJNEGA GIBANJA GIBALNO OVIRANIH
OSEB V URBANEM OKOLJU
Za vprašanje »Kateri ukrepi bi vas najbolj spodbudili k samostojnejšemu
opravljanju obveznosti v urbanem okolju?«, so imeli anketiranci na voljo tri
možnosti: informiranost o prehodnih poteh za invalide na spletu, informiranost o
prehodnih poteh za invalide v tiskani obliki in drugo. Graf 19 prikazuje odgovore
anketirancev na to vprašanje. Največjemu številu vprašanih (58 %) bi bile najbolj v
pomoč informacije o prehodnih poteh na spletu, 18 % vprašanih v tiskani obliki,
preostali (24 %) pa so navedi druge ukrepe:


dostopnost brez arhitektonskih ovir;
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urejeno urbano okolje;
prilagoditev na način, ki bi omogočal samostojno življenje gibalno oviranih;
lastna volja;
zaradi 100-odstotne odvisnosti od drugih ne bi pomagal noben ukrep;
spremenjene osebne navade;
tiskane informacije na samem objektu;
informacije na spletu ali tiskani obliki bi prišle prav le v tujini (v domačem
okolju oseba vse obveznosti opravlja sama).

24%

18%

Informiranost o prehodnih poteh za
invalide na spletu
58%

Informiranost o prehodnih poteh za
invalide v tiskani obliki
Drugo

Graf 19: Dostop do informacij o prehodnih poteh
Anketiranci so na naslednje vprašanje »Koliko bi vam spodaj našteti ukrepi
pomagali, da bi se večkrat sami odpravili po opravkih?« odgovarjali s pomočjo
petstopenjske lestvice, pri čemer je vrednost »1« pomenila sploh ne bi pomagalo
in vrednost »5« zelo bi pomagalo. Povprečne ocene so prikazane v Tabeli 22 in
Grafu 20.
Pri vsakem predlaganem ukrepu se pojavi minimalna vrednost 1, kar pomeni, da
najmanj eni osebi ta ukrep sploh ne bi pomagal. Vrednost »5« se prav tako pojavi
pri vseh predlaganih ukrepih, torej bi vsak ukrep vsaj enemu vprašanemu zelo
pomagal.
Vprašanim bi od predlaganih ukrepov do večje samostojnosti v urbanem okolju
najbolj pomagala navigacija, prilagojena gibalno oviranim osebam (Me = 4,17) in
informiranost o prilagojenosti ustanove za invalidski voziček (Me = 4,17). Sledijo
označene poti, ki so primerne za invalidske vozičke (Me = 4,00), podatki o
dostopnosti, postavljeni na javnem mestu (Me = 4,00), informiranost o ovirah na
poti do ustanove (Me = 3,92) in podatki o dostopnosti, zbrani v priročniku v papirni
obliki.
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Tabela 22: Ukrepi za povečanje samostojnosti gibalno ovirane osebe v urbanem
okolju
N
Informiranost o ovirah na poti do ustanove
Informiranost o prilagojenosti ustanove za
invalidski voziček
Označene poti, ki so primerne za invalidske
vozičke
Podatki o dostopnosti, zbrani v priročniku v
papirni obliki
Podatki o dostopnosti, postavljeni na
javnem mestu
Navigacija, prilagojena za gibalno ovirane
osebe
Valid N (listwise)

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

52

1

5

3,92

1,152

52

1

5

4,17

1,115

52

1

5

4,00

1,085

52

1

5

3,63

1,121

51

1

5

4,00

,980

52

1

5

4,17

1,061

49

Navigacija prilagojena za gibalno…

4,17

Podatki o dostopnosti postavljeni na…

4,00

Podatki o dostopnosti, zbrani v…

3,63

Označene poti, ki so primerna za…

4,00

Informiranost o prilagojenosti ustanove…

4,17

Informiranost o ovirah na poti do…
0,00

3,92
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Graf 20: Ukrepi za povečanje samostojnosti gibalno ovirane osebe v urbanem
okolju
V kontingenčni tabeli (Tabela 23) so navedeni odgovori anketirancev na vprašanje
o ukrepih za samostojnejše gibanje v urbanem okolju glede na njihov povod za
gibalno oviranost. Pri vprašanih iz vseh skupin gibalnih oviranosti (razen skupine,
ki ima druge gibalne oviranosti), je največ vprašanih označilo, da bi jim najbolj
pomagali ukrepi, ki so objavljeni na spletu.
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Tabela 23: Kontingenčna tabela
Povod za gibalno oviranost * Ukrepi za samostojnejše gibanje Crosstabulation
Ukrepi za samostojnejše gibanje

Povod za

Okvara

Count

gibalno

hrbtenjače

Expected Count

oviranost

Živčno-mišično

Count

obolenje

Expected Count

Multipla skleroza

Count

Informiranost

informiranost

o prehodnih

o prehodnih

poteh za

poteh za

invalide na

invalide v

spletu

tiskani obliki
3

4

14

8,1

2,5

3,3

14,0

5

1

2

8

4,7

1,5

1,9

8,0

1

0

0

1

,6

,2

,2

1,0

1

0

0

1

,6

,2

,2

1,0

11

5

6

22

12,8

4,0

5,2

22,0

7

1

0

8

4,7

1,5

1,9

8,0

0

0

1

1

Expected Count

,6

,2

,2

1,0

Count

32

10

13

55

32,0

10,0

13,0

55,0

Poškodba glave

Count

ali možganska

Expected Count

kap
Cerebralna

Count

paraliza

Expected Count

Prirojene ali

Count

pridobljene

Expected Count

okvare gibal

Total

Total

7

Expected Count

Drugo

Drugo

Count

Expected Count

Zadnje vprašanje je bilo opisno in smo z njim želeli izvedeti, kateri ukrepi bi poleg
že naštetih še pomagali anketirancem, da bi se večkrat samostojno odpravili po
opravkih. Dobili smo spodaj naštete odgovore:





zaradi dobrega poznavanja domačega okolja bi bile najbolj koristne
informacije za tujino;
prilagoditev vseh javnih prostorov — različni priročniki z informacijami še
vedno ne bi rešili problematike nedostopnosti;
ureditev mestnih prevozov — čakanje na prilagojen avtobus je lahko zelo
dolgo in tudi ko pripelje, je odvisno od šoferja, ali bo gibalno ovirani osebi
ponudil pomoč ali ne;
mali električni avto — da ne bi bilo potrebno presedanje in prestopanje;
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sistematično odpravljanje ovir v urbanem okolju in preprečevanje
nastajanja novih;
označene poti, ki so dostopne za gibalno ovirane;
uvidevnost strpnost in nediskriminacija;
več parkirnih mest za invalide oziroma strožji nadzor nad tem, kdo jih
zaseda.
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5 DISKUSIJA
V tem poglavju smo predstavili in povzeli glavne ugotovitve, ki smo jih pridobili s
pomočjo pregleda literature in raziskovalnega dela (analize anketnega
vprašalnika)

5.1 GIBALNO OVIRANE OSEBE IN UPORABA ELEKTRONSKIH NAPRAV
Magistrsko delo se nanaša na parametre v urbanem okolju za optimiranje
navigacije pri gibalno oviranih ljudeh. Da bi potrdili smiselnost same navigacije,
nas je najprej zanimalo, v kolikšni meri gibalno ovirani ljudje lahko uporabljajo
elektronske naprave. V primeru, da večina ni zmožna uporabljati teh naprav, to
pomeni, da tudi ne morejo uporabljati navigacije. Predvsem nas je zanimalo, ali
lahko uporabljajo pametni mobilni telefon, s katerim bi bila uporaba navigacije
najenostavnejša. Zastavili smo si raziskovalno vprašanje:
RV1: Ali več kot 50 % gibalno oviranih uporablja pametni mobilni telefon?
Zupan (2010) kot ključno omejitev oseb z gibalnimi in fizičnimi prizadetostmi
poudarja omejenost gibanja in/ali kontrole gibanja. Ob tem v večji meri
pomislimo na nezmožnost hoje in uporabo invalidskega vozička. Vendar se pri
različnih boleznih, kot je na primer multipla skleroza ali mišična distrofija z leti
slabša tudi človekova sposobnost branja, pisanja in govora (Yang, 2008), kar pa
vpliva tudi na uporabo elektronskih naprav. V teoretičnem delu smo izpostavili
možne omejitve uporabe elektronskih naprav pri posameznih bolezenskih stanjih
oziroma vzrokih za gibalno oviranost:











okvara hrbtenjače (tetraplegija): težave s premikanjem rok, prstov,
zapestij, glave in vratu, kar otežuje oziroma onemogoča uporabo
računalniške miške, prižiganje računalnika in uporabo tipkovnice; zaradi
izgube občutka za dotik, pritisk in vibracijo je lahko otežena ali
onemogočena uporaba zaslonov na dotik;
živčno-mišična obolenja: zaradi omejenega gibanja v sklepih se lahko
pojavi težava pri velikosti mobilne naprave, ki jo oseba še zmore držati v
eni roki, omejena je tudi velikost zaslona na dotik. Uporaba stacionarnih
računalnikov je omejena zaradi omejenega gibanja v sklepih, ki onemogoča
samostojno prižiganje računalnika;
multipla skleroza: zaradi slabe fine motorike prstov in rok se lahko pojavijo
težave pri prižigu računalnika, uporabi tipkovnice in miške, brskanju po
spletnem mestu, ki zahteva določeno natančnost. Otežena je tudi uporaba
zaslonov na dotik;
poškodba glave ali prebolela možganska kap: slabovidnost in morebitne
težave s spominom, razumevanjem ali pozornostjo;
cerebralna paraliza: glede na stopnjo se večajo tudi težave. Osebe z
manjšimi okvarami lahko samostojno uporabljajo računalnike in mobilne
naprave, nekatere potrebujejo pomoč zaradi slabovidnosti, druge pa ne
zmorejo niti samostojno premikati računalniške miške;
vnetni degenerativni revmatizem ter prirojene ali pridobljene okvare gibal:
otežena ali onemogočena uporaba računalniške miške, prižiganje
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računalnika in uporaba tipkovnice; težava zaradi velikosti mobilne naprave,
ki jo oseba še zmore držati v eni roki; uporaba stacionarnih računalnikov je
omejena zaradi omejenega gibanja v sklepih; zaradi slabe fine motorike
prstov je otežena uporaba zaslonov na dotik.
Rezultati, pridobljeni z anketnim vprašalnikom so pokazali, da 86 % vprašanih
lahko uporablja telefon z zaslonom na dotik, dejansko pa 71 % vprašanih tudi
uporablja pametni mobilni telefon. Nekoliko manj (59 %) anketirancev uporablja
prenosni računalnik, polovica anketirancev pa osebnega. Uporabniki, ki lahko
uporabljajo telefon z zaslonom na dotik v 83 % pri tem niso omejeni z diagonalo
zaslona, 8,5 % jih ne more uporabljati naprave, če je diagonala zaslona večja od
18 cm, 18,5 % pa, če je diagonala zaslona manjša od 11 cm. Med 10 % tistih, ki
telefona z zaslonom na dotik ne morejo uporabljati, so razlogi za to okorni prsti,
nezmožnost gibanja z roko ali nezmožnost vodenih gibov.
Večina vprašanih je bila sposobna uporabljati elektronske naprave, vendar je bil
naš vprašalnik poslan preko spleta, torej so ga verjetno v veliki meri izpolnjevali
gibalno ovirani ljudje, ki dostopajo do spleta in tako uporabljajo vsaj katero od
elektronskih naprav. Glede na to, da večina vprašanih uporablja telefon z
zaslonom na dotik, je pomembno, da se navigacija prilagodi obliki, ki je primerna
za pametne mobilne telefone. Pri tem je potrebno upoštevati tudi ergonomske
vidike oblikovanja aplikacije, ki je prilagojena uporabi gibalno oviranih oseb — tu
je pomembna tako samo oblika kot tudi uporaba barv, velikosti znakov,
preglednost in enostavnost uporabe.

5.2 SAMOSTOJNOST GIBALNO OVIRANIH OSEB V URBANEM OKOLJU
Gibalno oviranim osebam lahko oviro, ki je ne morejo premostiti sami, predstavlja
že manjši robnik ali prestrma klančina. Nepremostljiva ovira je za osebo, ki
uporablja bergle, sicer drugačna kot za osebo, ki uporablja invalidski voziček.
Vendar same ovire niso edina težava pri samostojnemu odpravljanju v urbano
okolje, temveč tudi nepoznavanje okolja in mest, ki so lahko za posameznika
neprehodne. Želeli smo izvedeti, katere so tiste ustanove ali kraji, kamor se
gibalno ovirane osebe največkrat odpravijo same (brez spremljevalca) in kam
najmanjkrat. Poleg tega nas je tudi zanimalo, ali se pogostost samostojnega
odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede na demografske podatke (spol,
starost in povod za gibalno oviranost). Zastavili smo si dve raziskovalni vprašanji.
RV3: V katere objekte v javni uporabi gibalno ovirani najpogosteje ne morejo
zaradi arhitektonskih ovir?
Sendi idr. (2011) so ugotovili, da se v urbanem okolju največkrat pojavijo ovire na
različnih postajališčih, v izobraževalnih ustanovah (šolah, fakultetah) in v
zdravstvenih domovih. Dobra četrtina vprašanih ima težave pri dostopu do občine
in upravne enote. Na področju kulturnih ustanov imajo gibalno ovirani težave
predvsem v muzejih in kulturnih dvoranah, na področju prostega časa pa v
bazenih, hotelih in restavracijah. Tudi raziskava, ki jo podaja Flash barometer
(2012), ugotavlja, da ima 69 % vprašanih težave pri dostopnosti do različnih
objektov.

Eva Jelovčan: Analiza parametrov urbanega okolja za optimiranje
navigacije pri gibalno oviranih osebah

stran 72

Univerza v Mariboru — Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

V naši raziskavi so anketiranci na vprašanje »Kako pogosto se odpravljate na
spodaj našteta mesta/ustanove?« odgovarjali s pomočjo petstopenjske lestvice,
pri čemer je vrednost »1« pomenila nikoli in vrednost »5« vsakodnevno (Graf 11).
Ugotovili smo, da se največkrat odpravljajo v trgovino (Me = 3,05), sledi park
oziroma sprehod po okolici (Me = 3,00) in restavracija (Me = 2,88). Najmanjkrat
pa se vprašani odpravljajo na upravno enoto (Me = 1,67), v kino (Me = 1,61) in v
gledališče (Me = 1,52). Pogostost obiskovanja posameznega kraja ali ustanove
lahko povežemo s količino ovir, ki se na posameznih mestih pojavljajo. Tako lahko
sklepamo, da so gibalno oviranem osebam v povprečju najbolj nedostopna
gledališča, najmanj pa parki. To nam potrjujejo tudi odgovori na vprašanje, kam
vprašani ne morejo samostojno zaradi arhitektonskih ovir (Graf 13). Največ
vprašanih (42 %) ne more na upravno enoto, sledi kino (33 %), gledališče (31 %) in
restavracije (31 %). Najmanj težav pa imajo vprašani pri dostopanju do
fakultete(15 %), parka (19 %) in šole ali vrtca (19 %). Manjše neskladje odgovorov
opazimo le pri restavraciji, kar lahko povežemo z velikim številom restavracij —
osebe tako lahko najdejo veliko restavracij, kamor lahko gredo samostojno, še
vedno pa jih ostaja veliko, kamor bi želeli, vendar zaradi ovir ne morejo.
RV2: Ali se pogostost samostojnega odpravljanja v urbano okolje razlikuje glede
na demografske podatke?
Da bi odgovorili na to raziskovalno vprašanje, smo hipoteze testirali z
enostranskim testom za neodvisne vzorce in analizo variance (ANOVA). Ugotovili
smo da:




se moški in ženske v povprečju enako pogosto samostojno odpravijo v
urbano okolje (Tabela 7);
se mlajši gibalno ovirani (30 let in manj) in starejši gibalno ovirani (več kot
30 let) v povprečju enako pogosto samostojno odpravljajo v urbano okolje
(Tabela 9);
je povprečno samostojno odpravljanje v urbano okolje enako pri vseh
vzrokih za gibalno oviranost (Tabela 12).

Pogostost samostojnega odpravljanja v urbanem okolju se torej ne razlikuje glede
na demografske podatke.
Omejitev pri testiranju hipoteze o povprečnem samostojnem odpravljanju v
urbano okolje glede na vzrok za gibalno oviranost je bila, da znotraj vsake skupine
gibalno oviranih (na primer oseb z okvaro hrbtenjače ali cerebralno paralizo)
obstajajo različne stopnje gibalne oviranosti. Nekdo se lahko samostojno premika,
drugi je morda zmožen le manjših premikov s prsti ali glavo. Bolj smiselno bi bilo
gibalno ovirane osebe razdeliti glede na njihovo zmožnost gibanja.
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5.3 PROBLEMATIKA OVIR V URBANEM OKOLJU
Arhitektonske ovire v urbanem okolju delimo glede na tri območja, kjer se
nahajajo: širši dostop do objekta, vhod v objekt in notranja funkcionalnost (Sendi
idr., 2011). V naši raziskavi smo ugotovili, da največ anketirancev najpogosteje
naleti na oviro v notranji funkcionalnosti (40 %), sledi vhod v objekt (35 %) in
dostop do objekta (25 %) (Graf 14). Ne glede na to, kje jih najdemo, pa ovire
pomenijo težavo pri dostopnosti za gibalno ovirane osebe. Namen tega dela
raziskave je ugotoviti, katere so tiste ovire, ki se najpogosteje pojavljajo v
urbanem okolju in katere povzročajo gibalno oviranim osebam največje težave
oziroma so za njih nepremostljive. Z definiranimi ovirami v urbanem okolju bomo
lahko navigacijo optimirali tako, da bo uporabna za čim širši krog uporabnikov. V
tem delu smo si zastavili dve raziskovalni vprašanji.
RV4: Katere ovire se v urbanem okolju najpogosteje pojavljajo?
Kobal idr. (2008) so ugotovili, da so stopnice skoraj vedno omenjene kot največja
ovira, sledi pomanjkanje klančin, visoki robniki in pločniki, pokvarjena dvigala,
pomanjkanje ročajev, preozka vrata in nedostopne sanitarije. Tudi Berčan idr.
(2010) kot najpogostejše ovire v zunanjem okolju navajajo robnike in strmine,
dodajajo pa še problematiko ovir pri podhodih in nadhodih. V notranjem okolju
izpostavijo stopnice, pragove, neprimerna vrata in preozke hodnike.
V naši raziskavi so anketiranci s pomočjo petstopenjske lestvice ocenjevali, na
katere ovire v javnih ustanovah in površinah najpogosteje naletijo, pri čemer je
vrednost »1« pomenila nikoli in vrednost »5« zelo pogosto (Graf 15). Vprašani
najpogosteje naletijo na stopnice in robnike (Me = 3,87), sledijo neprimerna ali
pretežka vrata v ustanovo (Me = 3,77) in zasedeno ali neprimerno parkirno mesto
(Me = 3,69), previsok pult (Me = 3,63), poškodovan pločnik (Me = 3,61),
neprilagojeni toaletni prostori (Me = 3,55), slaba označenost vhoda oziroma poti
primerne za invalide (Me = 3,32), strma klančina — naklon večji od 8 % (Me =
3,26), poškodovana klančina (Me = 3,05), pločnik preozek za invalidski voziček
(Me = 3,05). Anketiranci v urbanem okolju najmanjkrat naletijo na preozke
hodnike za invalidski voziček (Me = 2,87) in oster ovinek na klančini (Me = 2,87).
Poleg teh ovir vprašani naletijo tudi na pomanjkanje dvigal in ograje na
stopniščih.
Glede na našo in preostale raziskave lahko kot najpogostejše ovire izpostavimo
stopnice, robnike, neprimerna vrata v ustanovo in nedostopne sanitarije. Pri
optimiranju navigacije pa moramo biti pozorni na vse naštete ovire, saj manjša
pogostost pojavljanja določene ovire v urbanem okolju še ne pomeni, da jo lahko
gibalno ovirana oseba zato premaga. Graf 18 nam prikazuje odgovore na vprašanje
ali določeno oviro lahko oseba premaga sama, ali za to potrebuje pomoč druge
osebe ali je nikakor ne more premagati. Največji odstotek vprašanih nikakor ne
more premagati preozkega hodnika z invalidskim vozičkom (62 %), sledi preozek
pločnik za invalidski voziček (54 %) in neprilagojeni toaletni prostori (49 %). To so
ovire, ki so za določene posameznike nepremagljive, zato moramo biti pri
navigaciji nanje še posebej pozorni in ponuditi alternativno pot, kjer se jim bodo
lahko izognili oziroma pot do najbližjega prilagojenega toaletnega prostora. S
pomočjo druge osebe lahko največ vprašanih premaga strmo klančino (naklon večji
od 8 %) (59 %), poškodovan pločnik (59 %) ter poškodovano klančino (57 %). Tudi to
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so ovire, kjer posamezniki ne morejo preko njih samostojno, zato jim moramo
zanje ponuditi alternativno pot.
RV5: V koliko faktorjev se povezujejo merjene spremenljivke o ovirah v urbanem
okolju?
Da bi odgovorili na to raziskovalno vprašanje, smo izvedli faktorsko analizo.
V naši raziskavi so anketiranci za 12 spremenljivk (zasedeno ali neprimerno
parkirno mesto, strma klančina (naklon večji od 8 %), oster ovinek na klančini,
poškodovana klančina, pločnik preozek za invalidski voziček, poškodovan pločnik,
pretežka ali neprimerna vrata v ustanovo, previsok pult, neprilagojeni toaletni
prostor, slaba označenost vhoda oz. poti, primerne za invalide, stopnice, robniki,
preozki hodniki za invalidski voziček) na lestvici od 1 do 5 izbirali, katere se v
urbanem okolju pojavljajo največkrat. Vrednost »1« je pomenila nikoli in vrednost
»5« zelo pogosto (Graf 15). S faktorsko analizo smo želeli ugotoviti, v koliko
faktorjev se povezujejo spremenljivke o ovirah v urbanem okolju.
S Cronbach alfa koeficientom smo najprej testirali zanesljivost tega dela
vprašalnika in ugotovili, da je Cronbach alfa za naše spremenljivke 0,908, kar
pomeni, da je visoko zanesljiv. Primernost faktorske analize smo preverili s KMO
testom in Bartlett-ovim testom (Tabela 15) ter smo ugotovili, da je vzorec
primeren za faktorsko analizo in da Barettov test nakazuje na obstoj povezav med
spremenljivkami. Dobili smo dva faktorja, ki pojasnjujeta 64,6 % variance (Tabela
17). Pri izbiri primernega števila faktorjev smo si pomagali tudi s scree diagramom
(Graf 16). Izvedli smo še poševno rotacijo (Tabela 19) in ugotovili, da sta faktorja
soodvisna (Tabela 20), zato nam ni bilo potrebno izvajati še pravokotne rotacije.
Na podlagi faktorske analize smo ugotovili, da lahko na podlagi dvanajstih
merjenih spremenljivk ovire v urbanem okolju razdelimo na dva faktorja:




prvi faktor močno korelira s spremenljivkami 'Oster ovinek na klančini',
'Strma klančina (naklon večji od 8 %)', 'Poškodovana klančina', 'Poškodovan
pločnik', 'Pločnik preozek za invalidski voziček', 'Pretežka ali neprimerna
vrata v ustanovo' in 'Slaba označenost vhoda oz. poti primerne za invalide'.
Spremenljivke kažejo na ovire, ki se jih širša javnost v veliki meri ne
zaveda. Prvi faktor bi tako lahko poimenovali 'Širši javnosti manj znane
ovire';
drugi faktor močno korelira s spremenljivkami 'Neprilagojeni toaletni
prostori', 'Zasedeno ali neprimerno parkirno mesto', 'Stopnice, robniki' in
'Preozki hodniki za invalidski voziček'. To so ovire na katere večina ljudi
pomisli najprej, ko govorimo o dostopnosti za gibalno ovirane osebe. Drugi
faktor zato poimenujemo 'Širši javnosti znane ovire.'

Delitev na dva faktorja bi nam bila predvsem v pomoč pri nadgradnji navigacije,
kjer bi lahko pri dodajanju ovir sodelovala tudi širša javnost. V tem primeru bi
morali biti še posebej pozorni, da jim ovire predstavimo in da so pozorni tudi na
tiste, ki niso takoj opazne, kot na primer parkirni prostor ali prilagojeni toaletni
prostori.
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5.4 UKREPI ZA POVEČANJE SAMOSTOJNOSTI GIBALNO OVIRANIH
OSEB V URBANEM OKOLJU
Namen tega dela magistrskega dela je bil ugotoviti, kateri ukrepi bi gibalno
oviranim osebam najbolj pomagali, da bi se lahko večkrat samostojno odpravili v
urbano okolje. Zanimalo nas je, ali si gibalno ovirane osebe bolj želijo informacij
o ovirah na različnih spletih portalih ali v fizični (tiskani) obliki. Predvsem nas je
zanimalo, ali je navigacija za gibalno ovirane rešitev, ki bi jim pomagala pri
samostojnem raziskovanju urbanega okolja. Zastavili smo si raziskovalno
vprašanja:
RV6: Ali bi gibalno oviranim osebam k večkratnemu samostojnemu odpravljanju v
urbano okolje bolj pomagali ukrepi na spletu ali v tiskani obliki?
V že izvedenih raziskavah in literaturi predvsem najdemo rešitve, povezane s
fizičnim odstranjevanjem ovir. Sendi idr. (2009) kot začetek predlagajo natančen
popis ovir v urbanem okolju, pripravo seznama in opozarjanje odgovornih za
odpravo ovir. Podobno tudi Žibert (2014) priporoča boljši nadzor nad dostopnostjo
ter obveščanje pristojnih organov o problematiki. Albreht idr. (2010) predlagajo
ozaveščanje javnosti o težavah, ki omejujejo udeležence s posebnimi potrebami.
Poleg tega poudarjajo, da je potrebno sprejeti pravne predloge in organizirati
strokovne seminarje za obveščanje in seznanjanje strokovnih javnosti z novimi
določili. »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« (Albreht idr., 2010).
Na vprašanje »Kateri ukrepi bi vas najbolj spodbudili k samostojnejšemu
opravljanju obveznosti v urbanem okolju?« so anketiranci v naši raziskavi v
največjem številu odgovorili (58 %), da bi jim bile najbolj v pomoč informacije o
prehodnih poteh na spletu, 18 % vprašanim informacije v tiskani obliki, preostali
(24 %) pa so navedi druge ukrepe (Graf 19). V tabeli 22 so navedeni odgovori
anketirancev na vprašanje o ukrepih za samostojnejše gibanje v urbanem okolju
glede na njihov povod za gibalno oviranost. Pri vprašanih iz vseh skupin gibalnih
oviranosti (razen skupine, ki ima druge gibalne oviranosti) je največ vprašanih
označilo, da bi jim najbolj pomagali ukrepi, ki so objavljeni na spletu.
V naslednjem vprašanju smo želeli izvedeti, kateri od naštetih ukrepov bi jim
pomagali pri večji samostojnosti v urbanem okolju in v povprečju bi vprašanim
najbolj pomagala navigacija, prilagojena gibalno oviranim osebam (Me = 4,17) in
informiranost o prilagojenosti ustanove za invalidski voziček (Me = 4,17). Sledijo
označene poti, ki so primerne za invalidske vozičke (Me = 4,00) (Graf 20).
Glede na dobljene rezultate raziskave lahko potrdimo, da bi gibalno oviranim
osebam najbolj pomagale rešitve, ki so objavljene na spletu. Prav tako bi večini
vprašanih zelo pomagala navigacija, prilagojena za gibalno ovirane osebe. To so
rešitve, ki bi gibalno oviranim osebam pomagale izbrati pot, kjer ni ovir, kakršnih
posameznik ne more premagati. Anketiranci so poudarili, da bi si sicer želeli tudi
sprememb v samem urejanju urbanega okolja, ki bi jim bil bolj dostopen in jim
tako ne bi bilo potrebno uporabljati alternativnih poti.
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6 ZAKLJUČEK
Tabaj in drugi (2010) ocenjujejo, da je v Sloveniji približno od 7 do 9 %
prebivalstva invalidov. Koliko od njih uporablja invalidski voziček sicer ni znano,
vendar se prav vsi srečujejo z ovirami v urbanem okolju, ki jih zaradi gibalne
oviranosti ne morejo premagati. To so ovire, ki se nahajajo zunaj ali znotraj
objektov v javni uporabi, ki bi morali biti dostopni vsem, ne glede na gibalno
oviranost, kar predpisuje tudi zakon. Vendar je v Sloveniji še vedno veliko število
objektov, ki osebam z gibalno oviranostjo niso dostopni, kar jim onemogoča
samostojnost in svobodo, ki jo imamo zdravi ljudje.
Čeprav se je širša javnost počasi začela zavedati problematike ovir v okolju in so
ljudje pri gradnji novih objektov pozornejši tudi na dostopnost za vse, še vedno
obstaja veliko starejših zgradb, ki niso grajene na ta način. V naši raziskavi smo
ugotovili, da med dvanajstimi objekti, ki smo jih izbrali, ne obstaja niti eden, ki bi
bil dostopen vsem vprašanim. Največ gibalno oviranih oseb ima težave pri
samostojnem obiskovanju upravne enote, kina in gledališča. Pri tem na največ ovir
naletijo v notranjosti objektov, in sicer so najpogostejše ovire stopnice in robniki,
slaba označenost poti, ki je zanje primerna ter pomanjkanje ograj in dvigal v
objektih.
Čeprav gibalno ovirane osebe poudarjajo, da si od vseh ukrepov najbolj želijo
odstranitev ovir, pa je lahko prenavljanje starejših stavb precej zahtevno in
drago. Zelo težko na primer razširimo hodnike ali stopnišče in zgradimo dvigalo,
če v stavbi za take spremembe ni prostora. Lahko pa gibalno oviranim pomagamo
z informacijami o dostopnosti posameznih mest in objektov ter poteh, po katerih
lahko do njih samostojno pridejo. V magistrskem delu smo podatke zbirali za
navigacijo, ki bi gibalno oviranim osebam omogočila to samostojnost. Primernost
in smiselnost izdelave navigacije za gibalno ovirane osebe so potrdili tudi
anketiranci, saj jih je več kot polovica med ukrepi, ki bi jim pomagali pri večji
samostojnosti v urbanem okolju, izbrala informiranost o prehodnih poteh za
gibalno ovirane na spletu. Poleg tega so tudi med šestimi podanimi ukrepi kot
najbolj smiselnega poleg informiranosti o prilagojenosti ustanove za invalidski
voziček izbrali navigacijo, prilagojeno za gibalno ovirane osebe.
Pri popisu ovir za navigacijo moramo biti posebej pozorni na ovire, ki jih največ
gibalno oviranih oseb ne more samostojno premagati. To so preozki hodniki za
invalidski voziček, preozki pločniki za invalidski voziček, neprilagojeni toaletni
prostori ter stopnice in robniki. Z vprašalnikom in pregledom literature smo prišli
tudi do seznama ovir, ki jih moramo vključiti v navigacijo:




ovire v zunanjem okolju in vhodu v objekt: stopnice in pragovi, slaba
označenost poti, prilagojene za gibalno ovirane, pretežka ali neprimerna
vrata v ustanovo, poškodovan pločnik, preozek pločnik za invalidski
voziček, poškodovana klančina, oster ovinek na klančini, prestrma
klančina, zasedeno ali neprimerno parkirno mesto;
ovire v notranjosti objektov: preozki hodniki za invalidski voziček, stopnice
in robniki, neprilagojeni toaletni prostori, previsok pult, pretežka ali
neprimerna vrata med sobami v objektu, pomanjkanje ali nedelovanje
dvigal, ni ograje na stopniščih.
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Glede na to, da 86 % vprašanih v naši raziskavi lahko uporablja telefon z zaslonom
na dotik in ga od tega 71 % tudi dejansko uporablja, bi bilo navigacijo najbolje v
osnovi narediti za mobilne telefone, kasneje pa predlagamo tudi prilagoditev za
stacionarne računalnike. Tako bi si prehodne poti po urbanem okolju lahko
ogledali tudi tisti posamezniki, ki telefona z zaslonom na dotik zaradi gibalne
oviranosti ali katerega drugega razloga ne morejo uporabljati. Kot nadgradnjo
navigaciji predlagamo vzpostavitev spletnega portala, kjer bi vsak posameznik
lahko sodeloval z vpisovanjem opaženih ovir v urbanem okolju in izboljšav,
narejenih na tem področju, s čimer bi zagotovili stalno prilagajanje navigacije
realnemu stanju v urbanem okolju. V naslednjih korakih bi bil smiseln tudi prevod
v tuje jezike, kar bi gibalno oviranim turistom omogočilo samostojno raziskovanje
Slovenije.
Opazili smo, da je pri problematiki gibalno oviranih velikokrat težava tudi
neozaveščenost javnosti. S pomočjo različnih kanalov, preko katerih bi širšo
javnost izobrazili o težavah premikanja gibalno oviranih po urbanem okolju, bi
postopoma lahko preprečili parkiranje zdravih ljudi na mestih za invalide,
parkiranje koles na klančinah ter zaklepanje koles na ograje ob stopnicah in
klančinah. S tem ukrepom bi gibalno oviranim osebam v mnogih primerih
pomagali, da bi se lahko nemoteno pomikali po pločnikih, klančinah ali stopnicah.
Z ozaveščanjem čim večjega števila ljudi bi dosegli tudi večjo mero strpnosti in
nediskriminacije, kar bi gibalno oviranim osebam pomenilo zelo veliko in zaradi
česar bi se lahko z večjo samozavestjo samostojno odpravljali v urbano okolje.
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PRILOGA 1: Anketni vprašalnik
V1 - Katera bolezen ali poškodba je povod za vašo gibalno oviranost?
okvara hrbtenjače
živčno-mišično obolenje
multipla skleroza
poškodba glave ali možganska kap
cerebralna paraliza
vnetni ali degerativni revmatizem
prirojene ali pridobljene okvare gibal
drugo:
V2 - Katerega od spodnjih pripomočkov uporabljate za pomoč pri gibanju?
Možnih je več odgovorov
bergle oziroma palice
hoduljo
voziček na ročni pogon
voziček na elektromotorni pogon
električni skuter
drugo:
V3 - Katere od navedenih elektronskih naprav uporabljate?
Možnih je več odgovorov
navadni mobilni telefon
pametni mobilni telefon
tablični računalnik
osebni računalnik
prenosni računalnik
V4 - Ali vam vaša gibalna oviranost omogoča uporabo pametnega telefona z
zaslonom na dotik?
da
ne
ne vem
V4_2 - Ali ste pri uporabi zaslonov na dotik omejeni z velikostjo diagonale
zaslona?
Možnih je več odgovorov
da, diagonala zaslona ne sme biti manjša od 4,3 inča (11cm)
da, diagonala zaslona ne sme biti večja od 7 inčev (18 cm)
ne
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V4_3 - Zaradi česa ne morete uporabljati naprav z zasloni na dotik?
Možnih je več odgovorov
tresenje prstov oziroma rok
negibnost (ohromelost) prstov oziroma rok
hude oslabelosti prstov oziroma rok
okornih prstov
drugo:
V5 - Kolikokrat mesečno se sami odpravite kamor koli izven vašega doma?

V6 - Kako pogosto se sami odpravite na spodaj našteta mesta/ustanove (1 =
nikoli, 2 = nekajkrat letno, 3 = nekajkrat mesečno, 4 = nekajkrat tedensko, 5 =
vsakodnevno)?
1
nikoli

2
3
4
5
nekajkrat nekajkrat nekajkrat vsako-dnevno
letno
mesečno tedensko

Trgovina
Zdravstveni dom
Banka
Občina (upravna
enota)
Fakulteta
Športna dvorana
Gledališče
Kino
Pošta
Restavracija
Šola, vrtec
Park oziroma
sprehod po
okolici
V7 - Označite kraje, kamor ne morete samostojno (brez spremstva) zaradi
arhitektonskih ovir ali neprilagojene notranjosti stavb.
Možnih je več odgovorov
trgovina
zdravstveni dom
banka
občina (upravna enota)
fakulteta
športna dvorana
gledališče
kino
pošta
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restavracija
šola, vrtec
park oz. sprehod po okolici
V8 - Označite pri katerem od spodaj naštetih območij najpogosteje naletite na
ovire, ki jih ne morete premagati?
dostop do objekta (pločniki, parkirišča)
vhod v objekt (klančine, dvigala, širina vhodnih vrat)
notranja funkcionalnost (povezanost nadstropij z dvigalom, sanitarije)
V9 - Prosim, označite na katere ovire v javnih ustanovah in površinah
najpogosteje naletite (1 = nikoli, 2 = zelo redko, 3 = redko, 4 = pogosto in 5 =
zelo pogosto).
1
2
nikoli zelo redko

3
redko

4
5
pogosto zelo pogosto

Zasedeno ali neprimerno
parkirno mesto.
Strma klančina (naklon večji
od 8 %).
Oster ovinek na klančini.
Poškodovana klančina.
Pločnik preozek za
invalidski voziček.
Poškodovan pločnik.
Pretežka ali neprimerna
vrata v ustanovo.
Previsok pult.
Neprilagojeni toaletni
prostori.
Slaba označenost vhoda
oziroma poti primerne za
invalide.
Stopnice, robniki.
Preozki hodniki za invalidski
voziček.
V10 - Naštejte še druge ovire, na katere naletite v urbanem okolju.
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V11 - Kako premagate spodaj naštete ovire? V vsaki vrstici označite ustrezen
odgovor. Vrednost »1« pomeni, da oviro lahko premagate sami, vrednost »2«
pomeni, da oviro premagate s pomočjo druge osebe in vrednost »3« da
ovire nikakor
ne
morete
premagati.
1
lahko premagam
sam/a

2
3
lahko
nikakor ne morem
premagam s
premagati
pomočjo
druge osebe

Zasedeno ali neprimerno
parkirno mesto.
Strma klančina (naklon večji
od 8 %).
Oster ovinek na klančini.
Poškodovana klančina.
Pločnik preozek za
invalidski voziček.
Poškodovan pločnik.
Pretežka ali neprimerna
vrata v ustanovo.
Previsok pult.
Neprilagojeni toaletni
prostori.
Slaba označenost vhoda
oziroma poti primerne za
invalide.
Stopnice, robniki.
Preozki hodniki za invalidski
voziček.
V12 - Preštejte in vpišite, pri koliko postavkah ste označili odgovor 1 (lahko
premagam sam):

V13 - Preštejte in vpišite, pri koliko postavkah ste označili odgovor 3 (nikakor
ne morem premagati):

V14 - Kateri ukrepi bi vas najbolj spodbudili k pogostejšemu samostojnemu
opravljanju obveznosti v urbanem okolju?
informiranost o prehodnih poteh za invalide na spletu
informiranost o prehodnih poteh za invalide v tiskani obliki
drugo:
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V15 - Koliko bi vam spodaj našteti ukrepi pomagali, da bi se večkrat sami
odpravili po različnih opravkih?
(1 = sploh ni bi pomagalo, 2 = ne bi pomagalo, 3 = niti bi, niti ne bi pomagalo, 4
= bi pomagalo in 5 = zelo bi pomagalo)
1
2
3
4
5
sploh ne
ne bi niti ne bi
bi
zelo bi
bi
pomagalo pomagalo pomagalo pomagalo
pomagalo
Informiranost o ovirah na poti
do ustanove.
Informiranost o prilagojenosti
ustanove za invalidski
voziček.
Označene poti, ki so
primerne za invalidske
vozičke.
Podatki o dostopnosti, zbrani
v priročniku v papirni obliki.
Podatki o dostopnosti,
postavljeni na javnem mestu.
Navigacija, prilagojena za
gibalno ovirane osebe.
V16 - Kateri ukrepi bi vam še pomagali, da bi se večkrat samostojno odpravili
po opravkih?

V17 - Spol:
ženski
moški
V18 - Starost:

V19 - Kraj bivanja:
Osrednja Slovenija
Gorenjska
Primorska
Dolenjska
Štajerska
Koroška
Prekmurje
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PRILOGA 2: Frekvenčna tabela za starost anketirancev
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

12

1

1,4

1,9

1,9

14

1

1,4

1,9

3,7

15

2

2,8

3,7

7,4

16

2

2,8

3,7

11,1

17

1

1,4

1,9

13,0

19

2

2,8

3,7

16,7

20

1

1,4

1,9

18,5

21

1

1,4

1,9

20,4

22

2

2,8

3,7

24,1

23

1

1,4

1,9

25,9

24

3

4,2

5,6

31,5

25

1

1,4

1,9

33,3

26

1

1,4

1,9

35,2

28

3

4,2

5,6

40,7

29

5

7,0

9,3

50,0

31

3

4,2

5,6

55,6

33

1

1,4

1,9

57,4

34

1

1,4

1,9

59,3

35

3

4,2

5,6

64,8

38

1

1,4

1,9

66,7

40

1

1,4

1,9

68,5

41

1

1,4

1,9

70,4

42

2

2,8

3,7

74,1

43

1

1,4

1,9

75,9

45

1

1,4

1,9

77,8

47

1

1,4

1,9

79,6

49

2

2,8

3,7

83,3

50

3

4,2

5,6

88,9

55

2

2,8

3,7

92,6

57

1

1,4

1,9

94,4

59

1

1,4

1,9

96,3

67

1

1,4

1,9

98,1

70

1

1,4

1,9

100,0
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Missing

Total

54

76,1

-3

17

23,9

71

100,0

Total

Magistrsko delo

100,0

PRILOGA 3: Frekvenčna tabela za število mesečnih samostojnih
odhodov od doma
Frequency
Valid

Cumulative Percent

10

14,1

16,7

16,7

1

1

1,4

1,7

18,3

3

2

2,8

3,3

21,7

4

1

1,4

1,7

23,3

5

3

4,2

5,0

28,3

7

2

2,8

3,3

31,7

8

2

2,8

3,3

35,0

10

8

11,3

13,3

48,3

12

2

2,8

3,3

51,7

15

5

7,0

8,3

60,0

20

5

7,0

8,3

68,3

25

2

2,8

3,3

71,7

30

10

14,1

16,7

88,3

31

5

7,0

8,3

96,7

40

1

1,4

1,7

98,3

50

1

1,4

1,7

100,0

60

84,5

100,0

-3

8

11,3

-1

3

4,2

11

15,5

71

100,0

Total
Total

Valid Percent

0

Total
Missing

Percent
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Magistrsko delo

oz. poti primerne za

Slaba označenost vhoda

Neprilagojeni toaletni

Pretežka ali neprimerna

,301

,412

,407

Strma klančina (naklon večji od 8 %)

,107

1,000

,740

,583

,626

,725

,511

,426

,196

,511

,473

,476

Oster ovinek na klančini

,054

,740

1,000

,775

,605

,638

,416

,481

,165

,518

,461

,470

Poškodovana klančina

,047

,583

,775

1,000

,563

,588

,345

,406

,133

,555

,411

,490

Pločnik preozek za invalidski voziček

,249

,626

,605

,563

1,000

,605

,628

,462

,303

,597

,478

,550

Poškodovan pločnik

,216

,725

,638

,588

,605

1,000

,632

,389

,185

,550

,578

,537

Pretežka ali neprimerna vrata v

,231

,511

,416

,345

,628

,632

1,000

,537

,385

,475

,588

,475

Previsok pult

,006

,426

,481

,406

,462

,389

,537

1,000

,343

,504

,358

,366

Neprilagojeni toaletni prostori

,375

,196

,165

,133

,303

,185

,385

,343

1,000

,663

,502

,465

Slaba označenost vhoda oz. poti,

,301

,511

,518

,555

,597

,550

,475

,504

,663

1,000

,549

,724

Stopnice, robniki

,412

,473

,461

,411

,478

,578

,588

,358

,502

,549

1,000

,591

Preozki hodniki za invalidski voziček

,407

,476

,470

,490

,550

,537

,475

,366

,465

,724

,591

1,000

invalidski voziček

,375

Preozki hodniki za

,006

Stopnice, robniki

,231

invalide

,216

prostori

,249

Previsok pult

,047

vrata v ustanovo

,054

Pločnik preozek za

Poškodovan pločnik

Poškodovana klančina

Oster ovinek na klančini

,107

večji od 8%)

1,000

Zasedeno ali neprimerno parkirno

parkirno mesto

invalidski voziček

Correlation

Strma klančina (naklon

Zasedeno ali neprimerno

PRILOGA 4: Korelacije za 12 spremenljivk za ovire v urbanem okolju

mesto

ustanovo

primerne za invalide
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Sig. (1-

Zasedeno ali neprimerno parkirno

tailed)

mesto

Magistrsko delo

,222

,350

,370

,036

,060

,048

,482

,003

,014

,001

,001

,000

,000

,000

,000

,000

,001

,080

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,001

,000

,119

,000

,000

,000

,000

,000

,006

,001

,172

,000

,001

,000

,000

,000

,000

,014

,000

,000

,000

,000

,002

,093

,000

,000

,000

,000

,002

,000

,000

,000

,006

,000

,004

,003

,000

,000

,000

,000

,000

Strna klančina (naklon večji od 8 %)

,222

Oster ovinek na klančini

,350

,000

Poškodovana klančina

,370

,000

,000

Pločnik preozek za invalidski voziček

,036

,000

,000

,000

Poškodovan pločnik

,060

,000

,000

,000

,000

Pretežka ali neprimerna vrata v

,048

,000

,001

,006

,000

,000

Previsok pult

,482

,001

,000

,001

,000

,002

,000

Neprilagojeni toaletni prostori

,003

,080

,119

,172

,014

,093

,002

,006

Slaba označenost vhoda oz. poti,

,014

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Stopnice, robniki

,001

,000

,000

,001

,000

,000

,000

,004

,000

,000

Preozki hodniki za invalidski voziček

,001

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,003

,000

,000

ustanovo

primerne za invalide
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