
Dostopni turizem
pot drug k drugemu



Predgovor
Osnovno izhodišče pri obravnavi dos-
topnega turizma je potreba ljudi, ki 
živijo z eno od invalidnosti,  po razve-
drilu, rekreaciji, druženju, rehabilitaciji 
in vključevanju v družbo. Že Splošna 
deklaracija o človekovih pravicah, 1948 
govori o pravici do svobodnega gibanja, 
počitka in prostega časa, kar omogoča 
vsem skupinam invalidov, da funkciona-
lno, neodvisno, pravično in z dostojanst-
vom lahko koristijo turistične produkte.
 
Turizem za vse se je s spremembo za-
konodaje in dojemanjem invalidnosti 
v Evropi hitro razširil in sledile so 
pomembne spremembe. Organizacija, 
ki se v Evropi še posebej trudi v to smer 
je neprofitna organizacija Evropske 
komisije - Evropsko združenje za dos-
topni turizem (ENAT).

Ko govorimo o začetkih “turizma za vse“ 
v Sloveniji, ne moremo mimo invalid-
skih društev in zvez, ki so omogočale 
letovanje posameznikom in skupinam v 
svojih počitniških objektih. Obenem pa 
rehabilitacijo v zdraviliščih. Nevladne or-
ganizacije so bile pomemben člen, da so 
dostopni turizem približale slovenskim 
turističnim ponudnikom. Vse bolj se 
tudi Slovenska turistična organizacija v 
slovenskem in mednarodnem prostoru 

trudi uveljaviti Slovenijo kot dostopno, 
urejeno, prijazno, ekološko in zanimivo 
destinacijo.

Za izvajanje dostopnega turizma v Slo-
veniji še vedno manjka ozaveščanja, 
izobraževanja, povezovanja in pro-
mocije. Potrebujemo inovativnost na 
področju priprave in izvedbe različnih 
programov, ki bodo omogočili dos-
topnost na različnih nivojih. Moramo 
urediti javno grajeno okolje oz. glavne 
skupine kriterijev za dostopni turizem 
kot so fizično dostopnost, dostopnost 
do informacij, ekonomsko dostopnost, 
psihosocialno dostopnost in po novem 

Poslovni sistem v turizmu še posebej daje pozornost 
pravilnim odnosom sodelovanja in povezovanja. 
Poznavanje življenja invalidov in drugih skupin je 
ključ kako spremeniti dostopno družbeno okolje 
tako na ravni posameznika, kot tudi na ravni celotne 
družb.
Poznavanje lastnosti dostopnega turizma je temelj 
poznavanja njegovega delovanja. Poslovni kapital v 
turizmu pomeni znanje, izkušnje, organizacijske spo-
sobnosti, inovativnost, odnosi do gostov in strokovna 
podpora.  
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Predgovor

tudi virtualno dostopnost. Vse kriterije 
skupaj razumeti kot enovito celoto.
Dostopnost nekateri turistični ponud-
niki smatrajo kot neke vrste drugačni 
turizem, vendar moramo razumeti, da je 
urejeno in prilagojeno okolje dejansko 
namenjeno vsem, tudi tistim, ki nimajo 
nobenih specifičnih potreb. Gre za 
boljšo kvaliteto življenja vseh občanov 
in sožitje življenja med ljudmi. 

Na svetu živi okoli milijarda ljudi, torej 
približno 15% prebivalstva, ki potrebuje-
jo prilagojeno okolje in prav ta skupina 
ljudi po nekaterih raziskavah predstav-
lja eno izmed najbolj prezrtih skupin v 
turistični dejavnosti. V slovenski BDP 
turizem posredno in neposredno prisp-
eva kar 12,3-odstotni delež, neposredno 
pa zaposluje 6,5 % delovno aktivnega 
prebivalstva, je visoko multiplikativna 
poslovna dejavnost, ki pomembno vp-

liva na razvoj drugih področij. Našteti 
kazalniki napovedujejo turizmu svetlo 
prihodnost, a vsekakor ni naključje, 
da lahko v analizah, strategijah in 
statističnih podatkih opazimo odsot-
nost govora o dostopnem turizmu.

V literaturi so predstavljena različna 
pojmovanja in termini, ki opredeljujejo 
dostopni turizem kot so npr: »invalidski 
turizem«, »turizem za vse«, »vključujoč 
turizem«, »univerzalni turizem«, »turizem 
brez ovir« in tudi kot oblika socialnega 
turizma. Enotna definicija dostopnega 
turizma ne obstaja. 
Samo v Evropski uniji je za dostopni tur-
izem zainteresiranih 120 milijonov ljudi. 
Ob predpostavki, da invalidne osebe in 
osebe s posebnimi potrebami pogosto 
potujejo s spremljevalcem ali sorod-
nikom, lahko govorimo o pomembnem 
multiplikativnem ekonomskem učinku.
Zavedati se moramo, da moramo nekaj 
stimulativnega narediti, da ta poten-
cial turizma, spravimo iz domov in jih 
navdušimo za potovanje. 

Benjamin Žnidaršič

Zaradi svoje poslovne širine turizem združuje vse 
gospodarske dejavnosti. Zato države ne glede na 
politično usmerjenost, kulturno različnost ali eko-
nomsko razvitost, razvoj turizma poudarjajo kod del 
strateške usmeritve.

Zagotavljanje pogojev sodobnega invalidskega tur-
izma je torej ključno strateško vprašanje razvoja 
naroda. 
 

Naslovnica fotografija 1: arhiv Zavod Brez ovir
Naslovnica fotografija 2: arhiv Zveza paraplegikov Slovenije
Naslovnica fotografija 3: arhiv Zveza paraplegikov Slovenije
Naslovnica fotografija 4: arhiv Zveza paraplegikov Slovenije3



Glavne skupine kriterijev za dos-
topni turizem so: fizična dostop-
nost, ekonomska dostopnost, 
psihosocialna dostopnost in dos-
topnost do informacij (Laura, 2010, 
Premiki 2012). Po novem pa vse te 
dopoljnjuje virtualna resničnost.

FIZIČNA DOSTOPNOST 
se nanaša na pogoje, v katerih ima vsak-
do možnost varno prispeti, dostopati 
in uporabljati turistično infrastrukturo. 
Vzpostavimo jih z odstranitvijo arhi-
tekturnih ovir v okolju in objektih, na-
mestitvijo dostopne opreme in naprav, 
ter ureditvijo poti, ki povezujejo posa-
mezne dele dostopnih objektov.

Dostop do nastanitev in rekreaci-
jskih površin  naj bo primerno urejen. 
Parkirišče je za ljudi s posebnimi potre-
bami urejeno tako, da se nahaja v bližini 
glavnega vhoda in je z njim povezan s 
klančino oz. je pot do vhoda brez ovir. 
Parkirišče je za invalidnega gosta prime-
mo označeno. Vhod v notranjost objek-
ta mora biti brez ovir. Javne transportne 
poti so dostopne za invalide, na željo 
gosta pa v nastanitvi organizirajo tudi 
lasten prevoz. 
Notranje funkcionalnosti objekta so 
tudi pomembne. Recepcija naj stoji na 
vidnem mestu in del njenega pulta na 
bo nekoliko nižji za lažji sprejem inval-
idnih gostov. Na recepciji naj imajo tudi 
pripomočke (ojačevalci zvoka, lupe 

Skupine kriterijev za dostopni turizem

Priporočljiva izvedba dostopne klančine v objekt.
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in povečevalna stekla), ki gostu zaradi 
njegove motnje olajšajo bivanje v nas-
tanitvi. Notranjost objekta in ključna 
mesta naj bodo označena z jasnimi in 
preglednimi smerokazi (velike črke, na-
pisi v Braillovi pisavi, zvočna opozorila 
... ). 
Nadstropja so poveza z dvigali in 
stopnišči, ki so primemo označena in 
oblikovana za neovirano gibanje gosta. 
Tudi sobe in toaletni prostori so funk-
cionalno oblikovani tako, da nudijo 
gostu udobno bivanje. Ostali objekti 
znotraj hotela, to so kavarna, restavraci-
ja, telovadnica in bazeni, se nahajajo v 
pritličju in so brez arhitekturnih ovir. 
Kongresne dvorane so opremljene s 
primerno tehnično opremo, ki omogoča 
razne dejavnosti. Za gluhe in naglušne 
naj bo opremljena z ojačevalci zvoka. 

Priporočljive dimenzije v toaletnih prostorih, dimenzije parkirnega 
prostora in dimenzije spalnice za invalide.
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EKONOMSKA DOSTOPNOST 
se nana-ša na enakopravno plačilo 
stroškov potovanja v primerjavi z osta-
limi turisti. Osebe s posebnimi potre-
bami imajo namreč zaradi nedostopnos-
ti turistične ponudbe pogosto povečane 
stroške (predvsem stroške prevoza in 
nastanitve). Torej je ekonomska dostop-
nost močno povezana z fično dostop-
nostjo. Če je urejen transport, dostopna 
nastanitev, urejeno bivanje invalida, so 
tudi stroški primerni ostalim turistom. 
Ker gre pri gostih invalidih  za poseben 
odnos z gostiteljem lahko govorimo 
tudi o družbeno-kulturnem odnosu. Tis-
ti gostitelj, ki bo znal razumeti in prila-
goditi cene gostu in njegovim potrebam  
bo tudi primerno nagrajen. 
Zaradi (zmotne) predpostavke, da imajo 
vsi invalidi in ljudje s posebnimi potre-
bami nizko kupno moč, jih mnogi po-
nudniki obravnavajo tudi kot drugoraz-
redne goste. 

PSIHO-SOCIALNA DOSTOPNOST 
je povezana s predsodki in neprip-
ravljenostjo na razvoj in prilagoditve 
turistične ponudbe za vse. Ovirane 
osebe so pogosto pomilovane ali ne-
sprejete s strani turističnih delavcev, 
zato tudi storitve niso tako kakovostno 
opravljene kot pri drugih gostih. Temu 
se lahko izognemo s seznanjanjem in 
izobraževanjem zaposlenih v turizmu s 
potrebami invalidov. 

DOSTOPNOST DO INFORMACIJ 
je izjemnega pomena za kakovostno 
doživljanje v fazah turističnega procesa. 
Invalidi in osebe s posebnimi potrebami 
se v potrebi po ustrezni obveščenosti 
ne razlikujejo od drugih turistov – želijo 
dobiti zanesljive in jasne informacije. 
Strokovnjaki  poudarjajo, da naj ne so-
dimo, kaj in v kolikšni meri je nekaj 
dostopno, temveč zberemo kakovostne 
informacije in jih posredujemo tako, da 
omogočimo uporabnikom svobodno 
izbiro in presojo, ali je ponudba zanje 
ustrezna ali ne.
Invalidi turisti praviloma iščejo infor-
macije preko lahko dostopnih infor-
macijskih virov ali orodij (npr. soro-
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Invalidi so pri uporabi invalidskega vozička zelo iznajdljivi in 
inovativni. (Foto arhiv: Danilo Ragona)



dnikov, prijateljev, interneta), vendar 
uporabljajo le informacije, ki jim zau-
pajo. Empirične študije kažejo, da turisti 
informacije najpogosteje pridobivajo 
od sorodnikov in prijateljev, potovalnih 
agencij in turistično info centrov. Infor-
macijske vire in orodja lahko katego-
riziramo kot neformalne, direktne in 
komercialne (Bieger in Laesser 2004), 
tovrstna delitev pa je lahko zelo upora-
bna tudi za segmentiranje turistov, saj se 
razlikujejo tudi glede na to, kateri infor-
macijski viri se jim zdijo najpomembnejši 
pri načrtovanju počitnic.

VIRTUALNA RESNIČNOST 
Turizem 4.0 pomeni uvedbo digitalnih 
oziroma informacijsko – komunikaci-
jskih tehnologij v turizem. Čeprav se sliši 
nenavadno, ker si turizem predstavlja-
mo kot potovanja in prvobitno izkušnjo, 
pa je tako, da turisti iščemo vedno več, 
drugačne, posebne zgodbe. Nove in-
formacijske tehnologije omogočajo, 
da se turisti povežejo z nenavadnimi, 
eksotičnimi dogodivščinami, ki jih 
ponujajo turistični ponudniki. Virtualni 
turizem lahko dopolni običajnega ali 
reši težavo preobremenjenih ali nedos-
topnih krajev za invalide.
Od virtualne (VR) se obogatena 
resničnost razlikuje po okolju, v katerega 
smo postavljeni. V virtualni resničnosti 
se premikamo po prostoru, ki ga je v ce-
loti generiral računalnik, medtem ko se 

Virtualna resničnost ti omogoča simulacijo poglede-
da, ki ga sicer kot invalid ne bi mogel doživeti. Upor-
abniku zamenja vidni horizont ter obenem vpliva na 
njegovo doživljanje okolja in čustva. Izvajalcem oz. 
ponudnikom pa omogoča najširšo možno umestitev 
želenih storitev oz. produktov v prilagojeno okolje.

Obogatena resničnost (angl. augmented reality ali 
AR) je tehnologija, ki nam z dodatnimi informaci-
jami nadgradi sliko resničnega sveta. To doseže 
s pomočjo računalniško generiranih, virtualnih 
učinkov (slik, zvokov ali besedila). 

nam pri obogateni resničnosti prikazuje 
svet, ki ga vidimo vsak dan, a z nekaj do-
datki.
Uporaba VR tehnologije se uveljavlja v 
dostopnem turizmu, saj je oglaševanje 
naravnih lepot in turističnih destinacij 
verodostojna informacija potrošniku.
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Simulacija pogleda z virtualno resničnostjo je posebej primerna za 
nedostopne kraje. (Foto arhiv: Zavod Ars Viva)



Dostopni turizem je med najperspekti-
vnejšimi turističnimi produkti tako v 
evropskem prostoru kot v Sloveniji. 
Slovenci žal na tem področju še ne dose-
gamo rezultatov, primerljivih z Evrop-
sko unijo. Smo pa na pravi poti, saj se 
rezultati spreminjajo v povezavi in pod 
vplivom izkušenj, ki jih ljudje pridobi-
vamo v različnih družbenih okoliščinah.

Invalidi postajajo vedno zahtevnejši tur-
isti. Hkrati si želijo čim enostavnejša po-
tovanja in čim več doživetij. Invalide  in 

osebe s posebnimi potrebami moramo 
v prvi vrsti obravnavati kot turiste, ki 
želijo potovati ali kako drugače kako-
vostno preživeti svoj prosti čas, in šele 
nato kot ciljno skupino s posebnimi 
potrebami. 

Dostopni turizem prilagaja storitve in 
zagotavlja dostopnost različnih names-
titvenih objektov, prevozov, restavracij 
ter prostočasnih in rekreacijskih po-
nudb. Namen je povezati vse zgoraj 
naštete storitve na takšen način, da jih 
bodo lahko enakopravno, samostojno 
in v polni meri izkoriščali invalidi ter nji-
hovi družinski člani. Ta skupina gostov 

Miller (2009) ocenjuje, da splošno povpraševanje 
po dostopnem turizmu v Evropi znaša 127,5 mili-
jonov ljudi. Če ima 70 % populacije, ki povprašuje 
po taki vrsti turizma tudi finančne zmožnosti za 
potovanje, potem znaša potencialni turistični trg kar 
89 milijonov. Toda pomembno je dejstvo, da ljudje 
s posebnimi potrebami redko potujejo sami, zato je 
multiplikacijski efekt za prijatelje in sorodnike 1.5. 
Končna skupna ocena potencialnega turističnega 
trga v Evropi je 133 milijonov turistov ali 89 mili-
jonov evrov (Miller, 2009). 

Enostavno rešitev visokega praga. (Foto arhiv: Zveza paraplegikov 
Slovenije)
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se že od nekdaj sooča z različnimi ob-
likami stigmatizacije. 
Na področju turizma se invalidi še 
kar naprej srečujejo s skoraj nepre-
mostljivimi težavami oziroma ovirami, 
ki jih povzroča nepoznavanje in nera-
zumevanje njihovih potreb in želja. 
Seveda pa nestrokovno ravnanje la-
hko povzroči nasproten učinek od 
pričakovanega. Ljudje na splošno, kot 
tudi turistični delavci o osebah s poseb-
nimi potrebami razmišljajo stereotipno, 
saj menijo, da ti potrošniki ne morejo 
izrabiti svojega prostega časa tako 
sproščeno in organizirano kot drugi, saj 
imajo omejitve, ker ne vidijo, ne slišijo 
ali se težje gibljejo ter zato ne potujejo 

(Bezjak, Brenčič & Grabnar, 2008, str. 
256). 
Razlog za takšno neenakopravno ob-
ravnavanje turistov invalidov leži v kom-
binaciji manjkajoče ponudbe turističnih 
produktov ter v nezanesljivih ali ne-
popolnih informacijah za ta tržni seg-
ment v turizmu. Pomanjkanje zanesljivih 
informacij se s strani mnogih avtorjev 
razumeva kot eden glavnih razlogov, ki 
ljudem s posebnimi potrebami omeju-
jejo kakovostno potovalno izkušnjo 
(Stumbo & Pegg, 2005).

Komunikacija je naše življenje in naše 
edino sredstvo, da lahko uspemo v 
današnjem svetu. 

Rešitev medetažnega prehoda v Nottwilu - Švica. (Foto arhiv: 
Benjamin Žnidaršič)

Podzemna železnica na Dunaju dostopna invalidom. (Foto arhiv: 
Benjamin Žnidaršič)
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Iz različnih definicij dostopnega turiz-
ma lahko ugotovimo, da dostopni turi-
zem odgovarja na potrebe oseb, glede 
na obliko težav s katerimi se osebe z 
invalidnostjo srečujejo. Tako lahko v tur-
izmu ločimo pet večjih skupin, ki vsaka 
potrebuje posebno obravnavo. Ločimo 
jih  na: gibalno ovirane, senzorno ovi-
rane, osebe z intelektualno in psihično 
težavo, starostnike ter skupino v katero 
lahko vključimo vse druge, ki imajo 
manj opazne težave, kot so: alergije, dia-
betes, bolezni dihal, srčne bolezni, …
Zavedati se moramo, da vseh ljudi ni 
mogoče razvrstiti  v eno izmed nave-

denih kategorij. Potrebe ljudi so zaradi 
osebnih potreb tako različne, da jih ne 
moremo opredeliti ali pa se prekrivajo.

Ciljne skupine se predvsem ločijo po 
načinu potovanja v manj ali bolj odd-
aljene kraje, načinu gibanja v okolici 
nastanitve in po tem kakšne osebne 
potrebe ima ob bivanju. Kot turisti se 
srečujejo z različnimi omejitvami zaradi 
svojih specifičnih potreb. Identifikacija 
potreb ciljne skupine je potrebna, saj 
prilagoditve obstoječe turistične po-
nudbe izhajajo direktno iz potrebe 
določene skupine. 

Ciljne sklupine dostopnega turizma

Srečanje slikarjev, ki slikajo z usti, v Barceloni. (Foto arhiv: Benjamin 
Žnidaršič)

Izlet po Ljubljani. (Foto arhiv: Društvo paraplegikov Istre in Krasa)
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Dejstvo je, da so potovanja pri invalidih 
pogojena s planiranjem vsake podrob-
nosti. Glede na invalidnost in sposob-
nosti popotnika je potrebno pripraviti 
opremo za na pot, da lahko doživimo 
čim več od ponujenega in ne doživimo 
presenečenj na poti. Seveda pa je vse 
odvisno od pravih informacij, prilago-
jenosti določene lokacije in tako se 
pojavlja strah pred neznanim. Verodos-
tojne informacije si je najbolje poiskati 
znotraj ciljne skupine, pri tistih, ki so 
destinacijo že obiskali in pri invalidskih 
društvih.
Dostopnost turističnih destinacij se 
je v Sloveniji v zadnjih letih občutno 
povečala. Pri tem imajo zasluge tudi in-

validi, ki se vse bolj zavedajo svoje vloge 
turista, pa tudi turistični ponudniki 
svoje nastanitve vse bolj prilagajajo tudi 
gostom invalidom. Dostopnost temelji 
na treh pomembnih vrednotah, neod-
visnost, enakopravnost in spoštovanje.

Ko prilagajamo okolje invalidom, se 
moramo zavedati, da z vlaganjem v 
dostopnost ne omogočimo dostopa 
samo invalidom. Tudi starejši, začasno 
poškodovani, družine z majhnimi otroki 
v otroških vozičkih, bodo z vlaganjem v 
dostopnost deležni pozornosti. 

Plaža urejena za invalide v Novigradu. (Foto arhiv: Benjamin 
Žnidaršič)

Z invalidskim vozičkom pridemo tudi na Vogel. (Foto arhiv: Društvo 
paraplegikov Istre in Krasa)
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Priporočila za delo z gibalno oviranimi v turizmu
praksi dostopni turizem pogosto konča 
pri tej ciljni skupini. V luči »turizma za 
vse« sodijo v to skupino tudi družine 
z otroškimi vozički in starostniki, pri 

Med gibalno ovirane spadajo osebe, ki 
uporabljajo invalidski voziček ali imajo 
druge težave pri gibanju. Gibalno ovi-
rane osebe so najbolj vidne med vse-
mi skupinami, saj si pri svojih težavah 
pogosto pomagajo s pripomočki, kot so 
vozički, palice, bergle, hojice idr. 
Njihove potrebe so tesno povezane z 
grajenim okoljem, kjer se srečujejo z 
največjimi težavami (Laura, 2010). 
Gibalno ovirane ljudi delimo na lažje, 
zmerno, težje in najtežje gibalno ovirane 
osebe. Lažje gibalno ovirane so osebe, 
ki so pri gibanju samostojne. Potrebu-
jejo le lažje prilagoditve in niso odvisne 
od pripomočkov. Zmerno gibalno ovi-
rane osebe občasno potrebujejo fizično 
pomoč in imajo težave pri hoji po nerav-
nem terenu in stopnicah. Težje gibalno 
ovirane osebe so pri gibanju odvisne od 
drugih oseb. Najtežje gibalno ovirane 
osebe imajo zelo hude motnje gibanja, 
ki povzročajo popolno funkcionalno 
odvisnost. (Svetina 2007, 12 ). 

Potrebe gibalno oviranih so zaradi 
pripomočkov, s katerimi si pomaga-
jo (invalidski vozički, palice, hodulje 
ipd.),najbolj opazne. Zaradi tega se v 12

Spodaj je zapisanih nekaj točk dodatne ponudbe:
• prilagojen jedilnik z raznovrstno hrano; 
• bivanje psa vodnika za osebe z okvaro vida; 
• rekreacijski objekti (izposoja koles priključkov, 
posebne naprave in usposobljeni zaposleni); 
• tansport invalidov po njihovih željah; 
• dvorana za delavnice in predavanja.
Pri izvajanju storitev morajo turistični delavci posve-
titi posebno pozornost naslednjemu:
• zagotavljati točne in jasne informacije o stopnji 
fizične dostopnosti programa, produkta, objekta;
•zagotavljati informacije o razpoložljivih posebnih 
storitvah (prilagojena javna prevozna sredstva in 
javne toalete, informacije o najbližjem zdravniku, 
ipd.);
• razviti sposobnost prepoznavanja ovir in ustrezno 
ukrepati;
• prilagoditi program vodenja tako, da so razdalje 
krajše ali z več postanki in možnostjo počitka;
•diskretno ponuditi pomoč (npr. pri vstajanju 
s sedeža, nošenju prtljage, spremstvu do sobe, 
restavracije ali drugam, izbiri in postrežbi jedi ipd.). 
Spoštujmo naravno željo gibalno oviranih oseb po 
avtonomnosti in jih predhodno vprašajmo, ali želijo 
pomoč. 



čemer je potrebno slednje upoštevati 
tudi pri drugih oblikah oviranosti, pove-
zanih s starostjo.
Gibalno ovirani ljudje potrebujejo pred-
vsem prilagoditve v smislu ustrezne op-
remljenosti in fizične dostopnosti do 
objektov. Poleg stalne ponudbe naj bo 
veliko pozornosti usmerjeno tudi v do-
datno ponudbo, ki jo lahko sproti pril-
agajajo povpraševanju. 

O Sloveniji lahko rečemo da je turistična 
ponudba za invalide slabo razvita. Ima-
mo nekaj pozitivnih točk, kot so: Youth 
hostel Ars Viva v Loški dolini, Vila Pacug, 
Dva topola v Izoli, Med krošnjami na Ro-
gli, Lipica, Postojnska jama, Vinarium v 

Prekmurju, Nortung center v Vitanju,... 
in še nekateri. Vsekakor pa premalo, da 
bi lahko govorili o destinaciji, ki je prijaz-
na do invalidov. V Sloveniji so glede dos-
topnega turizma najdostopnejši mesti 
Ljubljana in Maribor ter zdravilišča. Za 
dostopnost si veliko prizadevajo tudi v 
kulturi, predvsem muzejih, kar je prav 
tako zelo pomembno za razvoj celotne-
ga turističnega sektorja.
Največji problem je ta, da se turistična po-
nudba sama razglasi za dostopno, na tak 
način svojo storitev tudi ponuja gostom, 
v resnici pa ni tako. Najpomembnejša 
pa je gostoljubnost do gostov z invalid-
nostjo, saj ti pogosto niso enakopravno 
obravnavani.

Supanje na invalidskem vozičku. (Foto arhiv: Zavod Brez ovir) Kevin Griffiths iz Nove Zelandije na posebnem terenskem vozilu za 
po vsakem terenu. (Foto arhiv: Kevin Griffiths)
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Sriporočila za delo z invalidi sluha in govora
Gluhota je ena od najtežjih oblik inval-
idnosti, saj so osebe z okvarami sluha 
in govora ovirane pri zadovoljevanju 
najosnovnejših potreb in interesov. Za 
goste s temi težavami niso potrebne 
posebne infrastrukturne prilagoditve 
v objektih, priporočena pa je ponud-
ba tehničnih pripomočkov, kot so: 
brezžične signalne naprave, svetlobne 
in vibracijske budilke, ojačevalci zvoka 
in svetlobni označevalni signali. 

Za premagovanje komunikacijskih ovir 
se priporoča vizualizacija gradiv, čim 
več pisnega informativnega materiala 
in pisnih označb. Najpomembneje je, 
da stopimo direktno pred gosta, da 
nas vidi v obraz in lahko bere z ustnic. 
V morebitni prisotnosti tolmača v zna-
kovnem jeziku, je naša pozornost us-
merjena na gosta. Ne govorimo prehitro 
niti prepočasi, prav tako ne pretiravamo 
z artikulacijo. Uporabljamo obrazno 
mimiko in geste.
Govorica gluhih oseb je lahko slišati ne-
navadno ali pa je preglasna, saj mnogi 
ne poznajo zvoka svojega glasu. Zato 
številni gluhi ljudje neradi govorijo v ja-
vnosti, s tujci, kar pa nikakor ne pome-

ni, da ne razumejo pogovora, dojemajo 
situacije ali da ne znajo brati. Potrebuje-
jo le dovolj prijazne potrpežljivosti ter v 
skrajnem primeru papir in svinčnik.
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Govorec naj bo obrnjen proti gluhi osebi, da ga vidi v obraz in lahko 
bere tudi z ustnic. (Foto arhiv: delo.si)



Sriporočila za delo z invalidi sluha in govora Sriporočila za delo s slepimi in slabovidnimi
Med slepe uvrščamo tudi osebe z 
določenim ostankom vida, ki pa je 
preskromen, da bi jim omogočal samo-
stojno orientacijo v neznanem okolju. 
Infrastrukturne prilagoditve so manj 
obsežne kot pri gibalno oviranih gostih, 
glede opremljenosti in komuniciranja 
veljajo enaka priporočila kot zgoraj 
navedena, z nekaterimi dodatnimi na-
potki.
Pri izvajanju storitev morajo turistični 
delavci posvetiti posebno pozornost 
naslednjemu:

• dostop do informacij v različnih for-
matih (npr. tehnično dostopen online 
booking, spletne strani s povečano pisa-
vo ali v kontrastnih barvah, zemljevidi v 
reliefu, avdio vodiči idr.); 
• nemoten dostop do objekta s taktil-
nimi oznakami ali vsaj brez ovir (kot so 
lahko na primer okrasne rastline pred 
vhodom); 
• opremljenost objekta s taktilnimi zna-
ki, z barvnimi kontrasti, z zvočnimi opo-
zorili (npr. zvočni semafor v dvigalu, ce-
niki, jedilni listi in številke sob v Braillovi 
pisavi, govoreče ure, povečevalna stekla, 
idr.) ali s kotičkom za slepe in slabo-
vidne (npr. za izvedbo »touch tour« v 
muzeju);

• brezpogojen dostop psu vodniku v 
nastanitvene obrate, saj ta nadomešča 
vodiča. S psi vodniki se nikoli ne smemo 
igrati, jih hraniti ali ljubkovati;
• v primeru, da slepega gosta sprem-
lja sorodnik ali prijatelj, nagovarjamo 
slepega gosta direktno, ne spremljeval-
cev. 
Za slepe ljudi je značilno, da izgubo 
vida praviloma odlično nadomestijo 
z drugimi čuti, kar je lahko velik izziv 
za turistične delavce, oblikovalce in 
priložnost za kreativnost turističnih vod-
nikov.
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Spoznavanja značilnosti slepih ter razumevanja njihovega obnašanja 
v določeni situaciji, lahko obogati tudi  področje turizma.. (Foto 
arhiv: Delo)



Sriporočila za delo z osebami z intelektualnimi 
psihičnimi težavami
 V tej skupini oviranih ločimo predvsem 
osebe z motnjo v duševnem razvoju in 
osebe z duševnimi boleznimi. 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju 
imajo zmanjšane sposobnosti na in-
telektualnem nivoju. Njihova mentalna 
starost je nižja od kronološke. Glede 
na mentalno starost imamo pred seboj 
otroke, ki pa so s socialnega vidika in 
glede na pridobljene izkušnje na stopnji 
odraslega človeka.  Le redki znajo pisati 
in brati. V komunikaciji z njimi je potreb-
no vzpostaviti spoštljiv osebni kontakt, 
jih obravnavati z naklonjenostjo (a brez 
pomilovanja!), se jasno in enostavno 
izražati, s kratkimi stavki brez tujk ali 
strokovnih izrazov. Priporočena je up-
oraba preprostih oznak, velikih napisov, 
slik in piktogramov. 
Za turistične vodnike sta umestna 
še vsaj dva napotka. Prvi je ta, da ni 
priporočljivo uporabljati usmeritev 
“levo” ali “desno”. Oseba namreč teh iz-
razov zelo verjetno ne razume, zato la-
hko zaide ali se izgubi. Drugi pa izhaja 
iz nezmožnosti teh oseb za (daljšo) kon-

centracijo, zato naj bodo aktivnosti ali 
animacije kratke in intenzivne.

Potreb oseb s težavami v duševnem 
zdravju (kot sta npr. shizofrenija in 
manična depresija) skorajda ni mogoče 
prepoznati, razen če so znaki duševne 
bolezni izraziti. Te osebe potrebujejo 
predvsem spoštljivo in vzpodbudno 
okolje ter dostop do enakih možnosti 
za izvajanje vsakdanjih in prostočasnih 
aktivnosti. Ena od teh je turizem, kjer so 
razpoložljivost, vljudnost in pozornost 
vedno ključ do dobrega počutja gostov.  
(Spletna stran, www.premiki.si)

Prijetna družba. (Foto arhiv: Disability News Service)
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Priporočila za delo s starostniki v turizmu
Pri starejših je lahko usoden en sam 
napačen korak in že majhen zdrs la-
hko staremu ali bolnemu človeku 
povsem spremeni življenje. Padcem se 
je v turističnem okolju mogoče izog-
niti z nekaterimi ureditvami, ki v veliki 
meri povečajo varnost bivanja. Starejši 
človek v varno urejenem bivalnem pro-
storu ohranja samostojnost in aktivno 
vključenost v socialno ter kulturno 
okolje. 
Kakšnev naj bodo ureditve, je razvidno 
iz priporočil, ki smo jih pripravili za 
zaščito starejših potrošnikov in ki jih v 
nadaljevanju povzemamo.

Tudi starejši se odločajo za potovanja, še posebno, če so to počeli že 
v mladosti.. (Foto arhiv: pxhere.com)
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Poleg vseh priporočil, ki veljajo za gosta invalida je 
pomembno še paziti na:
•Osvetljeni prostori s senzorskimi svetilkami.
•Kjerkoli v stanovanju je nevaren vsak dvignjen 
prag med podboji vrat in kakršnakoli nivojska raz-
lika med prostori ali v njih. Obenem je to ovira pri 
premikanju z invalidskimi vozički, hojcami in drugimi 
pomagali.
•Vsa vrata naj bodo široka 90 cm in naj imajo eno-
stavno zaklepanje brez zapahov, prav tako se naj 
okna odpirajo preprosto, brez zapletenega okovja.
•Domofon ali telefon naj bo v prostoru, v katerem 
se preživi večina časa, da pod pritiskom klica ni treba 
hiteti iz prostora v prostor.
•Tla, še posebej v stranišču in kopalnici, naj ne 
bodo gladka in zdrsna. Najbolj varne so copate s 
podplatom, ki ne drsi.
•Ob kadi, tušu in školjki stranišča ali bideja naj 
bodo oprijemala, vselej vertikalna in horizontalna. 
Pri čiščenju zob je bolje sedeti kot stati, isto velja 
za ličenje.
•Postelja naj ne bo prenizka ali previsoka, 
najprimernejša višina je med 45 in 50 cm, ležišče 
naj ne bo premehko in se ne sme pogrezati ob vsta-
janju ali uleganju.
•Gube v preprogah in navzgor zavihani robovi ter 
vogali so lahko vzrok smrtnih poškodb!
•Prehod med omarami in posteljo naj bo širok 
vsaj 150 cm. Veliko starejših hodi ponoči na malo 
potrebo. 



Izhodišča za motiviranje ponudnikov in 
invalidov za turizem
Turistična ponudba in povpraševanje 
v  turizmu se izkazuje z zadovoljnim 
gostom in ponudnikom. Bistveno in 
najpomembnejše sredstvo v turizmu je 
komunikacija in kakovostni turistični 
produkti. Zadovoljstvo gostov se meri 
s ponovnim vračanjem gostov in zado-
voljtvo trurističnih ponudnikov s pozi-
tivnim gospodarskim rezultatom. 
Po pregledu situacije na trgu se izkaže, 
da ponudba ni prilagojena vsem tipom 
obiskovalcem.Torej je pomembno, da 
se trudimo vzpodbujati razvoj in prila-
goditve k večji dostopnosti turistične 
ponudbe za različne vrste turistov.

V zadnjem času je vse bolj povdarjen 
pomen dostopnega turizma in seznan-
janje ponudnikov s potrebami invalidov. 
Želimo omogočili boljše preživljanje 
časa invalidom in vsem drugim skupi-
nam, ki potrebujejo prilagojeno okolje. 
Poleg tega pa se vse bolj zavedamo 
potreb po ohranjanju naravnega okolja.

Nacionalni program predvideva certi-
fikacijsko shemo in hkrati znak za des-
tinacije ter ponudnike namestitev, ki 
vstopajo v Zeleno shemo Slovenskega 
turizma. 

TRAJNOSTNI ZNAKI
Green Globe je certifikat za hotele, 
resorte, tour operatorje, rent-a-car, 
razstavne in prireditvene prostore ter 
druge tipe turističnih podjetij. Temelji 
na naboru trajnostnih kazalnikov GSTC 
(Global Sustainable Tourism Council). 
Sestavlja ga 44 meril in 380 kazalnikov, 
med katerimi so nekateri obvezni, drugi 
izbirni. 
Green Key je znak odličnosti na 
področju okoljske odgovornosti
in trajnostnega poslovanja v turizmu. 
Znak pridobijo podjetja, kin izpolnjuje-
jo stroge kriterije fundacije za okoljsko 
izobraževanje FEE. Poleg hotelov lahko 
Green Key pridobijo tudi hostli, manjši
nastanitveni objekti, kampi, konferenčni 
centri, restavracije in atrakcije.
Travelife Gold je mednarodna certi-
fikacijska shema za trajnostni turizem, 
ki svojim članom z vpeljavo procesnih 
sprememb pri poslovanju pomaga 
znižati stroške ter izboljšati okoljske, so-
cialne in ekonomske vplive. 
OKOLJSKI ZNAKI 
EU Marjetica - Znak za okolje EU za 
turistične nastanitve, v Evropi poznan 
kot EU marjetica, je od leta 2003 uradni 
znak Evropske unije za okolju prijazne 18



turistične nastanitvene zmogljivosti. 
Podjetja, ki pridobijo znak, s tem uradno 
veljajo kot preverjeno okolju prijazna.
Shema EMAS (ECO – Magagement 
and Audit Scheme – sistem EU za okolje-
varstveno vodenje organizacij) je shema 
ravnanja z okoljem in okoljskega preso-
janja.
Uvedba Ecocamping upravljanja je na-
menjena izboljšanju varstva okolja, var-
nosti in kakovosti v kampu. Delovanjen 
kampa se natančno pregleda s strani 
podeljevalca znaka (Ecocamping e.V.), 
ukrepe za izboljšanje načrtujejo skupaj 
s podjetjem.
Ponudniki lahko pristopijo k zeleni sh-
emi Slovenia Green Accommodation 
na podlagi že pridobljenega enega od 
mednarodno uveljavljenih okoljskih 
znakov. Uvedba znaka se sofinancira na 
podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

V današnjem času je pri marketinškem 
komuniciranju zelo pomemben in-
ternet. Za turistična podjetja je tako 
pomemben poleg tradicionalnega mar-
ketinga tudi digitalni. Mlajša generacija 
se poslužuje intemetnih sistemov za 
rezervacije vozovnic, nastanitev, rezer-
vacijo prevoznih sredstev in podobno. 
Tako mora vsako turistično podjetje 
imeti dobro internetno stran, kjer ponu-
ja svoje aranžmaje in dobro urejeno 
stran za različne rezervacije. Vse to mora 19

Turisti invalidi najraje potujejo s prijatelji, asistenti, 
družino in potujejo v paru. Ivalidi se po navadi ne 
odločajo potovati sami. Najobičajna izbira so ure-
jene in prilagojene namestitve, hoteli, hostli, red-
keje pa private namestitve in apartmaji. Za bivanje 
v kampih se invalidi odločajo v krogu družine in pri-
jateljev. Moramo pa se zavedati dejstva, da so za 
potovanja navdušene predvsem mlajše in srednje 
generacije invalidov. Starejši invalidi se za turistična 
potovanja odločajo v skupinah.

Motivacija za potovanja izhaja predvsem iz 
sociopsiholoških lastnosti turista, iz kulture ter 
atraktivnosti same turistične destinacije.

dnevno ažurirati in urejati. 
Sigurno pa je v ospredju spoznanje, da 
konkurenčne prednosti niso le novi 
proizvodi in izpopolnjeni tehnološki 
procesi. Če hoče podjetje uspeti in biti 
drugačno ter težje posnemljivo, mu to 
omogočajo predvsem zaposleni, ki so 
največji potencial vsakega podjetja.
Zaposleni v gostinstvu in turizmu so 
tisti, ki ustvarjajo dodano vrednost in 
zagotavljajo visoko kakovost turističnih 
storitev. Vlaganja v razvoj kadrov so 
zato nujna za zagotovitev dolgoročnega 
in trajnostnega razvoja ne samo v 
turističnih podjetjih ampak tudi na ravni 
destinacij.



Družbeni in kulturni vidik dostopnega turizma
Dostopni turizem lahko s seboj prinaša 
različna sporočilo: sporočilo sožitja, 
sodelovanja, miru, srečevanja različnih 
kultur in spoznavanje narodov ter ljudi. 
O svojih izkušnjah s potovanj, po njim 
drugačnih deželah, lahko popotniki pri-
povedujejo sorodnikom, prijateljem in 
znancem. S tem prenašajo informacije 
o dostopnosti in si dvigujejo samoza-
vest za potovanja ter seznanjajo druge 
o videnem in doživetem. S tem se dviga 
nivo razumevanja med invalidi in nein-
validi, med narodi in ljudmi in prispeva 
k razbijanju negativnih stereotipov. 
Dostopni turizem in njegov razvoj sta 
vedno bolj povezana z delovanjem lo-
kalnega prebivalstva. Velik prispevek se 
kaže tudi v vitalnosti lokalnih skupnosti. 
Različni dogodki in festivali, ki so bili v 
začetku namenjeni le lokalnim prebival-
cem, oziroma so bili le-ti večinski obis-
kovalci, se lahko razširijo in zadovoljuje-
jo tudi potrebe invalidnih obiskovalcev. 
Dober primer so gostitelji Zavod Ars 
Viva na Notranjskem (arsviva.si), kjer 
gostje niso več samo obiskovalci, temveč 
sodelujejo pri oblikovanju turističnih 
prireditev z kulturnimi, etnološkimi 
in drugimi značilnostmi in vsebina-
mi ter ustvarjajo turistično vzdušje v 
kraju. Obenem pa povezujejo goste iz 
različnih držav in navad z lokalnim pre-

bivalstvom, ki  so navajeni drugačnosti.
Pozitiven vpliv turizma se kaže tudi v 
ustvarjanju ekonomskih, arhitekturnih 
in drugih koristi za lokalno prebivalst-
vo. Izgradnja infrastrukture za potrebe 
dostopnega turizma in razvoj posebnih 
storitev za invalide omogočata zado-
voljevanje potreb tako obiskovalcev kot 
domačinov. 
V primeru odsotnosti dostopnega tur-
izma do tega razvoja ne bi prišlo, kakor 
tudi ne do povečanja življenjskega stan-
darda v regiji. Pomembno vlogo igra 
dostopni turizem tudi pri ohranjanju 
kultume in zgodovinske tradicije kraja 
in naravne dediščine. Prispeva k ohran-
janju in vzdržnem upravljanju z nara-
vnimi viri, lokalnimi znamenitostmi in s 

Ribolov je med invalidi zelo priljubljen. (Foto arhiv: Željko Geci)
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Družbeni in kulturni vidik dostopnega turizma

kulturo, domačo obrtjo ter umetnostjo. 
Prav tako katerikoli turizem spodbuja 
prebivalstvo k ohranjanju kultume 
dediščine in naravnih vrednot. Lokalno 
prebivalstvo spodbuja k sodelovanju pri 
turističnih dejavnostih (urejanje poti 
in okolja, varovanje stare arhitekturne 
dediščine, gostoljubnost, itd.) in jim 
tako daje občutek, da so tudi oni soo-
blikovalci razvoja turistične ponudbe. 
Potrebno pa je tudi izvajati različne de-
javnosti za ozaveščanje prebivalstva za 
turizem (ogledi primerov dobrih praks, 
delavnice, predavanja itd.). 
Dostopni turizem lahko spremeni vred-
note, družbenene in kulturne običaje 
povzroči spremembe v identiteti lo-
kalnega prebivalstva. Družbene in kul-
turne običaje v sociološkem pomenu 
razumemo kot človekove duhovne in 

materialne stvaritve. Vrednote, moralne 
presoje, pravila, razlage sveta in človeka, 
umetnost, izražanje besedne govorice, 
bivanje, vse to skupaj določa način 
življenja v človeški skupnosti.
Del kulturnega sveta je tudi ustvarjanje 
vedno novih potreb, ki jih zahteva dos-
topni turizem. Uspešnost turističnega 
razvoja se vidi v uveljavljanju standar-
dov, normativov in zakonodaje, ki se 
prilagajajo turistom invalidom.
Živimo v času kulturnih sprememb 
in pa tudi porajanja vse večje kul-
turne raznolikosti. Ljudje pripadamo 
različnim subkulturnim okoljem hkrati. 
Širjenje svobode in demokracije je pri 
mladih, tudi invalidih, spodbudilo pre-
seganje različnih vrednotnih okvirjev, 
ki so povezani z dostopnostjo na vseh 
področjih življenja.

S kolesarjenjem lahko invalidi v naravi uživajo kot vsi drugi. (Foto 
arhiv: Igor Plohl)

Smučanja na deski izvajajo le invalidi z boljšim ravnotežjem.. (Foto 
arhiv: Zveza paraplegikov Slovenije)
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Prevoz lahko na prvi pogled opišemo 
kot del turističnega sistema, ki je 
zadolžen za fizičen prihod turista v des-
tinacijo, sredstvo za odkrivanje desti-
nacije ter po končanem obisku tudi za 
fizičen odhod turista. Ker je prevoz velik 
del turistične izkušnje, je le-ta za turista 
invalida najpomembnejša. Prevoz do 
destinacije ter po destinaciji sami tako 
pomembno vpliva na odločitev o izbiri 
destinacije, še posebno pri turistih z ovi-
ranostmi. 

JAVNI PREVOZ
Kot ponudnik pomembne javne sto-
ritve — javnega prevoza potnikov — si 
tudi Javno podjetje Ljubljanski potniški 
promet (v nadaljevanju LPP) prizadeva, 
da bi bili mestni avtobusi v Ljubljani kar 
najbolj dostopni in varni za prav vse 
potnike. 
LPP ob nakupih novih avtobusov 
zahteva izključno nizkopodna vozila, ki 
jih je v njihovem voznem parku trenut-
no 131, oziroma približno dve tretjini. 
Vsi nizkopodni avtobusi imajo tudi nag-
ibno tehniko, ki omogoča, da se vozilo 
nagne proti pločniku, s čemer se razmik 
v višini še zmanjša ali pa ga sploh ni. 
Nizkopodni avtobusi so pomembni, 

Transport v dostopnem turizmu
saj se z ovirami srečujejo mnogi, bodisi 
zaradi starosti, zaradi malčka v otroškem 
vozičku ali trajnih poškodb, zaradi 
katerih morajo uporabljati invalidski 
voziček. Na samem postajališču potnik 
avtobus, ki je opremljen s klančino, 
prepozna po posebnih nalepkah, ki 
so modre barve z napisom vstopna 
ploščad, nahajajo pa se na desnem 
boku avtobusa v neposredni bližini dru-
gih vstopnih vrat in s tem v neposredni 
bližini vstopne ploščadi. Tudi v notran-
josti avtobusa nalepke označujejo pro-
stor, rezerviran za invalide na vozičkih 

V turistični avtobus gre lahko invalid le z primernim dvigalom. (Foto 
arhiv: Zveza paraplegikov Slovenije)
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Transport v dostopnem turizmu (modra nalepka) in sedež, rezerviran za 
invalide (bela nalepka neposredno za 
voznikovim sedežem). Besedila na vseh 
nalepkah so zapisana tako v slovenskem 
kot v angleškem jeziku. 
Nizkopodni avtobusi v ljubljanskem 
mestnem potniškem prometu so op-
remljeni tudi s tehnologijo, ki mobilnost 
močno olajša slepim in slabovidnim 
potnikom. Prikazovalniki s številko in 
imenom linije so namreč sestavljeni iz 
oranžnih led diod na črni podlagi, ki 
so odlično vidne tako po kontrastu kot 
svetilnosti, v notranjosti avtobusa pa 
slepim in slabovidnim potnikom pri ori-
entaciji pomagajo zvočni napovedniki 
postajališč. Staro mestno jedro je po 
novi ureditvi prometa v Ljubljani zaprto 
za promet. Za vse, ki potrebujejo prevoz 
po območju za pešce starega mestnega 
jedra, vozita dva tako imenovana Lon-
don taksija (Društvo paraplegikov lju-
bljanske pokrajine, 2009) 

ŽELEZNIŠKI PREVOZ
V daljinskem oziroma medmestnem 
prometu je prevoz oseb na invalidskih 
vozičkih mogoč na vlakih Inter City Slo-
venija (v nadaljevanju ICS), kjer sicer vel-
ja obvezna rezervacija sedežev. Za poto-
vanje z vlakom ICS je potrebno plačati 
ICS dodatek v polnem znesku. Mogoč 
je tudi na večini vlakov Euro City (EC) 
in na nekaterih vlakih InterCity. Vlaki, ki 
imajo v sestavi vagone za prevoz oseb 

Predelano vozilo za vstop invalida na vozičkih. (Foto arhiv: Zveza 
paraplegikov Slovenije)

Dvižna ploščad za vstop v vlak. (Foto arhiv: Zveza paraplegikov 
Slovenije)
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Slovenije. Spremljevalci oseb na inva-
lidskih vozičkih potujejo brezplačno; 
brezplačno vozovnico prejmejo na pro-
dajnih mestih. Z ustreznimi dvigali je 
opremljena železniška postaja Ljublja-
na, sicer pa je dostop do peronov in do 
vlakov mogoč s pomočjo železniškega 
osebja. V mednarodnem prometu je 
prevoz oseb na invalidskih vozičkih 
mogoč na vlakih Euro City (EC), ki ima-
jo v sestavi vagone za prevoz oseb na 
invalidskih vozičkih. Vlaki so v voznem 
redu posebej označeni. Za prevoz in-
validov na progah tujih železniških up-
rav velja Posebni dodatek k tarifi TCV za 
prevoz potnikov na invalidskih vozičkih 
in njihovih spremljevalcev (Slovenske 
železnice). 

na invalidskih vozičkih, so v voznih 
redih posebej označeni. V lokalnem 
prometu je prevoz potnikov na invalid-
skih vozičkih mogoč v elektromotornih 
nizkopodnih garniturah (Siemens/
Desiro) na progah: Ljubljana—Maribor, 
Ljubljana—Dobova, Ljubljana—Jesenice 
in Ljubljana—Sežana. Slepe osebe in 
osebe, obolele za distrofijo ter podob-
nimi nevromišičnimi obolenji, imajo 75 
odstotkov popusta za dvanajst voženj na 
leto v l. ali 2. razredu vseh vlakov. Sprem-
ljevalec takih oseb potuje brezplačno, 
kar velja tudi za psa vodnika slepe os-
ebe. Ugodnost se uveljavi s knjižico za 
uveljavitev popusta, ki jo izdajata Zveza 
društev slepih in slabovidnih Sloveni-
je oziroma Društvo mišično obolelih 

Predelano osebno vozilo za vožnjo invalida.  (Foto arhiv: Zveza 
paraplegikov Slovenije)

V avtobusu se invalidski voziček pritrdi z varnostnimi pasovi. (Foto 
arhiv: Zveza paraplegikov Slovenije)
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LETALSKI PREVOZ
Letalski prevoznik ne sme zavrniti pre-
voza potniku zaradi invalidnosti ali po-
manjkanja mobilnosti, razen v primerih, 
ko je zavrnitev vkrcanja utemeljena z 
jasno upravičenimi varnostnimi razlogi.
Da bi invalidne osebe in osebe z omejeno 
mobilnostjo imele možnosti, ki so prim-
erljive z možnostmi drugih državljanov, 
so zaradi njihovih posebnih potreb, 
upravičene do brezplačne pomoči na 
letališčih in tudi na letalu. Pomoč os-
ebam s posebnimi potrebami vključuje 
pomoč pri gibanju od določene točke 
prihoda na letališče do letala, in od leta-
la do določene točke odhoda z letališča, 
vključno z vkrcanjem in izkrcanjem. 
Te točke morajo biti določene vsaj na 
glavnih vhodih v zgradbi terminala, na 
območjih z okenci za prijavo potnikov, 

na železniških postajah, postajah lahkih 
železnic, postajah podzemne železnice 
in avtobusnih postajah, na postajališčih 
za taksije in drugih postajališčih ter na 
letaliških parkiriščih.
Poleg tega so osebe s posebnimi potre-
bami upravičene tudi do pomoči med 
letalskim prevozom, na primer pri pre-
vozu opreme za gibanje in prevoza psa 
vodnika za slepe. Prevoz dveh kosov op-
reme za gibanje je brezplačen, prevoz 
psov vodnikov za slepe v letalski kabini 
pa je odvisen od nacionalnih predpisov. 
Kadar invalidni osebi ali osebi z omeje-
no mobilnostjo pomaga oseba, ki jo 
spremlja, si mora letalski prevoznik po 
najboljših močeh prizadevati tej osebi 
dodeliti sedež poleg osebe, ki potrebuje 
pomoč. Vendar od osebe, ki lahko po-
tuje samostojno ne more zahtevati, da 
zaradi omejene mobilnosti potuje v sp-
remstvu.
Invalidi in potniki z omejeno mobilnost-
jo  morajo letalsko družbo ali organiza-
torja potovanja vsaj 48 ur pred vzletom 
obvestiti o potrebi po pomoči. Izvajalci 
letalskih storitev si morajo prizadevati, 
da pomagajo tudi potnikom, ki svojih 
potreb niso predhodno prijavili, lahko 
pa prednostno obravnavajo tiste, ki so 
to storili. Letalski prevozniki in izvajalci 
storitev na letališčih od potnikov ne sme-
jo zahtevati predložitve zdravniškega 
potrdila kot predpogoj za zagotavljanje 
pomoči. (https://www.epc.si)

Enostavna rešitev. (Foto arhiv: Zveza paraplegikov Slovenije)
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Smernice za dostopnost naravnega okolja
Naravno okolje gorskega sveta  je za 
dostopnost gibalno oviranih obiskov-
alcev  načelno težko dosegljivo, vendar 
se na  posameznih destinacijah lahko 
ustvarjajo možnosti tudi za invalide na 
vozičkih na osnovi predstavljenih smer-
nic v treh sklopih:
A) Transportna sredstva
B) Grajeni objekti v javni rabi
C) Pohodne poti

A) Transportna sredstva 
Primarna dostopnost posameznih lo-
kacij je odvisna od razpoložljivih siste-
mov transporta iz doline do izhodiščne 
izletniške ali rekreacijske točke. 

Dostopnost z osebnimi vozili je uvelja-
vljena in  zanesljiva za gibalno ovirane 
obiskovalce, druga transportna sredstva 
pa morajo biti specialno prilagojena. 
Žičnice z gondolami so vrsta transporta, 
ki je lahko s prilagoditvijo  dostopa v 
gondolo kvalitetna univerzalna ponud-
ba in funkcionalna tudi za invalide na 
vozičkih.

Gorska železnica je prav tako primerno 
in  funkcionalno transportno sredstvo, 
s prilagoditvijo dostopa in notranjo-
sti za potnike, na osnovi standardov za 
železniški osebni transport.
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Vzpenjače so dokaj udobne za invalide. (Foto arhiv: Zveza 
paraplegikov Slovenije)

Narava je za vsakega turista prostor za oddih in počitek, tako 
tudi za invalida. (Foto arhiv: Zveza paraplegikov Slovenije)



B) Grajeni objekti v javni rabi
Grajeni objekti na lokacijah v naravnem 
okolju hribov in gora so namenski objek-
ti namenjeni  izletnikom, rekreativnim 
gostom in drugim uporabnikom:

• Gostišča s prenočišči
• Gorske koče
• Smučarska središča
• Zavetišča
• Razgledne ploščadi in stolpi

Za vse naštete skupine objektov v javni 
rabi veljajo splošna določila in stan-
dardi, ki so opredeljeni v Pravilniku o 
zahtevah za zagotavljanje neoviranega 
dostopa, vstopa in uporabe objektov v 
javni rabi ter večstanovanjskih stavb in 
standardu SIST ISO 21542.
Povzetek osnovnih določil iz navedene 
dokumentacije se nanaša na ustrezno 
oblikovane in dimenzionirane grad-
bene elemente:
1) Minimalna svetla širina vhodov in prehodov  
80  cm,
2) alternativne rešitve ob stopnicah pred vhodi 
in pri notranjih vertikalnih komunikacijah v 
obliki klančin v standardnih naklonih ali 
mehanskih dvižnih naprav,27

Gondola je za visokogorje edina rešitev za dostopnost nekat-
erih oseb. (Foto arhiv: Zveza paraplegikov Slovenije)
Lesene ploščadi so primerna rešitev za okolje in uporabnike. 
(Foto arhiv: Zveza paraplegikov Slovenije)

Pot speljana med slapovi Krke (Foto arhiv: Brez ovir



3) prilagojene sanitarije.
Tri osnovne zahteve za funkcionalnost 
objekta v javni rabi so pogoj za ena-
kovredno vključevanje gibalno oviranih 
obiskovalcev tudi pri teh kategorijah 
objektov. Novo grajeni in rekonstruirani 
objekti na osnovi gradbene zakonodaje 
morajo navedene pogoje dosledno iz-
polnjevati. Pri starejših objektih z up-
orabnimi dovoljenji pa so v praksi realni 
kompromisni posegi za prilagoditev 
vsaj večjega dela prostorske strukture.

C) Pohodne poti 
Določanje posameznih destinacij in 
odsekov poti ter izvedba  v naravnem 
gorskem okolju, ki bi bile funkciona-
lne tudi za gibalno ovirane uporabnike,  
predstavlja poseben izziv upravnikom, 
lastnikom  in oblikovalcem ter izvajal-
cem tovrstnih del.
V naboru množice potencialnih prede-
lov je pomembna presoja o realnosti in 
neposrednem funkcionalnem učinku 
prilagojene poti ali razgledne površine.
Oblikovanje prilagojenih  površin 
mora ob izvorni zahtevi za funkcional-
nost uporabe z invalidskim vozičkom, 28

Popotnika na nenavadnem mestu. (Foto arhiv: Danilo Ragona)
Krajinski park Logarska dolina, primer dobre prakse. (Foto 
arhiv: Zveza paraplegikov Slovenije)

Krajinski park Logarska dolina, del prilagojene pešpoti. (Foto 
arhiv: Zveza paraplegikov Slovenije)



upoštevati naravne danosti konfiguraci-
je terena in izbor sonaravnih materialov. 
Realne možnosti za večje posege so 
seveda omejene zaradi varstva naravne-
ga okolja. Pomembne pa so posamezne 
usklajene izvedbe na bolj frekventnih 
lokacijah krajinskih parkov in drugih 
prvenstveno lažje dostopnih predelov 
sredogorja. 
Pri oblikovanju delov pohodnih poti se 
lahko uporablja utrjena makadamska 
površina in naravna avtohtona materia-
la  les in kamen za izvedbo manjših pre-
mostitvenih, klančinskih   in varovalnih 
elementov. 
Prilagajanje naravnega okolja za funk-
cionalnost gibalno oviranih obiskov-
alcev mora poudarjeno upoštevati 
segment varnosti v vseh relevantnih 
detajlih.
Funkcionalnost uporabe pohodnih 
poti v naravnem okolju za invalide na 
vozičkih se lahko bistveno izboljša tudi z 
uporabo individualnih pripomočkov za 
večjo uporabnost invalidskega vozička, 
kot npr. dodatni baterijski pogon ali up-
oraba terenskega invalidskega vozička. 
 
                                  Matjaž Planinc, u.d.i.a.29

Z invalidskim vozičkom Med krošnjami. (Foto arhiv: Zveza 
paraplegikov Slovenije)

Z električnim priklopom na invalidskem vozičku je vse lažje in 
bolj dostopno. (Foto arhiv: Danilo Ragona)



Primeri dobrih praks dostopnega turizma
HOSTEL ARS VIVA
Hostel je povezan v največjo verigo 
prenočišč po svetu pod okriljem 
mednarodne zveze mladinskih hostlov 
Hostelling International. V tej verigi 
mladinskih hostlov hočejo spremen-
iti način razmišljanja o invalidih in z 
zgledom rezidenčnega centra pred-
staviti osnovne zahteve o dostopnosti 
turističnim ponudnikom.
V kulturnem centru Zavoda ARS VIVA 
se zavedajo potrebnosti medkulturne-
ga dialoga s poudarkom na trajnostnem 
razvoju podeželja. Na razpolago imajo 
apartma s 14 ležišči in hostel z 29 ležišči, 
od tega 23 ležišč za invalide. Lahko iz-
birajo med sobami s kopalnico, sobami 

s skupno kopalnico in dormiji. Na voljo 
je dvorana za izobraževanje in druženje, 
letno gledališče, dnevni bar in galerija 
z recepcijo. Vse je prilagojeno invalid-
skemu vozičku razen dormy ležišča, ki 
pa predstavljajo ležišča za asistente. So 
pa v pripravi gradnje wellnes centra in 
restavracije, ki bo v celoti zadostil potre-
bam gibalno oviranih.
Turizem in ohranjanje narave ima že 
dolg odnos in oba sta medsebojno 
odvisna, zato na drugi prilagojeni lo-
kaciji za invalide na izviru Veliki Obrh 
ponujajo piknik prostor in kamp, kjer 
invalidi tudi z opazovanjem lepot narave 
in živali doživijo sonaravno okolje. 
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Urejen prostor za inalide, kjer je poskrbljeno za različne 
dejavnosti. (Foto arhiv:  Zavod Ars Viva)

Nastop vrtca je popestril dogajanje v hostlu. 
(Foto arhiv:  Zavod Ars Viva)



Turizem je v tem projektu mišljen kot 
sinergija za varstvo in ohranitev narave 
ter na drugi strani težnja po dostop-
nem turizmu za vse. Turizem razume-
mo kot potovanje drug k drugemu, k 
drugačnemu, novemu, zanimivemu in 
se držijo smernic aktivnega turizma za 
gibalno ovirane. 

POT MED KROŠNJAMI - ROGLA
Rogla je prava izbira za vse, ki svoj 
življenjski slog povezujejo z aktivnim 
preživljanjem svojega prostega časa v 
naravi. Njena zmes nepozabne narave, 
prijetne srednjegorske klime, številnih 
priložnosti za šport, rekreacijo, zdravje 
in dobro počutje, pristnih kulinaričnih 
dobrot in razigranih pustolovščin zbuja 
navdušenje obiskovalcev v vsakem let-
nem času.

Pot med krošnjami leži v osrčju 
mogočnih pohorskih gozdov, na vrhu 
Rogle, na nadmorski višini 1517 metrov. 
Pot vam bo pokazala, zakaj je pohor-
ska narava edinstvena. Skupaj bomo 
spoznali drevesa krajevnih gozdov vse 
od korenin do vrhov krošenj. Postali 
boste delček gozdnega življenja ter se 
srečali s številnimi živalmi in rastlinami, 
ki jih ne boste našli nikjer drugje.
1000 metrov dolga pot vas bo popeljala 
skozi raznolik gozd, v katerem boste na-
leteli na mnoga presenečenja in nove 
reči, ki vas bodo učile o naravnih pro-
cesih v gozdu, o tem, kako jih zaščititi 
in o zanimivih dejstvih, ki vam bodo 
pomagala razumeti, kaj gozd in njegovi 
prebivalci potrebujejo za življenje in us-
pevanje.
Dostopno za invalidski voziček, tudi WC-
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Strah vzbujajoč pogled na okoliške gore in hribe ti jemlje sapo. 
(Foto arhiv:  Zavod Ars Viva) Smučanje za invalide ni več tabu. (Foto arhiv: Zavod Brez ovir)



ji primerni za invalde. Za boljše gibanje 
po pokrajini bi bil primeren priklop za 
invalidski voziček.

CENTER NORDUNG
Center Noordung v Vitanju promo-
vira vesoljske tehnologije in človeške 
dosežke v vesolju. Virtualna resničnost, 
simulatorji in projekcije so kompleksne 
tehnologije, ki ponuja učinkovit vpogled 
v skrivnosti neskončnega vesolja. Cen-
ter Noordung je tudi za otroke odlična 
učna pot vesoljskih doživetij. Center 
Noordung v Vitanju odkriva skrivnosti 
vesolja z virtualno resničnostjo, projek-
cijami in razstavami.
Spoznali boste vizionarja Hermana 
Potočnika Noordunga  in njegovo 

najznamenitejšo idejo bivalno kolo. 
Skozi zgodovino boste povezali Slo-
venijo in vesolje. Nekateri Slovenci so 
v vesolju pustili velik pečat – spoznajte 
jih!
Odkrili boste podobe Zemlje. Preverite, 
kako je zeleni planet viden iz vesol-
ja. Spoznali boste življenje v vesolju. 
Naučite se, kako jedo astronavti v 
breztežnosti in kako izgleda juha v va-
kumu.
Spoznajte več o edinem Zemljinem 
satelitu Luni. Pridobite več znanja o 
sončnem sistemu in pravo predstavo o 
velikosti planetov in preglejte odlitke 
meteoritov.
Dostopno za invalidski voziček, tudi 
WC-ji primerni za invalde. Nekoliko 
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Veliko znanstvenih podatkov zahteva celodnevni obisk. 
(Foto arhiv: Zavod Ars Viva)

Klančina je pod naklonom in dokaj strma, kar otežuje zbran 
ogled raszstave. (Foto arhiv:  Zavod Ars Viva)



moteč za invalidski voziček je naklon 
razstavnega prostora.

PAVILJON EXPANO
Edinstveno doživetje Pomurja ponuja 
doživljajski park Expano ob Soboškem 
jezeru na obrobju Murske Sobote, ki z 
inovativno tehnologijo predstavlja vse 
lepote in dobrote Pomurja. Prav od tod 
naziv Vrata v Pomurje, saj odpira pogled 
v vse kotičke Pomurja.
Doživite Pomurje skozi edinstveno raz-
stavo, ki turistično ponudbo, naravo, 
domačo obrt in kulturno dediščino 
prikaže s pomočjo inovativne tehnologi-
je.
Najbolj znan del prazgodovine Pomur-
ja je Panonsko morje, ki je oblikovalo 

njegovo pokrajino. A regija ni doživljala 
samo podnebnih sprememb — spremin-
jal se je tudi njen živalski svet, njena 
poselitev in ureditev. Vemo, kje v času 
in prostoru se nahajamo danes, a brez 
dvoma se svet razvija naprej ...
Podajte se na pot v obratni smeri – od 
današnjega dne pa vse do nastanka 
Zemlje. Skozi snežne meteže in oceane, 
med praživalmi in praljudmi. Polni in-
formacij o Pomurju in zanimivostih o 
njegovem nastanku se nato podajte v 
resnični svet in poiščite ostanke tistega, 
kar ste videli v izjemni 3D-predstavi.

Le nekaj utrinkov z razstave:
• premikajte termalno vodo s svojimi 
mislimi v nevro termah,
• oglejte si znamenitosti Pomurja na 
giga panoju,
• poletite nad Pomurjem s stratosfers-
kim balonom,
• prepustite se pomurski glasbi v velikih 
lončenih posodah.

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE
Park vojaške zgodovine Pivka je nov in 
hitro razvijajoč se muzejski turistični 
center. S pestrostjo eksponatov in bo-
gastvom zbirk prinaša obiskovalcem 
edinstven vpogled tako v nacionalno, 
kot v svetovno zgodovino.
Vojska in njena prisotnost sta v pivškem 
prostoru dolgo predstavljali razvojno 
oviro, zlasti na področju turizma. Nos-33

Paviljon EXPANO ob Soboškem jezeru razkriva mnoga znanja o 
nastanku Pomurja (Foto arhiv: EXPANO)



ilna razstava Parka vojaške zgodovine 
je razstava Pot v samostojnost, ki pri-
kazuje potek osamosvajanja Republike 
Slovenije s poudarkom na osamosvojit-
veni vojni leta 1991. Razstava v osnovnih 
obrisih orisuje »drugo«, socialistično 
ali Titovo Jugoslavijo kot federativno 
državo, ki je v Socialistični republiki Slo-
veniji zajemala veliko večino slovenske-
ga nacionalnega ozemlja. Poleg Tita je 
bila glavna vez jugoslovanske federacije 
Jugoslovanska ljudska armada (JLA), ki 
je imela izredno velik vpliv na razvoj 
države in njeno ureditev. 
Razstava omogoča, da obiskova-
lec podoživi vojno dogajanje tudi 
v neposrednem stiku z nekaterimi 
pomembnimi eksponati iz tistega ob-
dobja. Tanki, oklepni transporterji in 

letala jugoslovanske vojske obiskoval-
cev ne puščajo ravnodušnih in posebej 
mladih. Najbolj prepoznaven eksponat 
Parka vojaške zgodovine je podmornica 
P-913 Zeta. Devetnajst metrov dolga in 
76 ton težka podmornica P-913 Zeta. 
Polnih pet let je podmornica uživala 
sloves največjega in najtežjega ekspona-
ta v Parku vojaške zgodovine, a v maju 
2016 je v zahtevni logistični akciji v Park 
prispela nemška vojaška lokomotiva 52-
4936 iz druge svetovne vojne, ki s težo 
120 ton in dolžino 23 metrov kraljuje 
med XXL-eksponati pivškega muzeja.
Park vojaške zgodovine je danes največji 
muzejski kompleks v Republiki Sloveni-
ji in hkrati tudi eden najbolj obiskanih 
muzejev pri nas.
Dostopno za invalidski voziček, tudi 
WC-ji primerni za invalde.

POSTOJNSKA JAMA
Postojnska jama je najbolj atraktivna 
jama na svetu z veličastnimi kapniškimi 
skulpturami in pestrim živalskim sve-
tom. Podajte se na nepozabno vožnjo 
s podzemnim vlakcem in doživite 
mogočen podzemni raj, ki so ga skozi 
milijone let oblikovale drobne kapljice.
Expo jama kras je največja razstava o 
krasu in Postojnski jami, ki na sodoben 
in interaktiven način prikaže nastajanje 
podzemnih kraških pojavov in razkrije 
zgodovino jame. Vivarij pred Postojnsko 34

Park vojaške zgodovine z bogato zbirko eksponatov iz obdobja 
JLA in Titove Jugoslavije. (Foto arhiv: Brez ovir)



jamo nudi zavetje več kot 150 živalskim 
vrstam. Nekatere najbolj zanimive lah-
ko spoznate čisto od blizu. Med njimi je 
glavna zvezda prav človeška ribica. Vi-
varij se nahaja v Rovu novih podpisov, 
50 metrov od vhoda v Postojnsko jamo. 
Sestavljata ga dva dela. Raziskovalni 
del, tako imenovani laboratorij, služi 
znanstvenemu delu in raziskovanju. 
Speleobiološka razstava v razstavnem 
delu pa obiskovalcem jame predstavi 
temeljne pojme krasoslovja in speleo-
biologije, posebnosti podzemeljskega 
okolja ter najznačilnejše predstavnike 
naših jamskih živali.
Na vlakec za ogled postojnske jame 
se je potrebno presesti. Sedeži niso 
preimerni za invalide, vendar nekateri 
najvztrajnejši si lahko ogledajo jamo z 

vlakcem. Vse drugo in WCji so dostopni 
za invalide. Zelo primeren za obisk in-
validov pa je Vivarij, laboratorij podzem-
nega sveta. Vivarij je odprt glede na 
urnik ogledov Postojnske jame. Odpre 
se pol ure pred prvim obiskom jame in 
zapre pol ure po zadnjem vstopu v Post-
ojnsko jamo. Obisk ni voden, tako da si 
lahko vzamete čas in si v svojem tempu 
ogledate razstavo.

KOBILARNA LIPICA
Ogled kobilarne je posebno doživetje 
Lipice. Spoznajte celotno zgodovino 
kobilarne, vse od njene ustanovitve do 
danes. Izvedite vse, kar ste želeli vedeti 
o Lipici in lipicancih. V kobilarni se spo-
prijateljite z lipicanci in njihovimi tem-
nimi žrebeti. Spoznajte bodoče zvezde 
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Vivarij je dostopen za invalidski voziček po sicer strmi 
klančini.. (Foto arhiv: Postojnska jama)

Ogled konjušnice v Lipici. (Foto arhiv: Društvo paraplegikov 
Istre in Krasa)



predstav v Lipici! Doživite gracioznost 
in igrivost belih žrebcev v dragocenih 
trenutkih šolanja, ko se spletajo intimne 
vezi zaupanja med njimi in njihovimi 
jahači. Pričakali vas bodo ob glasbeni 
spremljavi in poljudnem komentarju v 
pokriti jahalnici.
Oglejte si posestvo Kobilarne Lipica 
nekoliko drugače ter se prepustite 
lepim trenutkom. Popeljite se skozi 
številne drevorede in privoščite edinst-
veno doživetje.
Dostopno za invalidski voziček, tudi 
WC-ji primerni za invalde. Za boljše 
gibanje po pokrajini bi bil primeren 
priklop za invalidski voziček.

DOM PARAPLEGIKOV PACUG
Dobro opremljeni rehabilitacijsko 
športni center za invalide zagotavlja 
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gostom, da lahko plavajo, telovadijo, se 
razgibavajo, se sprehajajo, vadijo na 
raznovrstnih orodjih in igriščih (te-
nis, kegljanje, košarka, atletika…) in se 
hkrati naučijo zdravo živeti. Ker razgib-
anemu in obnovljenemu telesu prija 
tudi razgibavanje duha, organizirajo 
družabne in kulturne prireditve ter 
omogočajo obilo priložnosti za izlete in 
izobraževanja.
Osnovna naloga Doma paraplegikov 
d.o.o. je zagotavljati kakovostne hotel-
ske, gostinske in zdravstvene storitve za 
invalide in druge goste ter jim nuditi so-
cialno in družabno integracijo v sklopu 
sodobnega objekta, ki sledi vsem smer-
nicam na področju dostopnega turizma. 
Glavna dejavnost Doma je obnovitvena 
rehabilitacija, ki zajema: individualno 
obravnavo, masaže, protibolečinske in 

Bazen z morsko vodo in dvigalom za invalide v Pacugu. (Foto 
arhiv: Brez ovir)

Pogled na novozgrajeni del z apartmaji in kongresno dvorano. (Foto 
arhiv: Zveza paraplegikov Slovenije)
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druge terapije, UZ terapije, magneto 
terapije, razgibavanje, skupinsko in in-
dividualno telovadbo, stojko, savno, 
osvežitev v bazenu z morsko vodo ter 
ostale družbeno socialne aktivnosti  kot 
tudi animacijski program, izlete, obiske 
predstav, koncertov, kulinaričnih in dru-
gih zanimivosti, kreativne ter ustvarjalne 
delavnice, filmske večere, glasbene 
večere ipd…
Dodana vrednost specialnih programov 
so tudi gibalne terapije (kineziologija) 
pod strokovnim vodstvom in povezava 
z Združenjem bonding psihoterape-
vtov Slovenije, kar sodi v nadgradnjo 
klasičnih programov rehabilitacije.
Dostopno za invalidski voziček, tudi 
WC-ji primerni za invalde. Za boljše 
gibanje po Centru in okolici bi bil prim-
eren priklop za invalidski voziček.

DOM DVA TOPOLA
Zavedajo se, da je potrebno območje v 
katerem njihovo podjetje deluje z vso 
skrbnostjo ohranjati tudi iz kulturn-
ovarstvenih vidikov, hkrati pa zagotavl-
jati varne delovne in bivalne pogoje, ki 
upoštevajo sodobne hotelske in druge 
standarde s poudarkom na arhitekturni 
dostopnosti.
Posebnost, unikatnost Dva topola re-
sorta je popolnoma prilagojena plaža za 
invalide, na kateri zagotavljamo storitve 
individualne fizične pomoči uporab-
nikom invalidskega vozička, starejšim in 
drugim, ki pri vstopu v terapevtski bazen 
ali morje potrebujejo fizično pomoč. Na 
izposojo imamo na voljo različne pla-
valne rekvizite in nekatere pripomočke, 
ki invalidom olajšajo plavanje. Izkušeno 
osebje na plaži z reševalcem iz vode pa 

Naravna plaža z reševalcem iz vode za pomoč pri vstopu in 
izstopu iz vode. (Foto arhiv: Dom dva topola)

Park skriva velik nastanitveni kompleks Dva topola resort.
 (Foto arhiv: Dom dva topola)
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skrbi za varnost in prijetno počutje vseh 
gostov na plaži. 
V Dva topola resort izvajajo program 
skupinske obnovitvene rehabilit-
acije za osebe z mišičnimi in živčno-
mišičnimi obolenji (distrofiki). Namen 
obnovitvene rehabilitacije je ohranjanje 
bioloških potencialov distrofikov, ki so 
odločilni za kvaliteto življenja vsakega 
posameznika, kar vpliva tudi na blažitev 
socialnih in psihičnih posledic invalid-
nosti. Le-to dosegajo na različne načine, 
in sicer z izvajanjem fizioterapije (indi-
vidualno ali skupinsko razgibavanje), 
ročne masaže, hidroterapije (asistirano 
plavanje v morju in ogrevanem bazenu 
z morsko vodo na prilagojeni plaži 
za distrofike), kinezioterapije, elektro 
in termoterapije. V procesu zdravst-
vene obravnave se glede na desetletne 
izkušnje posvečajo predvsem obravnavi 
gostov z nevrološkimi obolenji. Pri tem 
uporabljajo različne fizioterapevtske 
tehnike in masaže, kjer lahko izpostavijo 
protibolečinsko in respiratorno terapijo 
ter vodene vaje v terapevtskem bazenu.
Dostopno za invalidski voziček, tudi 
WC-ji primerni za invalde. Za boljše 
gibanje po centru Izole in okolici bi bil 
primeren priklop za invalidski voziček. 

VINARIUM LENDAVA
Razgledni stolp Vinarium Lendava, ki je 
zgrajen na griču v Lendavskih goricah, 
je okrogle oblike, visok 53,50 metra, s 

Stolp z enkratnim razgledom (Foto arhiv: Vinarium)

pritličjem in devetimi etažami.  Tlorisna 
velikost stolpa znaša dobrih 293 m3, 
sam stolp pa ima jekleno strukturo z 
armirano-betonskim pritličjem, na vrhu 
pa je zastekljen razgledni prostor, od 
koder seže pogled na pokrajino štirih 
držav: Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško in 
Avstrijo.
Naenkrat sprejme do 50 obiskovalcev, 
ti pa se lahko nanj povzpnejo po 240 
montažnih stopnicah ali s pomočjo 
dvigala. V pritličnem delu je za obiskov-
alce na voljo gostinski lokal, vključno 
s spominki in informativno točko, ob 
stolpu je v hiškah na voljo še lokalna 
kulinarična in vinska ponudba.

Dostopno za invalidski voziček, tudi 
WC-ji primerni za invalde. Za boljše 
gibanje po pokrajini bi bil primeren 
priklop za invalidski voziček.
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turistične informacije o Ljubljani, pred-
vsem zanimive ter aktualne dogodke 
in doživljajske aktivnosti, primerne za 
gibalno ovirane turiste.
Ljubljana by Wheelchair omogoča br-
skanje po kategorijah prenočišč, pijače, 
hrane, znamenitosti, dejavnosti, naku-
povanja in stranišč. Tam najdemo sez-
name vseh dostopnih lokacij, pri čemer 
s klikom na lokacijo lahko dostopamo 
do osnovnih informacij o posameznem 
podjetju ali kraju. Ob tem pa posebni 
simboli označujejo njegovo dostopnost 
oziroma primernost za posameznika.

Ste našli ustrezno lokacijo? 
Sporočite mu na Pridem.si!

AljošaŠkaper in Pridem.si
Aljoša Škaper je Prekmurec, ki se 
podpiše pod prvi slovenski imenik dos-
topnih točk pridem.si. Pripravil pa je tudi 
aplikacijo, ki turistom na vozičku poma-
ga pri navigaciji po prestolnici. S svojo 
novo aplikacijo Ljubljana by Wheelchair 
jim svetuje, kje spati, kaj si ogledati, kam 
zaviti po okusen zalogaj in celo kje najti 
primerna javna stranišča.
S tem posameznikom, ki menijo, da zara-
di vozička mesta ne morejo doživeti tako 
kot drugi, dokazuje zmoto. Prepričan je 
namreč, da so tudi gibalno ovirane os-
ebe lahko aktivni turisti.
Gre za uporabnikom prijazno aplikaci-
jo, namenjeno gibalno oviranim tur-
istom. Zasnovana je za preprosto up-
orabo in uporabniku ponuja različne 


