OBRAZEC 3.1.

REKREACIJSKI OBJEKTI

BAZEN, ŠPORTNA DVORANA, CENTER ZA
REKREACIJO, STADION
1. PODATKI O PROSILCU ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA »INVALIDOM PRIJAZNO«
(ustrezno izpolnite)
Naziv organizacije:
Ime in priimek odgovorne osebe:
Naslov:
Telefon:
Fax:
Elektronski naslov:
Spletna stran:

Ime in priimek kontaktne osebe:
Kontaktna telefonska številka:
Kontaktni elektronski naslov:

IZJAVA:
Spodaj podpisan(a) ______________________________________ jamčim za resničnost navedenih
podatkov. Seznanjen(a) sem z Navodili in Pravilnikom za pridobitev certifikata Invalidom prijazno.

V ___________________, dne ____________

Podpis in žig: ____________________________
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IZPOLNI zavod PREMIKI
Vlogo je sprejel(a) _____________________________________, dne _________________________.

SKUPNO ŠTEVILO TOČK:
VSE
TOČKE

MOŽNE MINIMALNO ŠTEVILO DOSEŽENO
TOČK ZA PRIDOBITEV TOČK
CERTIFIKATA

OSNOVNI CERTIFIKAT

15

12

SREBRNI CERTIFIKAT

5

4

ZLATI CERTIFIKAT

8

6

ŠTEVILO

Organizacija _______________________________________________________________________,
ki je oddala vlogo za pridobitev certifikata »invalidom prijazno«, izpolnjuje pogoje za pridobitev
_________________________________________________________________________ certifikata.

V Ljubljani, dne ________________________.

PREMIKI ZAVOD ZA SVETOVANJE, PROMOCIJO IN RAZVOJ DOSTOPNEGA TURIZMA LJUBLJANA
Dolores Kores
direktorica
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Prosimo, ustrezno označite kriterije, ki jih vaša organizacije izpolnjuje oziroma odgovorite na
vprašanja in ustrezno dopolnite z zahtevanimi podatki. Vse dodatne informacije in pojasnila k
posameznim kriterijem so na voljo v Navodilih za pridobitev certifikata Invalidom prijazno.
1. DOSTOPNOST DO OBJEKTA
1.1. Parkirni prostor
Parkirni prostor objekta na prostem je brez ovir, vsaj eno parkirno mesto je rezervirano za
invalide, označeno je poševno ali pravokotno na smer vožnje, z mednarodnim znakom za invalide in
tudi z znakom v vertikalni postavitvi. Široko je 350 cm, da je omogočeno manevriranje z invalidskim
vozičkom pri vstopu in izstopu iz avtomobila in se nahaja blizu vhoda v objekt.
ALI
Objekt ima oddaljen parkirni prostor, ki je na prostem, vsaj eno parkirno mesto je rezervirano za
invalide, označeno je poševno ali pravokotno na smer vožnje, z mednarodnim znakom za invalide in
tudi z znakom v vertikalni postavitvi. Široko je 350 cm, da je omogočeno manevriranje z invalidskim
vozičkom pri vstopu in izstopu iz avtomobila in se nahaja blizu vhoda v objekt.
ALI
Objekt nima lastnega parkirišča, ob vhodu v objekt pa je zagotovljena možnost za kratkotrajno in
varno ustavitev vozila z invalidno osebo.
ALI
Objekt nima lastnega parkirišča, v bližini je omogočeno parkiranje na javnem parkirišču, ki je na
prostem in je brez ovir, vsaj eno parkirno mesto je rezervirano za invalide, označeno je poševno ali
pravokotno na smer vožnje, z mednarodnim znakom za invalide in tudi z znakom v vertikalni
postavitvi. Široko je 350 cm, da je omogočeno manevriranje z invalidskim vozičkom pri vstopu in
izstopu iz avtomobila in se nahaja blizu vhoda v objekt.
ALI
Objekt ima parkirno hišo, v kateri je 5 odstotkov parkirnih mest rezerviranih za invalide, označena
so poševno ali pravokotno na smer vožnje, z mednarodnim znakom za invalide in tudi z znakom v
vertikalni postavitvi. Široka so 350 cm, da je omogočeno manevriranje z invalidskim vozičkom pri
vstopu in izstopu iz avtomobila. Parkirna mesta se nahajajo blizu izhoda iz parkirne hiše.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

 Pogoj za pridobitev srebrnega certifikata
Parkirni prostor objekta na prostem je brez ovir, več parkirnih mest, ki niso v garažni hiši, je
rezerviranih za invalide, označena so poševno ali pravokotno na smer vožnje, z mednarodnim
znakom za invalide in tudi z znakom v vertikalni postavitvi. Široka so 350 cm, da je omogočeno
manevriranje z invalidskim vozičkom pri vstopu in izstopu iz avtomobila in se nahajajo blizu vhoda v
objekt.
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Prosimo, navedite število parkirnih mest, ki so namenjena invalidom: ________________________.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

 Pogoj za pridobitev zlatega certifikata
Parkirni prostor objekta na prostem je brez ovir, več kot 5 odstotkov parkirnih mest, ki niso v
garažni hiši, je rezerviranih za invalide, označena so poševno ali pravokotno na smer vožnje, z
mednarodnim znakom za invalide in tudi z znakom v vertikalni postavitvi. Široka so 350 cm, da je
omogočeno manevriranje z invalidskim vozičkom pri vstopu in izstopu iz avtomobila in se nahajajo
blizu vhoda v objekt.
Prosimo, navedite število parkirnih mest, ki so namenjena invalidom: _________________________.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

2

1.2. Povezava parkirnega prostora z vhodom
Povezava med parkirnim prostorom in vhodom je brez arhitekturnih ali komunikacijskih ovir,
površina je varna, posebej označena in ustrezno utrjena.
ALI
Povezava med parkirnim prostorom in vhodom ima ovire, vendar je pot varna in posebej
označena. Pri nivojskih razlikah terena so na voljo stopnice z ograjo oziroma oprijemali in položna
klančina z ograjo ali ustrezen mehanski pripomoček za premagovanje višinske razlike. Svetla širina
klančine mora biti najmanj 90 cm. Stopnice in klančine so ob vznožju in na vrhu po celotni širini
poudarjene z drugačno talno teksturo ali barvo.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

1.3. Dostopnost z javnim prevozom
Dostop do objekta od najbližje postaje javnega prevoza je varen in brez arhitekturnih in
komunikacijskih ovir.
ALI
Dostop do objekta od najbližje postaje javnega prevoza ima arhitekturne in komunikacijske ovire,
zato ob predhodni najavi omogočamo obiskovalcu ustrezen prevoz ali drugo obliko neoviranega
dostopa do objekta. Prosimo, navedite, kakšno obliko neoviranega dostopa ponujate:
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

1.4. Prostor pred vhodom in vhodna vrata
Vhod v objekt je brez ovir, prag pred vhodnimi vrati je visok največ 2 cm. Vse večje višinski razlike
imajo urejen dostop s stopnicami in z ustrezno klančino ali mehanskim pripomočkom. Stopnice,
klančine in mehanski pripomočki imajo ustrezno ograjo oziroma oprijemalo in so ob vznožju in na
vrhu po celotni širini poudarjene z drugačno talno teksturo ali barvo.
Predpražniki in obloge za preprečevanje vnosa umazanije pri vhodu so višinsko izravnani z ravnjo
tal.
Vhodna vrata so široka najmanj 90 cm, kljuke na vratih so razločno vidne in so drugačne barve kot
vrata. Steklena vrata so v višini 160 cm označena z drugo kontrastno barvo.
Zvonci in domofoni so dosegljivi z invalidskega vozička in so dobro osvetljeni.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

2. FUNKCIONALNOST
2.1. Recepcija, blagajna ali informativna točka
Blagajna ali informativna točka je brez ostrih ali štrlečih robov ali vogalov, je svetla, a ne bleščeča
in drugačne barve kot tla. Del pulta je na višini do 80 cm.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

 Pogoj za pridobitev srebrnega certifikata
Na blagajni ali informativni točki je pripomoček, ki omogoča gluhim in naglušnim ali slepim in
slabovidnim nemoteno komunikacijo (lupa, tipkovnica z zaslonom ali Braillova tablica ali ojačevalec
zvoka …).
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Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

 Pogoj za pridobitev zlatega certifikata
Na blagajni ali informativni točki je več pripomočkov, ki omogočajo gluhim in naglušnim in slepim
in slabovidnim nemoteno komunikacijo (lupe, tipkovnice z zasloni ali Braillove tablice, ojačevalci
zvoka ...)
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

2

2.2. Vrata, hodniki in prehodi
Vsa vrata v objektu, ki vodijo do dostopnih površin, se odpirajo avtomatično oziroma so široka
najmanj 90 cm, kljuke na vratih pa so razločno vidne. Morebitna steklena vrata so v višini 160 cm
označene z drugo kontrastno barvo.
Vse notranje horizontalne in vertikalne komunikacije so označene z jasnimi smerokazi, so dovolj
široke in so enakomerno osvetljene in označene v skladu s kriteriji pri označevanju kontrasta in
steklenih površin. Smerokazi so na vpadljivih podlagah, črke in oznake so velike in v kontrastni barvi
glede na podlago, nameščeni so v višini oči. Ključna mesta so označena z ustrezno prilagojenimi
oznakami (tribuna, oznaka dvorane, nadstropje, križišča, zasilni izhodi …).
Kontrolne točke imajo tudi alternativni vhod.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

Dejavnost se izvaja samo v pritličju, kjer ni različnih višinskih nivojev.
ALI
Prehodi med višinskimi nivoji so omogočeni s stopnicami, ki imajo ograjo ali oprijemalo. Ograja
oziroma oprijemalo je narejeno tako, da je jasno nakazano, kje je prva in kje zadnja stopnica. Poleg
stopnic je nameščena ustrezna klančina, katere naklon mora biti čim manjši, je iz nedrsečih
materialov in ima ustrezno ograjo ali ustrezen mehanski pripomoček kot je npr. dvižna ploščad.
Stopnice in klančine so ob vznožju in na vrhu po celotni širini poudarjene z drugačno talno teksturo
ali barvo.
ALI
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Poleg stopnic, ki imajo ograjo ali oprijemalo narejeno tako, da je jasno nakazano, kje je prva in
zadnja stopnica, je nameščeno vsaj eno dvigalo, ki ima vrata široka najmanj 90 cm, je veliko najmanj
110 x 140 cm in je opremljeno z vidnimi opozorilnimi oznakami za gluhe in naglušne ter akustično
prepoznavnimi zvoki za slepe in slabovidne. Stikala so nameščena v višini od 85 do 120 cm ter
opremljena z oznakami v Braillovi pisavi.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

2.3. Garderoba in toaletni prostori
Garderobe so tako velike, da omogočajo prosto gibanje z invalidskim vozičkom in so enakomerno
osvetljene.
Bazeni imajo vsaj eno slačilnico, ki je označena z mednarodnim znakom za invalide in je dovolj
široka, da lahko vanjo vstopita in jo uporabljata oseba na invalidskem vozičku s spremljevalcem. Ima
obešalnik, ki je dosegljiv z invalidskega vozička.
Vsaj 1 tuš je prilagojen in opremljen tako, da ga lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku s
spremljevalcem.
Površine za odlaganje oblačil in obešalniki so dosegljive na višini od 85 do največ 120 cm.
V sklopu skupnih sanitarnih prostorov je na voljo tudi sanitarni prostor brez ovir, katerega
površina je najmanj 3,5 m2 in je opremljen s konzolnim ali zidnim držalom za roke, konzolnim
umivalnikom na višini 80-85 cm in odmaknjen od stranskega zidu vsaj 20 cm, sanitarna školjka in
umivalnik sta postavljena tako, da je med njima vsaj 80 cm prostora. V prostoru je nagibno ogledalo
in obešalnik za obleke, ki je dosegljiv z invalidskega vozička, ob sanitarni školjki je zidno držalo. Klicna
naprava za primer, če je potrebna pomoč, je prilagojena tudi osebam z okvaro sluha in vida.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

2.4. Rekreacijske površine
Rekreacijske površine so brez ovir in s tem dostopne za invalide in osebe s posebnimi potrebami.
Bazeni imajo specialno dvigalo za vstop gibalno oviranih invalidov ali oseb s posebnimi potrebami.
Prosimo, navedite, kakšne rekreacijske površine ponujate in kako so dostopne oziroma
prilagojene za invalide oziroma osebe s posebnimi potrebami:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Savne in druge sobe za sprostitev so dostopne za invalide in osebe s posebnimi potrebami.
Opremo za fitnes in druge športne rekvizite lahko uporabljajo invalidi in osebe s posebnimi
potrebami ne glede na obliko oviranosti.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

Objekt nima posebnega prostora za gledalce.
Prostor za gledalce na tribunah z nepremičnimi sedeži je projektiran tako, da je zagotovljeno za
obiskovalce na invalidskih vozičkih v dimenzijah 90 x 140 cm najmanj 5 prostorov za dvorane s 100 do
300 sedeži, 2 % prostorov v dvorani s 301 do 1000 sedeži in najmanj 1% v dvorani s 2001 sedežem ali
več.
Prosim, navedite število vseh sedežev v dvorani: ______________________.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

2.5. Gostinski prostori v rekreacijskih objektih
Mize v gostinskih prostorih rekreacijskih objektov so dostopne za osebe na invalidskih vozičkih,
višina spodnjega roba mize in globina mize sta visoka oziroma globoka najmanj 70 cm. Poleg
morebitnih nepremičnih miz in stolov so na voljo tudi premične mize in stoli.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1
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3. INFORMACIJE
Osnovne informacije na recepciji oziroma blagajni je možno dobiti v govorjeni obliki s strani
receptorja, v tiskani obliki ali avdio tehniki. Zagotovljeno je jasno in nemoteno komuniciranje med
receptorjem oziroma drugo pooblaščeno osebo in gostom, ne glede na obliko oviranosti te osebe.
Prosimo, navedite, kako boste zagotovili nemoteno komunikacijo:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Objekt je opremljen z jasnimi standardnimi mednarodnimi simboli.
Informacije o objektu in osnovni ponudbi na spletni strani so dostopne v povečani pisavi na
kontrastni podlagi.
Tiskano gradivo z izborom pomembnejših informacij (vstopnice, ceniki, ponudba, obvestila in
drugo) je dostopno v povečani pisavi.
Vodena vadba se izvaja tako, da pri njej lahko sodelujejo tudi invalidi in osebe s posebnimi
potrebami.
Vodstvo ima za invalide in osebe s posebnimi potrebami izdelan načrt evakuacije v izrednih
primerih.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

 Pogoj za pridobitev srebrnega ali zlatega certifikata
Tiskano reklamno gradivo (vstopnice, ceniki, ponudba, obvestila in drugo) je dostopno v povečani
pisavi, zvočnem zapisu in opremljeno s slikami.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1
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4. STORITVE
4.1. Zdravstvena oskrba
Podatek o dosegljivi zdravniški pomoči 24 ur na dan mora biti objavljen na javnem in dobro
vidnem mestu v recepciji ter drugih prostorih.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

 Pogoj za pridobitev srebrnega certifikata
V objektu ali v neposredni bližini je na voljo zdravnik ali pomožno medicinsko osebje.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

 Pogoja za pridobitev zlatega certifikata
V objektu ali v neposredni bližini je na voljo zdravnik ali pomožno medicinsko osebje.
V objektu je na voljo osebni vaditelj ali trener, ki je usposobljen za pomoč in delo z invalidi.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

2

4.2. Osebna komunikacija
Upravniki objektov in organizatorji športnih dogodkov ter drugi interesenti med izvajalci športnih
aktivnosti imajo opravljen seminar o osnovah dela z invalidi in osebami s posebnimi potrebami, ki je
namenjen predvsem ozaveščanju delavcev.
Vsaj dve tretjini zaposlenih in športnih vaditeljev, ki so v neposrednem stiku z invalidi ali osebami
s posebnimi potrebami, ima opravljen tečaj o delu z gosti invalidi in osebami s posebnimi potrebami.
Obiskovalec invalid ali oseba s posebnimi potrebami ima na voljo osebo za pomoč pri orientaciji,
pri obveščanju o aktivnostih v objektu ali njegovi bližnji okolici, ter pri izvajanju športne aktivnosti.
V sklopu ponudbe je mogoče najeti strokovno pomoč kot npr. osebnega trenerja z ustreznim
znanjem o delu z invalidno osebo.
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Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

4.3. Druge storitve
V objekt je dovoljen vstop psa vodnika za osebe z okvaro vida.
Za gosta invalida ali gosta s posebnimi potrebami, ki pred prihodom izrazi potrebo po določenem
pripomočku ali storitvi, lahko ponudnik športne storitve zagotovi to opremo ali storitev.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1

 Pogoj za pridobitev srebrnega ali zlatega certifikata
V objektu se ob zadostni prijavi interesentov izvaja prilagojena vadba za invalide oziroma osebe s
posebnimi potrebami.
Izpolni komisija:
TOČKOVANJE

0

1
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