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Ne najdem nobenega vnosa v kazalo vsebine.

1. NAMEN
V okviru projekta Improving accessiblity through training in tourism (ITTI), smo v
prvem delovnem paketu predvideli izvedbo analize s katero želimo priti do podatkov,
kakšno je obstoječe znanje turističnih delavcev o dostopnem turizmu oziroma t.i.
»turizmu za vse« in kakšna je pripravljenost turističnih delavcev za pridobitev novih
znanj. Analiza je sestavljena iz več delov in sicer:
-

-

Prenos in prilagoditev metodologije ocenjevanje turističnih objektov, ki jo je
izvajal partner CENTRIA v projektu ISTO in predstavitev izvedbe analize
potreb partnerja TANDEM,
Izvedba ankete med naključnimi turističnimi delavci, ki so jo izvedli invalidi in
starostniki,
Izvedba ankete med turističnimi delavci.

Pridobljeni rezultati bodo v nadaljevanju projekta služile kot smernice pri razvoju in
adaptiranju izobraževalnih modulov.

2. METODA
Analiza je sestavljena iz 3 delov in sicer:
2.1. Prenos in prilagoditev metodologije ocenjevanje turističnih objektov, ki
jo je izvajal partner CENTRIA v projektu ISTO in predstavitev izvedbe
analize potreb partnerja TANDEM,
2.2. Izvedba ankete med naključnimi turističnimi delavci, ki so jo izvedli
invalidi in starostniki,
2.3. Izvedba ankete med turističnimi delavci.

Ad 2.1.. Na prvi delavnici, ki smo jo pripravili za ocenjevalce invalide in starostnike
sta partnerja CENTRIA s projektom ISTO in TANDEM s projektom EU.FOR.ME
predstavila metodologijo ocenjevanja turističnih ponudnikov. Obstoječo metodologijo
je bilo potrebno prilagoditi, saj projekta ISTO in EU.FOR.ME ocenjujeta dostopnost
oziroma preverjata ne samo stanje odnosa do invalidov in starostnikov,
prepoznavanju njihovih potreb in preverjanju informacij, ampak tudi fizično dostopno
okolje, ki pa ni najpomembnejši vidik ocenjevanja dostopnosti v projektu ITTI. Razlika
je tudi ta, da je ISTO projekt nato iz ocene dostopnosti ugotavljal in pripravljal
konkretne izdelke s katerimi so povečali dostopnost, medtem ko se projekt ITTI
osredotoča na dostopnost preko izobraževanj.
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V projektu ISTO so izbrali najprej ocenjevalce, ki so jih izobraževali in usposabljali za
ocenjevanje dostopnosti, ne samo turističnih ampak tudi ostalih objektov. Na podlagi
pridobljenih rezultatov so nato pripravili nove rešitve v fizičnem okolju, ki bi lahko
povečali dostopnost.
Ocenjevanje dostopnosti je potekalo z vprašalniki in podanimi odgovori: je dostopno,
ni dostopno, je srednje dostopno.
Projekt Eu.For.Me je potrebe znanj in nedostopnosti v turističnem sektorju ugotavljal
s fokusnimi skupinami mladih, kjer so mladi invalidi predstavili potrebe, ki jih imajo
kadar počitnikujejo, kaj pogrešajo na turističnih destinacijah in kakšna znanja bi
morali turistični delavci pri tem osvojiti.
Odločili smo se, da se bomo pri analizi potreb, pri ocenjevanju turističnih organizacij s
strani ocenjevalcev osredotočili predvsem na:
- poznavanje pojma in posledic turizma za vse,
- poznavanje potreb invalidov in starostnikov,
- preverjali bomo ali imajo turistični delavci dovolj znanja in informacij za delo z
invalidi ter kakšna znanja bi še potrebovali.
Pri oocenjevanju dostopnosti s strani invalidov, oziroma ocenjevalcev smo fizično
dostopnost izpuščali, saj zahteva to področje dodatno precizno ocenjevane, prav
tako pa namen izobraževalnih modulov ni poučevanje reševanja arhitekturnih ovir in
povečanja dostopnosti, ampak smo se osredotočili predvsem na dostopnost, ki jo
lahko s svojim znanjem, sposobnostmi in pomočjo zagotovijo turistični delavci. Na
podlagi odločitve smo pripravili vprašalnike in jih predstavili ocenjevalcem na 2.
Delavnici za ocenjevalce.
Ad 2.2. Dostopnost turistične ponudbe na podlagi pripravljenih vprašalnikov so
ocenjevali tudi invalidi in starostnik. Oceno turistične dostopnosti so izvedli na terenu,
to pomeni, da so se osebno pogovorili z izbranimi turističnimi delavci. Z oceno na
terenu so lahko ocenjevalci preverili resničnost trditev turističnih delavcev, prav tako
pa so lahko pristopili do različnih kategorij turističnih delavcev.
Ocenjevalce smo usposabljali na dveh delavnicah. Na prvi delavnici smo s pomočjo
partnerjev predstavili 2 uspešna projekta (ISTO in EU.FOR.ME) ter metodologijo
ocenjevanje turističnih objektov v teh dveh projektih. Prav tako je bila prva delavnica
namenjena spoznavanju pojma »turizem za vse«. Sodelujoči so se na ta način
spoznali z raznolikostjo potreb, kot npr. gibalno ovirani tudi s potrebami senzorno
oviranih.
Na drugi delavnici smo z ocenjevalci predelali, preverili osvojeno znanje, nato pa smo
pregledali pripravljen vprašalnik, ki je bil ocenjevalcem predhodno posredovan že
preko elektronske pošte. Vprašalnik smo dopolnili s predlaganimi spremembami.
Vprašalnik je osredotočen na dostopnost v smislu gostoljubnosti, pridobivanju in
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ponudbi verodostojnih informacij ter dovzetnosti za sprejem gostov invalidov. Na
koncu smo vprašalnik dopolnili glede na predloge in izkušnje ocenjevalcev –
invalidov.
Ocenjevalci so izbrali turistične objekte v katerih so v naslednjih mesecih s pomočjo
pripravljenega vprašalnika tudi izvedli oceno dostopnosti za invalide in starostnike.
Predvidenih je bilo 12 ocenjevalcev, 1 izmed njih je odstopil od sodelovanja, zato je
izvedlo anketo 11 ocenjevalcev, ki so v analizo predložili 20 izpolnjenih vprašalnikov.
Objekte in storitve so obiskali in ocenili od decembra 2009 do marca 2010.
Ad 2.3.: NTZ Kvantitativna raziskava med turističnimi ponudniki
Glavni cilj projekta ITTI je izboljšati dostopnost turističnih storitev skozi prilagojen
trening za turistične delavce, na katerm se bodo le-ti usposobili za delo z ljudmi s
posebnimi potrebami in starejšimi. Posledično je cilj tudi izboljšanje konkurenčnosti
turističnih kapacitet in samih turističnih delavcev na delu trga. Cilj pa lahko dosežemo
le s prvotnim poznavanjem stanja na tem področju. Prvi korak je bila tako analiza
potreb slovenskega turističnega gospodarstva za ciljno izobraževanje delavcev na
temo dostopnosti.
Nacionalno Turistično Združenje odločilo za bolj kvantitativen pristop in izvedlo
obširno raziskavo med predstavniki turističnega gospodarstva z uporabo
vprašalnikov, poslanih po internetu. Ti so obravnavali različne poglede problematike
dostopnosti v turizmu in se še posebej osredotočali na vprašenje potrebe po
dodatnem znanju in izobraževanjih s predmetnega področja. Raziskava je pokrila
številne sfere turističnih ponudnikov med katerimi so prevladovali hotelirji. Prav tako
je profil oseb, ki so na anketo odgovarjale zelo širok, saj vključuje celoten razpon
zaposlenih v turizmu, od vzdrževalcev, do višjega managementa.

Ad 2.2. ANALIZA PODATKOV PRIDOBLJENIH IZ OCENE OCENEJVALCEV
INVALIDOV IN STAROSTNIKOV
Število ocenjevalcev: 11
Število rešenih vprašalnikov: 20
Seznam turističnih objektov:
1. Kopališče Golovec
2. Slovenski etnografski muzej
3. Pokrajinski muzej Maribor
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4. Gostilna Panorama
5. Gostilna Livada
6. Hiša Sosič - restavracija
7. Grand Hotel Union Executive
8. Zdravilišče Laško
9. Hotel Slon
10. Hotel Izvir/Zdravilišče Radenci
11. Terme Topolšica
12. Hotel Rubin
13. Hotel Štorman
14. Hotel Evropa
15. Hotel Mons
16. Grand Hotel Union
17. Hotel Lev
18. Hotel Lipica- Hotel Maestro/restavracija
19. Hite Perla/Dolce vitta
20. Hotel Piramida

Vprašanje 1:
Poskušajte pridobiti čim več informacij o dostopnosti objekta še preden boste
dejansko prišli v sam objekt (dostopnost ocenite z vidika lastnih potreb).

Odgovori:
 Pri opremljanju objekta niso upoštevali kontrastnosti stopnic in drugih
površin ter povečanih napisov za slabovidne.
 Ni povečanih napisov za slabovidne.
 Dobra dostopnost, dobro je tudi, da še dodatno omenjajo, da imajo
živali vstop v hotel, čeprav ga imajo psi vodniki v vsakem primeru.
 Spletna stran je sicer informativna, vendar je za slepo osebo
nepregledna, podatki so berljivi, ampak nametani brez reda.
 Na spletni strani nikjer ni omenjena dostopnost turistične ponudbe za
invalide, ravno tako ni opisana dostopnost za gibalno ovirane invalide
(dvigalo, klančine, parkirni prostor).
 Samo s telefonskim pogovorom sem lahko dobil odgovor.
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Komentar: Med komentarji ocenjevalcev o dostopnosti objekta še preden so
dejansko prišli v sam objekt in to iz vidika njihovih lastnih potreb je največ kritike
poželo neupoštevanje dostopnosti za slepe in slabovidne ter ne obveščanje o
dostopnosti turistične ponudbe tam, kjer je ta v resnici dostopna. Dostopnost ni nikoli
poudarjena.
1. Preverite, kje lahko dobite informacije o objektu. (možnih več odgovorov)
a) Spletna stran
b) Letak / prospekt
c) Telefonski pogovor
d) Drugo / mediji, konkretna pisna ponudba na povpraševanje,
izkušnje, priporočila

18
6
16
6

90%
30%
80%
30%

Komentar: Rezultati kažejo, da so vsi ocenjevalci za pridobivanje informacij uporabili
spletno stran, 16 krat so iskali informacije s telefonskim pogovorom, 6 krat so dobili
informacije iz tiskovin in 6 krat so se poslužili drugih načinov, v katere smo razvrstili
medije, priporočila in pisne odgovore na povpraševanje.
3. vprašanje za oceno dostopnosti
Ocenite pri prejšnjem vprašanju navedene nosilce informacij (spletna stran, letak,
telefonski pogovor, drugo) in ali so navedene informacije za vas dostopne. ( možnih
je več odgovorov)
a) Spletna stran je lahko dostopna in nudi številne informacije
a1) Spletna stran je pregledna, ampak nudi premalo informacij
b) Letak / prospekt
c) Telefonski pogovor
d) Drugo / mediji, konkretna pisna ponudba na povpraševanje

18
2
5
13
6

90%
10%
25%
65%
30%

Komentar: Pri oceni nosilcev informacij in njihovi dostopnosti, so ocenjevalci sicer
zadovoljni z nosilci informacij, razen v primeru, ko je po oceni ocenjevalca spletna
stran vsebovala premalo informacij. Vseeno pa je očitno, da so čutili potrebo da
pridobijo informacije o storitvi iz različnih virov, saj se na ta način preverja tudi
dejanska dostopnost.

___________________________________________________________________
4. vprašanje za oceno dostopnosti
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Ali je kje posebej omenjena dostopnost in vrsta dostopnosti.
a) Da. Navedite kje. Spletna stran
Informativni film na spletu
Prospekt / letak

2
1
3

10%
7%
20%

b) Ne
c) Ne, potrebno je povprašati po telefonu

5
10

13%
50%

Komentar: Dostopnost in vrsta dostopnosti je bila pri ponudnikih, ki so sodelovali v
anketi omenjena v 10 odstotkih na spletni strani in preko tiskovine v 20 odstotkih. Kar
50 odstotkov ocenjevalcev pa je informacije o dostopnosti pridobilo tudi po telefonu.
___________________________________________________________________
5. vprašanje za oceno dostopnosti
Ali so informacije o dostopnosti objekta, ki ste jih dobili pred obiskom verodostojne.
a) Da
b) Ne

20
0

100%
0%

Komentar: Vsi ocenjevalci potrjujejo, da do bile informacije o dostopnosti objektov, ki
so jih obiskali resnične.
___________________________________________________________________
6. vprašanje za oceno dostopnosti
Navedite katere informacije so bile verodostojne.
Dostopne informacije:
Dostop v hotel, v sobe, v bazen, na terapije, v savne
Parkirišče za invalide
Prilagojene sobe
Pomoč osebja invalidom
Možnost spremljevalca , kot pomoč invalidu
Hubarddova kopel (kad z dvigalom)
Prilagojena sanitarije
Živali imajo vstop v hotel
Reliefne številke v dvigalih
Informacije o ponudbi

12
5
6
5
3
2
5
2
1
2

60%
25%
30%
25%
15%
10%
25%
10%
5%
10%

Komentar: Pri oceni resničnosti informacij o dostopnosti so se ocenjevalci lahko
opredelili za več odgovorov. Tako se je 60 odstotkov ocenjevalcev opredelilo, da so
bile informacije o dostopnosti v hotel, sobe, bazene in ostalo turistično infrastrukturo
verodostojne. 30 odstotkov potrjuje resničnost informacij o dostopnosti prilagojenih
sob in o pomoči osebja. 25 odstotkov lahko potrdijo dejansko dostopnost na
parkirišča za invalide in urejene prilagojene sanitarije. Potrjujejo tudi možnost
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spremljevalca (15%), uporabo Hubarddove kopeli (10%), dovoljen vstop za živali
(10%), reliefne številke v dvigalih (5%) in prilagojene informacije o ponudbi (2%).
Kot točko kritike je kar 20 odstotkov ocenjevalcev zapisalo, na spletni strani sploh ni
zapisano, da je ali ni objekt dostopen za invalide.
___________________________________________________________________
7. vprašanje za oceno dostopnosti
Ali je dostopna samo osnovna ponudba objekta ali tudi ostale storitve v objektu (npr:
hotelska storitev ali tudi pripadajoče savne, bazeni, etc…).
a) Vse storitve so dostopne
b) Dostopna je samo osnovna storitev objekta

15
5

67%
33%

Komentar: Pri oceni izbranih turističnih ponudnikov Sloveniji je bilo ugotovljeno, da
je za invalide dostopnih 67odstotkov storitev. V 33. odstotkih pa je zanje dostopna
samo osnovna storitev.
___________________________________________________________________
8. vprašanje za oceno dostopnosti
Ali je mogoče pri ponudniku turistične ponudbe pridobiti tudi informacije o dostopnosti
druge ponudbe v okolici (npr: muzeji, dostopnost do kraja…)
a) Da
b) Ne

11
9

47%
53%

Komentar: Glede informacij o dostopnosti druge turistične ponudbe iz okolice
obiskanih ponudnikov so ocenjevalcem pomagali z informacijami v manj kot polovici
primerov (47%).
___________________________________________________________________
9. vprašanje za oceno dostopnosti
Ob vstopu v objekt bodite pozorni na morebitne ovire (stopnice, nejasni smerokazi…)
in jih naštejte.
Zraven stopnic je zelo strma klančina ali je preozka
Ni parkirnih mest za invalide
Parkirišče za invalide ni označeno s tablami in se ga težko najde
Preozko dvigalo / dvigalo brez označb za slepe / gumbi v dvigalu so
težko dostopni
V hotelu ni sob in stranišč za invalide
V objektu ni kontrastnosti površin
Nimajo velikih napisov
Ni taktilnih oznak
Glavni vhod nima klančine
Ni stranišč za invalide
Nihajna vrata pri vhodu v WC, so pretrda in pretežka

5
3
2
4

20%
20%
7%
20%

2
5
5
2
2
3
2

13%
33%
33%
7%
13%
20%
7%
8

Imajo zunanje dvigalo, vendar če ni portirja invalid potrebuje
spremljevalca, ki mora poiskati nekoga z daljincem, da dvigne
dvigalo.
Visok pult pri recepciji
Oprema bazena je pomanjkljiva

1 7%

2 13%
1 7%

Komentar: Pri odgovoru na 9. vprašanje o dostopnosti so se ocenjevalci lahko
opredelili za več odgovorov. Tako se je bila najpogostejša ovira, ki so jo opazili ob
vstopu v objekt nekontrastnost površin in pomanjkanje velikih napisov (33%). Za
neprimerne klančine, pomanjkanje parkirnih mest za invalide, neprimerna dvigala,
pomanjkanje sanitarij, se je opredelilo 20 odstotkov ocenjevalcev. Storitev brez sob in
sanitarij za invalide, klančine, ki jih ni pred vhodi in visok pult v recepciji se pojavijo
pri 13 odstotkih obiskanih objektov. Ocenjevalci pa opozarjajo tudi na slabo
označena parkirišča za invalide (7%), pomanjkanje taktilnih oznak (7%),
neprimernost vrat ki vodijo v WC za invalide (7%), komplicirano uporabo dvigala
namenjenega za invalide (7%) in na pomanjkljivo opremo bazena, ki je namenjen
terapijam za invalide (7%).
___________________________________________________________________
10. vprašanje za oceno dostopnosti
Opišite komentarje turističnih delavcev o ovirah, ki ste jih sami opazili.
Priznavalo slabosti pri dostopnosti
Menijo, da ovire niso problematične
Invalidi ne prihajajo sami, imajo spremljevalca
Brez odgovora

8
2
6
4

40%
10%
30%
20%

Komentar: Komentarji turističnih delavcev na ovire, ki so jih ocenjevalci med svojim
obiskom opazili so bili sledeči. 40 odstotkov turističnih delavcev se je s slabostmi
strinjalo in jih priznalo, 10 odstotkov turističnih delavcev meni, da omenjene ovire
niso problematične in 30 odstotkov jih meni, da invalidi prihajajo vedno s
spremljevalci, ki skrbijo za njihove posebne potrebe. 20 odstotkov pa jih na to
vprašanje ni odgovorilo.
___________________________________________________________________
11. vprašanje za oceno dostopnosti
Navedite zaposlitev turističnega delavca s katerim govorite.
a) Delavec
b) Vodja skupine delavcev
c) Višji managment
d) Drugo / vodja
e) Drugo / kustos

6
6
3
3
2

30%
30%
15%
15%
10%

Komentar: Večina naših ocenjevalcev je govorila z delavci ali vodji skupin delavcev
(60%), ki so tudi tisti, ki imajo konkretno opraviti z gosti. 15 odstotkov vprašanih je
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bilo zaposlenih iz višjega managmenta oz.vodstva organizacije. Eden od zaposlenih,
ki so sodelovali pri anketi pa je kustos.
12. vprašanje za oceno dostopnosti
Prosite turističnega delavca, da vam na kratko opiše kdo je invalid.
12a) Gibalno ovirani, slepi, gluhi. (1 krat, 5%)
12b) Tisti, ki ima članski izkaznico društva invalidov (oz. odločbo). (1 krat, 5%)
12c) Invalid je nekdo, ki je na vozičku. Druge vrste invalidnosti omeni šele, ko
je opozorjen nanje. (15 krat, 75%)
12d) Pojem invalid je širok, za zaposlenega je invalidnost nekaj, kar se opazi.
Ko ga ocenjevalec opozori na svojo slabovidnost, je zbegan. ( 1 krat, 15%)
12e) Invalidi so ljudje brez sreče. Podala sem opazko, da sem potem tudi jaz
zelo nesrečen človek. Nato je rekel, da ne v takšnem smislu, ampak da
nimajo sreče v življenju zaradi svojih težav. ( 1 krat, 5%)
12f) Invalid je vsak, ki za spremljanje naše ponudbe potrebuje prilagoditve:
slep, slaboviden, gluh, naglušen, gibalno oviran, z duševnimi motnjami. ( 1krat,
5%)
Komentar: Večino turističnih delavcev se z definicijo invalidnosti spopada preko
svojih poklicnih izkušenj in po večini invalidnost povezujejo z invalidom v vozičku.
Razumejo, da invalid težje dostopa do objektov in storitev, pri tem se pogosto ne
zavedajo s katerimi težavami se spopadajo različne invalidne skupine in kaj različni
invalidi potrebujejo.
___________________________________________________________________
13. vprašanje za oceno dostopnosti
Ali turistični delavec pozna pojem »turizem za vse«? Naj pojasni pojem.
a) Da
b) Ne

11
9

60%
40%

Komentar: Pojem »Turizem za vse« pozna 60 odstotkov vprašanih zaposlenih v
turističnem sektorju, kar dokazuje, da je potrebno povečati ozaveščenost o
dostopnem turizmu. Hkrati pa ocenjevalci komentirajo, da pa samega pomena
anketiranci ne znajo pojasniti, pojasnijo ga, da je to pač »turizem za vse«.
__________________________________________________________________
14. vprašanje za oceno dostopnosti
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Ali je vaš objekt dostopen za vse in ali delavec pozna dostopnost objekta v katerem
dela.
a) Da
b) Ne

20

100%

Komentar: Vsi turistični delavci, ki so sodelovali pri anketi so prepričani, da je njihov
objekt dostopen in da poznajo dostopnost objekta v katerem so zaposleni.
___________________________________________________________________
15. vprašanje za oceno dostopnosti
Naj delavec našteje vse »pripomočke«, ki se v objektu nahajajo za: gibalno ovirane
goste, senzualno ovirane goste in duševno ovirane goste.
a) Gibalno ovirane goste:
SOS zvonci, SOS tipka na telefonu
Širša vrata
Foto senzor
Razširjen vhod v kopalnico
Držala
Nizek tuš
Prilagojene sanitarije
Dvižna ploščad v bazenu
Parkirišče za invalide
Dvigala
Prilagojene sobe za invalide
Prilagojena postelja
Dostop prilagojen vozičkom, ograje
Označena steklene površine

2
6
1
1
4
2
6
2
2
6
5
1
5
1

10%
30%
5%
5%
20%
10%
30%
10%
10%
30%
25%
5%
25%
10%

1
2
2
1
2
1
1

5%
10%
10%
5%
10%
5%
5%

1
2

5%
10%

b) Senzorno ovirane goste:
SOS zvonci, SOS tipka na telefonu
Reliefne številke v dvigalih
Pomoč osebja
Ograje
Vidni znaki za slabovidne
Možna izposoja lup za branje
Označena steklene površine
c) Duševno ovirane goste:
SOS zvonci, SOS tipka na telefonu
Družinske sobe (2/2) in (2/1)- zaradi spremljevalca
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Prilagojen pristop osebja
Označena steklene površine

4
1

20%
5%

Komentar: Ocenjevalci so prosili zaposlenega, da našteje »pripomočke«, ki jih imajo
v njihovi ponudbi za različne invalidne skupine. Tako je za gibalno ovirane goste v 30
odstotkih možno koristiti prilagojene sanitarije, dvigala in vhode (širša vrata). Pri 25
odstotkih turističnih ponudnikov nudijo sobe prilagojene za invalide in dostopnost
prilagojeno invalidskim vozičkom. Sledijo držala in ograje (20%), SOS zvonci,
prilagojeni tuši, dvižna ploščad v bazen in parkirišča za invalide. In nazadnje foto
senzor, razširjen vhod v kopalnico, prilagojena postelja in označene steklene
površine v po enem primeru (5%).
Za senzorno ovirane goste je v 10 odstotkih na voljo pomoč osebja, reliefne številke v
dvigalih in vidni znaki za slabovidne. V po enem primeru (5%) so za senzorno
ovirane goste na voljo SOS zvonci, ograje, označene steklene površine in možnost
izposoje lup za branje.
Za duševno ovirane goste je v 20 odstotkih na voljo prilagojen pristop osebja, v 10
odstotkih možnost koriščenja večjih sob (oseba s spremljevalcem) in 5 odstotkov
vprašanih je za vse invalidne skupine uredili SOS zvonce in označilo steklene
površine.
___________________________________________________________________
16. vprašanje za oceno dostopnosti
Opozorite sogovornika na nekatere ovire, ki ste jih v objektu opazili. Navedite
njegove/njene komentarje o posamezni oviri.
16c) Zaposleni meni, da bi lahko bila klančina pri stranskem vhodu nekoliko
bolj položna in vrata nekoliko širša. Pravi, da so v bližini parkirna mesta za
invalide.
16d) Zaposleni meni, da ovire niso problematične ter da so v bližini parkirna
mesta za invalide.
16e) Zaposleni meni, da to da je nekomu na vozičku onemogočen vstop skozi
glavni vhod ne predstavlja večje pomanjkljivosti.
16f) Zaposleni meni, da je klančina (ki ja v resnici gmota asfalta) v redu, da pa
bi se pred hotelom lahko nahajal kak večji napis.
16i) Zaposleni pravi, da je za aktiviranje zunanjega dvigala skoraj ves čas pred
vrati portir in da imajo invalidi večinoma spremljevalce. Strinja se, da bi bilo
dobro ustrezno označiti parkirni prostor. Strinja se tudi z neustrezno
označenostjo dvigala. Za neustrezen sprejemni pult pa pravi, da ima receptor
pregled nad vhodom in da takoj pristopi k invalidnemu gostu.
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16j) Zaposleni meni, da so to pomanjkljivosti, ki jih bi bilo res dobro odpraviti in
da bo pripombe posredoval direktorju.
16k) Zaposleni vem da so nekatere stvari neprimerne.
16l) Zaposleni je prepričan, da je klančina, kljub temu, da je ozka v redu, da je
dovolj en WC za invalide in da ni problema za pomoč invalidom, karkoli
potrebujejo, so jim na razpolago.
16n) Invalidi ne prihajajo sami, imajo spremljevalca.
16o) Zaposleni se zaveda ovir in išče rešitve, ter si prizadeva rešiti probleme. Za
slepe načrtujejo posebno zbirko, ki bi jo bilo moč otipavati in posebno zbirko
za duševno ovirane.
Komentar: To vprašanje in konkretni odgovori se navezuje na vprašanje 10, kjer
smo že ugotovili da 40 odstotkov turističnih delavcev priznava slabosti njihove
ponudbe, dobrih 30 odstotkov pa meni, da ovire niso problematične, kar je razvidno
tudi iz pričujočih odgovorov na vprašanje 16.
___________________________________________________________________
17. vprašanje za oceno dostopnosti
Ali objekt nudi kakšne posebne storitve, ki bi povečale dostopnost so pa plačljive.
a) Da, sobe za gibalno ovirane so večje
in imajo dodatno sobo za spremljevalca
a1) Za psa vodiča je treba doplačati dodatek
b) Ne

2

10%

1
17

5%
85%

Komentar: Na vprašanje ali nudijo turistični ponudniki kakšne storitve posebej za
invalide, ki jo je treba doplačati, je v dveh primerih (10 %) navedeno dodatno plačilo
sobe in v enem (7%) doplačilo za psa spremljevalca. V 86 odstotkih za dostopnost
ne zahtevajo dodatnega plačila. Pojavljajo se tudi primeri, kjer nudijo invalidom
popuste pri obstoječih storitvah.
___________________________________________________________________
18. vprašanje za oceno dostopnosti
Ali so vam turistični delavci pripravljeni priskočiti na pomoč.
a) Da, so pripravljeni pomagati
b) Njihova pomoč je preveč vsiljiva
c) Želijo pomagati, vendar ne vedo kako
d) Ne, prepustijo me, da se sam znajdem

15
/
2
3

75%
/
10%
15%
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Komentar: Pri oceni kvalitete pomoči, ki jo nudijo invalidu turistični delavci, je 75
odstotkov ocenjevalcev ocenilo njihovo pomoč kot kvalitetno. 15 odstotkov
ocenjevalcev je ugotovilo, da jih turistični delavci prepustijo, da se sami znajdejo , v
dveh primerih pa je turistični delavec želel pomagati, vendar ni vedel kako.

___________________________________________________________________
19. vprašanje za oceno dostopnosti
Ali so v objektu pripravljeni/usposobljeni na opozorila in reševanje pri morebitnih
nesrečah (izhod v sili, alarmi, požarne stopnice,…).
a) Da
b) Ne

19
1

95%
5%

Komentar: V večini objektov (95%) so zaposleni prepričani, da so usposobljeni za
reševanje in evakuiranje invalidov pri morebitnih nesrečah.
___________________________________________________________________
20. vprašanje za oceno dostopnosti
Ali se je turistični delavec pri svojem delu že srečal z invalidno osebo.
a) Da
b) Ne

18
2

90%
10%

Komentar: Večina turističnih delavcev (90%), ki so sodelovali pri anketi se je že
srečala z invalidno osebo.
___________________________________________________________________
21. vprašanje za oceno dostopnosti
Ali je turistični delavec mnenja, da potrebuje dodatna znanja o delu z gosti invalidi.
a) Da
b) Ne

15
5

75%
25%

Komentar: Na vprašanje ali so mnenje, da bi potrebovali dodatna znanja o delu z
gosti invalidi je 75 odstotkov turističnih delavcev odgovorilo pritrdilno, 25 odstotkov pa
jih je mnenja, da imajo dovolj znanja.
___________________________________________________________________
22. vprašanje za oceno dostopnosti
Ali turistični delavec meni, da si invalid lahko privošči počitnice (ali je dovolj finančno
sposoben).
a) Da
b) Ne
c) Ne ve

17
2
1

85%
10%
5%
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Komentar: Večina turističnih delavcev (85%) meni, da si invalid lahko privošči
počitnice. 10 odstotkov je odgovorilo negativno in 5 odstotkov vprašanih je bilo
neutralnih.
23. vprašanje za oceno dostopnosti
Ali se sogovornik osredotoča na vašo oviranost, na vas kot osebo ali na morebitnega
vašega spremljevalca.
a) Oviranost
b) Osebni stik
c) Spremljevalec

1
18
1

5%
90%
5%

Komentar: Na vprašanje naslovljeno na invalide – ocenjevalce, na kaj se vaš
sogovornik (turistični delavec) osredotoča ko govori z vami, je večina odgovorila, da
na njih same (90%), v enem primeru se ja sogovornik osredotočal na invalidovo
oviranost in v enem na njegovega spremljevalca.
___________________________________________________________________
24. vprašanje za oceno dostopnosti
Ocenite odnos turističnega delavca, s katerim ste opravili razgovor.
a) Sproščen
b) Zadržan
c) Poln predsodkov
d) Zaničljiv
e) Dober
f) Drugo / Človeku bi v vsem ustregel, zraven pa si misli svoje

10
4
/
/
5
1

50%
20%
/
/
20%
5%

Komentar: Odnose turističnih delavcev , s katerim so opravili razgovor so
ocenjevalci ocenili v 50 odstotkih kot sproščene, v 20 odstotkih kot dobre in v 20
odstotkih kot zadržane. Eden od ocenjevalcev pa je odnos komentiral kot: »Človeku
bi v vsem ustregel, zraven pa si misli svoje.«.
___________________________________________________________________
25. vprašanje za oceno dostopnosti
Zapišite svoje komentarje. Še posebej bodite pozorni na pogoste opazke kot so.
Sogovornik govori s spremljevalcem ne z menoj, sogovornik zelo na glas govori
slabovidni osebi, izogiba se ali pa ji je neprijetno ob besedah npr. gremo pogledat,
prisedite…
25b) Hišni red prepoveduje živali (tudi pes vodnik), vendar so se pripravljeni z
invalidno stranko individualno dogovoriti.
25g) Zaposleni je ves čas gledal spremljevalca, čeprav se je ta umaknil in ni
sodeloval v razgovoru. Zaposleni je imel ustrežljiv, vendar distanciran odnos,
vendar ocenjevalec meni, da bi imel tak odnos do vseh ljudi.
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25h) zdi se mi sporno, da je g. receptor, ko sem povedala kaj želim in kdo
sem, poklical vodjo marketinga, ki pa ni imela pojma o invalidih. Žalostno je,
da hotel nima zaposlenega nekoga, katerega služba je komunicirati z gosti,
ali pa je to le dokaz pomanjkljive iznajdljivosti receptorjev. Gospodična iz
marketinga je bila sicer ustrežljiva in prijazna, vendar je bilo očitno, da z
invalidi nima stika.
25i) Turistični delavci so bili zelo prijazni, ustrežljivi, iznajdljivi. Prisluhnili so
napotkom za izboljšanje dostopnosti.
25j) Gospa je najprej brala vprašanja na glas.
25k) Gostišče pogosto gosti skupine invalidov: paraplegike, slepe in
slabovidne, Želvo, Združenje MS… Poslo0vodja je zelo pozoren, prijazen in
posloven.
Organizatorje Projekta ITTI vabi, da izobraževanje pripravijo pri njih (Gostilna
Livada), ponuja zastonj prostor, ker ima malo osebja in si želi, da bi kakšen
njegov delavec vseeno sodeloval na izobraževanju.
25l) Bil je ustrežljiv in na razpolago, ampak ocenjevalec ima občutek, da mu
je vse skupaj odveč.
Postavljal je tudi svoja vprašanja.
Ali imajo kakšne pripomočke za invalidne osebe:
- Pripomočkov nimajo, ker vse invalidi prinesejo s seboj. Če pa je karkoli
potrebno, se obrnejo na zdravstvene ustanove.
Ali se invalidne osebe lahko obrnejo po pomoč na vsakega od zaposlenih ali
je kdo za to določen:
- Vse gre preko prodaje (s tem je mišljeno, da ima vsak del dejavnosti,
svojega vodjo in ta naj bi poskrbel za vse potrebno).
- Povedal je še, da je objekt namenjen v prvi meri tranzitnim gostom,
tako da večjega poudarka na razširitev ponudbe za invalide ne dajejo.
Zbodel me je komentar, da bi potem objekt bil videti bolj kot
zdravstvena ustanova in ne kot turistična lokacija.
25m) Pogovor z zaposlenim je bil zelo sproščen in prijeten, bil je pripravljen
pomagati in na razpolago za vse informacije. Poudaril je, da izobraževanj za
delavce glede invalidov nimajo, da pa se mu zdi primerno, da bi imeli takšno
izobraževanje, ker imajo občasno invalidne goste.
25n) Sogovornik je bil zelo neučakan in nedovzeten za pogovor.
25o) Sogovornik se zaveda ovir, ki jih imajo invalidi. išče rešitve za težave in
ima nasploh zelo dober odnos do invalidov.
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Komentar: Komentarje ocenjevalcev bi lahko razvrstili v dve glavni skupini. V tiste, ki
so jih odnos in storitve turističnih delavcev prepričale in na tiste, ki vidijo v odnosu in
pristopu pomanjkljivosti, ki pa bi se jih dalo z primernim informiranjem in učenjem
nediskriminatornega vedenja odpraviti.

POVZETEK:
Ocenjevalci so najprej preverili informacije o dostopni turistični ponudbi in ugotovili,
da je potrebno dostopnost največkrat preveriti po telefonu, le redko pa je navedena
na spletnih straneh ali v tiskanih brošurah. Večina turističnih delavcev je mnenja, da
poznajo pojem turizma za vse, vendar pa tega pojma nihče ne zna natančneje
pojasniti. Potem ko so ocenjevalci pojasnili pojem turizem za vse so spraševali tudi
po tem, če turistični delavci sploh vedo kdo so invalidi. 75 odstotkov vprašanih je
odgovorilo, da so to osebe na invalidskih vozičkih, le redki so dodali še druge oblike
oviranosti.Vsi so invalidom pripravljeni pomagati, vendar nekateri tudi ne vedo kako
bi pristopili do invalidov. Spodbudno je tudi to, da se jih večina želi naučiti več o
dostopnem turizmu.
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Ad. 2.3. Kvantitavna raziskava med turističnimi delavci
Glavni cilj projekta ITTI je izboljšati dostopnost turističnih storitev skozi prilagojen
trening za turistične delavce, na katerm se bodo le-ti usposobili za delo z ljudmi s
posebnimi potrebami in starejšimi. Posledično je cilj tudi izboljšanje konkurenčnosti
turističnih kapacitet in samih turističnih delavcev na delu trga. Cilj pa lahko dosežemo
le s prvotnim poznavanjem stanja na tem področju. Prvi korak je bila tako analiza
potreb slovenskega turističnega gospodarstva za ciljno izobraževanje delavcev na
temo dostopnosti.
Vodilni partner ŠENT je tako analizo izvedel s pomočjo samih oseb s posebnimi
potrebami. Ti so za aktualne in relevantne podatke poskrbeli z osebnimi intervjuji s
turističnim osebjem dvajsetih znanih turističnih podjetij – od hotelov, restavracij,
muzejev do rekreacijskih objektov. Medtem se je Nacionalno Turistično Združenje
odločilo za bolj kvantitativen pristop in izvedlo obširno raziskavo med predstavniki
turističnega gospodarstva z uporabo vprašalnikov, poslanih po internetu. Ti so
obravnavali različne poglede problematike dostopnosti v turizmu. Od 313 poslanih
anket podjetjem, ki so tudi člani NTZ-ja, je bilo vrnjenih in obdlanih 50 anket (16%
odzivnost). Po drugi strani je kat 75% odgovorov prišlo iz hotelirstva in gostinstva, kar
pomeni, da je približno polovica podjetij iz tega sektorja odgovorila na vprašalnik.
Sektor hotelirstva in gostinstva je torej še posebej dobro pokrit v raziskavi, kar
pripelje do bolj natančnih in zaneslivih podatkov na tem področju.
Tabela 1 prikazuje profil turističnih delavcev, ki so se odzvali na vprašalnik - od tistih,
ki so v neposrednem stiku z gosti do zastopnikov srednjega in višjega managementa:

Tabela 1: Profil turističnih delavcev, ki so sodelovali v raziskavi NTZ-ja
Pozicija
Višji management
Prodaja in marketing
Recepcija
Vzdrževanje in gospodinjstvo
Človeški viri
Rekreacija in Wellness
Odnosi z gosti in animacija
Skupaj

Frekvenca
6
15
9
4
7
6
3
50
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Uvodoma je NTZ ugotavljal koliko je pojem dostopnega turizma sploh poznan med
turističnimi delavci. Rezulatat so prikazani v digramu 1.

Diagram 1:

Kot je razvidno iz diagrama 1 so turistični delavci v skoraj 80% seznanjeni s pojmom
dostopnega turizma, zatakne pa se pri poznanvanju ekonomskega pomena tovorstne
oblike turizma, zato je tudi razumljivo, da se večini zdi, da bi bili stroški tovrstnih
prilagoditev nesorazmerno visoki v primerjavi s potencialnimi zaslužki, ki bi jih zavoljo
tega imeli. Razveseljujoče je dejstvo, da je večina turističnih podjetij svojo ponudbo
že prilagodila in jih prav tako večina razmišlja, da bi to še nadgradili. Prav tako je
razveseljujoč podatek, da kar 60 % zaposlenih pozna certifikat invalidom prijazno, ki
st partnerja NTZ in Šent razvila v prejšnjem projektu E.T. Neizpodbitno dejstvo pa je,
da se velika večina (72%) zaposlenih v turizmu sooča s pomanjkanjem znanja s
področja dostopnega turizma in ne ve kje in na kakšnih izobraževanjih bi le-ta lahko
pridobili.
Iz analize je razvidno, da se višji in srednji management zaveda trenda in termina
dostopnosti, saj je kar 80 % anketiranih že slišalo zanj. Kakorkoli, to še ne pomeni,
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da dostopnost tudi razumejo. ŠENT-ova raziskava ''od vrat do vrat'' je osvetlila
problem pogostega nerazumevanja zaposlenih, kaj naj bi se skrivalo pod terminom
dostopni turizem.
Zanimive so tudi velike razlike glede naklonjenosti turističnih delavcev do prilagotive
ponudbe za različne skupine oseb s posebnimi potrebami, ki so prikazane v
Diagramu 2.
Diagram 2

Kot je razvidno iz gornjega diagrama turistični delavci največ pozornosti posvečaju
prilagajanju ponudbe gibalno oviranim, diabetikom ter populaciji seniorjev. Medtem,
ko sta drugi dve skupini pričakovani, saj so prilagodve jedilnika precej nezahtevne in
je jasno, da so seniorji kot najhitreje rastoča skupina prebivalstva tudi tržno zelo
zanimivi, pa presenča velik odstotek naklonjenih prilagotvam gibalno oviranih, ki
potrebujejo največje strukturne posege, ki so tudi finančno najbolj zahtevna oblika
prilagotiev. Le-to je deloma mogoče pojasniti z dejstvom, da je pavšalna percepcija
invalidov navadno enačena z osebami na invalidskih vozičkih. V skaldu z rezulati
preteklih raziskav so turistični delavci najmanj naklonjeni prilagajanju osebam s
težavami v duševnem zdavju, saj so predsodki do tovrstnih gostom še vedno globoko
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zakoreninjeni ter prilagotivam pritlikavim osebam, ki pa so relativno zanemrljiva
skupina po številu.
Pomembni pri raziskavi so tudi podatki o težavah, s katerimi se soočajo turistična
podjetja, ko vstopajo na trg dostopnega turizma. Sekcija 17-ih vprašanj je bila
ocenjena s klasično Likertovo lestvico od 1 – najmanj težavno, do 5 – najbolj
težavno. Spodnjih 8 trditev je preseglo srednjo vrednost 3, kar pomeni da ta področja
hotelirji zaznavajo kot problematična:
- zagotavljanje funkcionalnosti sob
- zagotavljanje dodatne tehnične opreme v sobah
- zagotavljanje funkcionalnosti storitev restavracij
- zagotavljanje funkcionalnosti površin za rekreacijo
- treniranje osebja, da se bo le-to vedelo, kako primerno ravnati z
osebami s posebnimi potrebami
- ponudba dodatnih, specializiranih storitev za goste s posebnimi
potrebami
- zagotavljanje nudenja posebnih zdravstvenih storitev
- zagotavljanje enake/primerne participacije invalidov v rekreaciji
in animaciji
Področja težavnosti so podrobneje in glede na oceno težavnosti predstavljena v
spodnjem diagramu 3
Diagram 3:
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Čeprav naj bi tehnične rešitve bile najbolj problematične in zahtevajo največje vložke
kapitala, pa je iz zgornjega diagrama razvidno, da se kar štiri od osmih področij, ki jih
turistični delavci zaznavajo kot problematična, nanaša na storitve. Cilje na teh
področjih bi lahko dosegli z uvedbo primernih treningov za osebje.
Ko se enrkat ugotovljena polja težavnosti je logično nadaljevanje raziskave vprašanje
povezano z nujnostno ukrepov za katera turistična podjetja smatrajo, da bi jih bilo
potrebno sprejeti, da bi njihova ponudba postala bolj konkurenčna v smislu
dostopnosti. Zato je zelo zanimiva je tudi ocena nujnosti ukrepov prikazana v
spodnjem diagramu 4, ki bi jih turistični sektor moral sprejeti, da bi postal bolj
dostopen za osebe s posebnimi potrebami.
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Diagram 4:

Rezultati, predstavljeni v diagramu 4 kažejo, da turistična podjetja (predvsem
hotelska, ki so v raziskavi najbolj zastopana) vidijo potrebo po temeljitem
izobraževanju in treniranju osebja, ki je v direktnem kontaktu z gosti, kot so npr.
receptorji ter delavci v baru in restavracijah. Hkrati pa se zavedajo, da bodo ukrepi
pozitivno delovali le v primeru, da ima tudi vodstvo osnovno znanje in razumevanje
fenomena dostopnega turizma. Mogoče je najbolj zanimiva naslednja ugotovitev, in
sicer naj bi se turistična podjetja zavedala pomembnosti sodelovanja z raznimi
invalidskimi združenji in nevladnimi organizacijami, ki jih lahko usmerjajo in svetujejo
ter včasih celo priskrbijo specializirane treninge, ki jih njihovo osebje potrebuje.

V glavnem delu raziskave se je Nacionalno turistično združenje direktno lotilo
treningov in testiralo pripravljenost turističnih podjetij za investiranje v izobraževanje
na temo dostopnosti. Po pričakovanjih večina podjetij ni hotela razkriti, koliko so že
oz. bi vložili v ukrepe za izboljšanje dostopnosti. Kakorkoli, nekaj podjetij je podalo
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približno oceno in povprečen znesek, ki bi ga bili pripravljeni investirati v izboljšanje
dostopnosti je 7000 EUR, medtem ko je povprečen znesek, ki bi ga bili pripravljeni
dati za treninge osebja približno 3500 EUR.
Na vprašanje, kaj je motiv za pripravljenost investicij v izboljšanje dostopnosti, je
največ podjetij kot glavni motiv navedlo konkurenčno prednost, ki bi jo s tem pridobili
na trgu. Takoj za tem pa sledi diplomatski in etičen motiv zagotavljanja možnosti za
pravico do počitnic vsem, tudi osebam s posebnmi potrebami.
Čeprav je prej le malo več kot polovica podjetij odgovorila, da se zavedajo pozitivnih
ekonomskih vplivov dostopnega turizma, jih je kar 78% navedlo rast tega segmenta
kot glavni motivator za investiranje v izboljšave dostopnosti. Prav tako bi bilo skoraj
90% podjetij pripravljenih sodelovati s specializiranimi potovalnimi agencijami, ki bi jih
promovirale in tržile na trgu dostopnega turizma.

Kot zanimivost lahko pri raziskavi lahko dalje opazimo zanimiv profil hotelirjev.
Večina delavcev v turizmu, vključenih v raziskavo NTZ- ja je bila iz hotelirstva, kar je
po svoje tudi logično, saj so zahteve po dostopnosti v hotelski dejavnosti najbolj
evidentne in pereče. Raziskava je dala jasne rezultate o tem, katere tipi hotelov so
bolj zainteresirani za uvajanje dostopnega turizma.
Kot kaže Diagram 5 spodaj, so najbolj zainteresirani za dostopni turizem neodvisni in
družinski hoteli, ki se nahajajo v mestih, zdravilišča in wellness ponudniki, kot tudi
hoteli, specializirani za konference in ostala srečanja. Smiselno je torej, da se s
ponudbo treningov osredotoči na te tipe hotelov.
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Diagram 5:

Kot zaključno in temeljno vprašanje raziskave za projekta ITTI je NTZ v anketi
predstavnike podjetij povprašal tudi po tem, kakšna vrsta treninga in izobraževalnih
modulov na temo dostopnosti bi bila po njihovem mnenju najbolj ustrezna. Kot je
prikazano v zadnjem diagramu spodaj, bi se jih tako največ udeležilo kombiniranih
teoretično – praktičnih izobraževanj (seminarji in delavnice) z predstavitvami dobrih
praks in obiskom drugih podjetij, ki veljajo za primere le-teh. Po drugi strani pa so bili
predstavniki podjetij nenaklonjeni treningom preko interneta – E-izobraževanju.
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Diagram 6:
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ZAKLJUČEK:
Dva Slovenska partnerja, ŠENT in NTZ, sta izvedla analizo po dveh različnih
poteh, z namenom pridobiti bolj holističen in natančnejši vpogled trenutno
znanje o dostopnem turizmu, razvoj ter pripravljenost turističnih podjetij na
nadaljnjo prilagoditev ponudbe za ta hitro rastoč tržni segment.
Vodilni partner ŠENT je tako analizo izvedel s pomočjo samih oseb s
posebnimi potrebami. Ti so za aktualne in relevantne podatke poskrbeli z
osebnimi intervjuji s turističnim osebjem dvajsetih znanih turističnih podjetij –
od hotelov, restavracij, muzejev do rekreacijskih objektov. Medtem se je
Nacionalno Turistično Združenje odločilo za bolj kvantitativen pristop in
izvedlo obširno raziskavo med predstavniki turističnega gospodarstva z
uporabo vprašalnikov, poslanih po internetu.
Oba od uporabljenih pristopov imata različne omejitve in prednosti, pa vendar
so dobljeni rezultati ne glede na to podobni. Iz tega lahko sklepamo, da je
skupna analiza relevantna in kaže natančno trenutno stanje dostopnega
turistične ponudbe v Sloveniji. Analiza potrjuje potrebo po večji osveščenosti
in nadaljnjem sistematičnem izobraževanju, ki naj bo interaktivno, bazirajoče
na seminarjih in delavnicah, kjer bodo predstavljeni praktični primeri ter
primeri dobrih praks, ki so se že izkazali za uspešne v tujini.
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