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Priloga  8 Zahteve glede univerzalne dostopnosti 
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1  Zahteve v zvezi z dostopom: 
 

− zagotoviti neoviran dostop, vstop in uporabo do stavb brez ovir (brez grajenih in 
komunikacijskih ovir); 

− dostopna pot mora biti dovolj široka, da se na njej lahko uporablja invalidski voziček; 
− površina dostopnih poti je gladka, a nezdrsna v mokrem ali suhem vremenu; 
− pri nivojskih razlikah terena mora biti poleg stopnic tudi položna klančina za 

premagovanje višinske razlike, svetla širina klančine najmanj 90 cm; 
− držaj ob klančinah se mora vsaj na eni strani nahajati v višini 70 cm, da je omogočeno 

oprijemanje osebi na invalidskem vozičku; 
− robniki morajo na prehodih omogočati varno in udobno premikanje; 
− urbana in ostala oprema ne sme ovirati prostega gibanja na poteh; 
− omogočiti dostop za intervencijska vozila. 

 
2  Zahteve v zvezi z vhodom: 
 

− vhodna vrata v stavbo brez ovir, omogočati morajo vstop funkcionalno oviranim 
osebam in spremljevalcem; 

− mora biti dostopen brez stopnic; 
− prag vhodnih vrat je lahko visok največ 2 cm; 
− prehod skozi vetrolov mora biti pri vhodu brez ovir v isti osi; 
− predpražniki in obloge za preprečevanje vnosa umazanije morajo biti pri vhodu brez 

ovir ter višinsko izravnani z ravnjo tal; 
− prostor pred vhodnimi vrati v stavbo mora biti zaščiten pred vremenskimi vplivi (kot npr. 

nadstrešek); 
− vhodna vrata v stavbo morajo biti široka najmanj 90 cm; 
− na vrata namestiti pomožne ročaje, ki funkcionalno oviranim osebam olajšajo odpiranje 

vrat; 
− ob vratih mora biti nameščen domofon, ki zagotavlja zvočno komunikacijo s stanovalci. 

 
3  Parkirišča: 
 

− parkirna mesta rezervirana za funkcionalno ovirane osebe je označena pravokotno na 
smer vožnje, široka 350 cm (omogočeno manevriranje z invalidskim vozičkom pri 
vstopu in izstopu iz avtomobila), njihova površina označena z mednarodnim znakom 
za dostopnost invalidom in prometnim znakom; 

− parkirna mesta morajo biti čim bližje izhodu/vhodu objekta; 
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− parkirna mesta so označen s talno označbo in prometnim znakom. 
 

4  Horizontalna in vertikalna komunikacija: 
 

− notranje horizontalne (vhodni prostori, hodniki) in vertikalne komunikacije (stopnišča, 
klančine, dvigala) morajo biti jasno označene, dovolj široke in osvetljene, omogočiti 
enostavno in dobro orientacijo, varno uporabo ter neovirano gibanje funkcionalno 
oviranih oseb; 

− stopnice, klančine in razlike v višinskih nivojih ali križanjih poti morajo biti opremljene z 
ograjo ali z oprijemali za roke; 

− prosti robovi morajo biti zavarovani z ograjo višine vsaj 100 cm, pri čemer odprtine v 
ograji ne smejo presegati 12 cm; 

− stopnišča opremljena tudi z vmesnimi oprijemali za roke; 
− vsi predmeti, namenjeni oprijemanju (profili držajev ograj, držajev ob stopnicah ipd.), 

morajo biti oblikovani brez ostrih robov in morajo omogočati enostavno oprijemanje, 
− v stavbah, kjer bodo univerzalno dostopna stanovanja mora biti vgrajeno eno osebno 

dvigalo na vhod, svetla širina vhoda v kabino dvigala mora znašati najmanj 80 cm s 
svetlimi merami tlorisne površine kabine najmanj 110 cm x 210 cm ter višine 220 cm z 
avtomatičnim odpiranjem vrat; 

− za slepe pa je potrebno ob vstopu v dvigalo stikalno ploščo opremiti z akustično 
razpoznavnimi zvoki; 

− zagotoviti manevrski prostor, ki omogoča uvoz in izvoz reševalnih nosil; 
− ustrezno osvetljene, namestijo se svetilke in električne sijalke s senzorji gibanja, ki so 

uvrščene v najvišji energijski razred A++; 
− urejen sistem komunikacijskih oznak za orientacijo vključno z oznakami zasilnih 

izhodov in potmi evakuacije ter omogočati orientacijo tudi osebam z okvaro sluha in 
vida. 

 
5  Zahteve v zvezi s stanovanji: 
 

− svetla širina vhoda v stanovanja in svetla širina vrat v vse stanovanjske prostore, 
vključno v kopalnico in straniščem, najmanj 90 cm; 

− vrata morajo biti brez pragov in omogočati enostavno odpiranje in zapiranje; 
− vratno krilo prostora za osebno higieno se ne sme odpirati v prostor za osebno higieno; 
− odpiranje oken naj ne ovira prostega prehoda pod njimi; 
− pragi balkonskih vrat so višinsko izravnani z ravnjo tal; 
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− posamezni prostori so dimenzionirani na možnost vrtenja z invalidskim vozičkom, kar 
pomeni, da so prostori nekoliko večji od enakih prostorov v običajnih stanovanjih. Radij 
vrtenja je določen v standardu in znaša 75 cm; 

− prižiganje luči in klic dvigala mora biti z invalidskega vozička omogočen; 
− vtičnice morajo biti vgrajene v višini najmanj 50 cm nad tlemi; 
− na vratih so razločno vidne, dosegljive in uporabne kljuke, nameščene morajo biti od 

90 do 110 cm nad tlemi; 
− deli bivalnih prostorov morajo biti ob centralni razsvetljavi še dodatno osvetljeni (ob 

postelji, ogledalu v kopalnici);  
− zagotoviti manevrski prostor, ki omogoča uvoz in izvoz reševalnih nosil; 
− Kopalnice in stranišče: 
− vstop na površino za tuširanje (dimenzija 90 x 90 cm) je brez stopničke oz. robnika in 

mora imeti talni odtok; 
− tla tuša morajo zagotavljati hiter in nemoten odtok vode; 
− straniščna školjka  in umivalnik postavljena tako, da je med njima vsaj 80 cm prostora, 
− ko je stol zložen je zgornja površina najmanj med 40 in 48 cm odmaknjena od tal in 4 

cm od stene; 
− prostor za osebno higieno mora ob nameščeni opremi omogočiti obračanje 

invalidskega vozička, radij prostora za manevriranje z invalidskim vozičkom najmanj 
1,5m; 

− namesti se:  
− straniščna školjka 40 x 60 cm z višino sedežne ploskve od 45 do 50 cm od tal, 

opremljena s konzolnim ali zidnim držalom za roke, 
− konzolni umivalnik 65 cm x 55 cm na višini 85 cm in odmaknjen od stranskega zidu 

najmanj 20 cm, 
− predvidi naj se namestitev bideja – konzolnega ob straniščni školjki; 
− straniščna školjka in umivalnik postavljena tako, da je med njima vsaj 80 cm prostora, 
− nagibno ogledalo z osvetlitvijo, 
− 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, 
− sklopni stol dimenzije 45 x 45 cm in ročajem (površina za tuširanje), 
− tuš slušalka dolžine najmanj 1,2 m in pritrjena na 1,3 m višine ter mora biti gibljiva z 

možnostjo nastavitve v različnih višinah ob steni; 
− ogrodje (držalo) za zaveso (površina za tuširanje),  
− vodovodna armatura, ki mora biti v enoročni izvedbi. 


