
 

Izobraževalni program: Zagotavljanje univerzalne dostopnosti v odprtem prostoru  

Tema: obrazložitev zahtev v zvezi z zagotavljanjem dostopnosti javnega prostora za funkcionalno 
ovirane osebe, kot so predvidene z Gradbenim zakonom.  

Na seminarju se bodo nadzorniki, izvedenci, cestni in gradbeni inšpektorji seznanili z vsebinami, ki so 
ključne za zagotavljanje univerzalne dostopnosti. Namen seminarja je, da udeležence kar se da stvarno 
seznanimo, na katere vsebine morajo biti pozorni, ko obravnavajo vidik dostopnosti in kako lahko 
preverijo ustreznost dostopnosti glede na pričakovanja posameznih skupin uporabnikov.  

Izvajalca: Dostop, Zavod za spodbujanje dostopnosti in IPoP - Inštitut za politike prostora  
Čas trajanja: 2,5 ure  
Predviden datum izvedbe: 26. 11. 2020 
Način izvedbe: spletni seminar v okolju Zoom, udeleženci prejmejo po izvedbi izročke  
 

Vsebina  

1.  DOSTOPNOST  

Splošen uvod, prostor za vse, dolgoživost, zdravje, aktivna mobilnost, univerzalno oblikovanje  

2.  ZAKONODAJNI OKVIR  

Gradbeni zakon in Pravilnik o univerzalni graditvi in rabi objektov in razmerje z drugimi predpisi - 

kratka predstavitev najpomembnejših zahtev 

3. TAKTILNE OZNAKE IN DRUGE PRILAGODITVE - KJE, KAKO, KDAJ?  

Predstavitev talnega taktilnega vodilnega sistema, orientacija slepih in slabovidnih s pomočjo taktilnih 

oznak, praktični primeri - video 

KRATEK ODMOR 

4. PRIMERI IZ PRAKSE 

Predstavitev dobrih in slabih rešitev v praksi, na kaj je treba biti pozoren pri nadzoru 

5. RAZPRAVA  

  

Zavod Dostop je vodilna slovenska ustanova na področju zagotavljanja dostopnosti javnega prostora za 

funkcionalno ovirane osebe. Prostorski načrtovalci v Zavodu Dostop delujejo kot vezni člen med 

uporabniki z oviranostmi in deležniki v realizaciji prostorskih ureditev. V procesu sodelovanja iščejo 

demokratične rešitve zagotavljanja dostopnosti, ki jih ustrezno pojasnijo tako uporabnikom, kot 

izvajalcem. 

IPoP – Inštitut za politike prostora se z dostopnostjo ukvarja v okviru svojih prizadevanj za trajnostni 
urbani razvoj in prilagajanje naselij podnebnim spremembam ter spodbujanja aktivne mobilnosti in 
ustvarjanju zdravega bivalnega okolja.  

Izvedbo programa sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor okviru razpisa za Sofinanciranje projektov 

promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2020 

http://www.dostop.org/
https://ipop.si/

