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OPREDELITEV DOSTOPNEGA 
TURIZMA

Vir: Premiki, 2012.

Dostopni turizem predstavlja turistično ponudbo za vse osebe, ne glede na njihove fizične ali 
psihične omejitve. Osebam s posebnimi potrebami in starostnikom omogoča, da funkcionalno 
neodvisno, pravično in z dostojanstvom lahko koristijo turistične produkte. 

Razvijajoča turistično področje
omogoča ljudem, ki potrebujejo večjo
dostopnost, neodvisno in
dostojanstveno uporabo turističnih
storitev in produktov.

Tržni potencial.
Splošno povpraševanje
zajema 127,5 milijonov
ljudi ali 80. milijard
evrov.



OPREDELITEV DOSTOPNEGA 
TURIZMA

Vir: Premiki, 2012.

Ni pomembno ali so posebne potrebe turistov
senzorne, psihofizične ali gibalne. Pomemben je
končni izid – počitnice, izleti in ogledi znamenitosti,
ki so prilagojeni posameznikovim željam in
zmožnostim. Dostopni turizem tako zajema gibalno
in senzorno ovirane, osebe z intelektualnimi in
psihičnimi ovirami, tiste, ki potujejo z otroki v
otroških vozičkih, starostnike ter osebe, ki jim je
turizem težje dostopen iz drugih zdravstvenih
razlogov (diabetes, alergije, itd ).

Dostopnost se pogosto napačno razume, kot posebno vrsta
turizma za invalide, dejansko pa so prilagoditve namenjene
vsem, tudi gostom, ki nimajo nobenih specifičnih potreb.

Eden izmed elementov
odgovornega turizma.



KRITERIJI DOSTOPNOSTI

Vir: Premiki, 2012.

Ne obstajajo enotni mednarodni 
standardi. 

V projektu NETMEN, pod vodstvom 
neprofitne organizacije ŠENT Slovensko 
združenje za duševno zdravje, so bili v 

letu 2009 prvič opredeljeni osnovni 
kriteriji dostopnosti na podlagi katerih 
se je oblikoval  certifikat »invalidom 
prijazno«. 

SLOVENIJA

2011 - Premiki: nagrada Ulysess
UNWTO for innovations in Non-
Governmental Organizations. 

2006: Premiki – Zavod za razvoj 
dostopnega turizma, ŠENT.

Vzpostavitev na osnovi 4 evropskih 
projektov: NETMEN, E.T, ITTI and 
TURAG4ALL.

Prvi zametki dostopnega turizma so 
povezani z zdravilišči in predvsem 
rehabilitacijo invalidnih oseb, ne pa toliko 
s turistično ponudbo za invalide. 



CERTIFIKAT »INVALIDOM 
PRIJAZNO«

Vir: Laura 2010 v Premiki, 2012. V
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14. dobitnikov certifikata 
� Zlati certifikat: 3
� Srebrni certifikat: 3
� Osnovni certifikat: 8



OBČINA PO MERI INVALIDOV

Vir: Laura 2010 v Premiki, 2012. Vir: Zveza Delovnih Invalidov  Slovenije.

Zveza delovnih invalidov Slovenije od leta 2011 

podeljuje listino "Občina po meri invalidov". 

V okviru svojega projekta vzpodbujajo občine za 
načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za 
njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo 
kvaliteto življenja vseh občanov.

Prejemniki listine "Občina po meri invalidov": 

2012
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Murska Sobota
Mestna občina Nova Gorica

2011
Občina Slovenske Konjice



GLAVNE SKUPINE 
KRITERIJEV

Vir: Laura, 2010 v Premiki, 2012. 

Fizična dostopnost
Naveza predvsem na grajeno okolje, ki 
ne predstavlja zgolj posamezne 
objekte. Zagotavljanje dostopnosti 
posameznih objektov ne zadostuje, 
ključno je tudi povezovanje med 
posameznimi deli dostopnih objektov, 
poti in ostalega grajenega okolja. 

Dostopnost do informacij
Zagotavljanje dostopnost do detajlnih 
informacij, ki bi morale biti hkrati 
resnične in preverjene. Potrebno 
odstranitev komunikacijskih šumov 
med koristnikom in ponudnikom 
storitev. 



GLAVNE SKUPINE 
KRITERIJEV

Vir: Laura 2010 v Premiki, 2012. 

Ekonomska dostopnost za 

osebe s posebnimi potrebami
Osebe s specifičnimi potrebami nimajo 
nujno nižjo kupno moč kot ostali 
posamezniki. Potrebno pa je upoštevati, 
da imajo te osebe pogosto povečane 
stroške, ki so povezane s prevozom in 
nastanitvijo. Ti stroški so povečani 
predvsem zaradi nedostopnosti 
turistične ponudbe. 

Psihosocialna dostopnost
Dostopni turizem se srečuje z mnogimi 
predsodki in nepripravljenostjo na razvoj 
in prilagoditve turistične ponudbe za vse. 
Ovirane osebe so pogosto zaradi 
predsodkov pomilovane s strani 
turističnih delavcev, zato tudi storitve 
niso tako kvalitetno opravljene kot pri 
običajnih gostih. 



CILJNE SKUPINE
5 večjih večje skupine oseb

Vir: Premiki, 2012. 

Gibalno ovirane osebe (invalidi na invalidskih 
vozičkih, družine, ki potujejo z otroci v 
invalidskih vozičkih).

Senzorno ovirane osebe 
(slepi in slabovidni, gluhi in 
naglušni)

Osebe z 
intelektualnimi in 
psihičnimi ovirami

Starostniki

Osebe, ki jih je turizem težje 
dostopen iz drugih 
zdravstvenih razlogov 
(diabetes, alergije itd.)

12. 

1. 

2. 

3. 

5. 

4. 



Vir: Premiki, 2012. 

RAZISKAVA O DOSTOPNEM TURIZMU V 
VELIKI BRITANIJI, 2009

Vir: VisitEngland Accessibility Analysis UK  data Full Year 2009. . 

� 25 % populacije v Veliki Britaniji ima dolgoročne 
zdravstvene težave ali posebne potrebe. 

� 11 % vseh domačih potovanj v letu 2009 je vključevalo 
osebo s posebnimi potrebami, 12 % zasebnih potovanj 
in 4 % poslovnih potovanj. 

� 95 % turistov s posebnimi potrebami počitnikuje iz 
motivov sprostitve in počitka.

� Večina se odloči za počitnice ob morju; manj v mestih 
(city break), bolj pogosto podeželje. 

� Nekoliko daljša povprečna dolžina bivanja, nekoliko 
večja je tudi potrošnja.

� Večji delež žensk (katerakoli invalidnost  58 %; omejitve 
mobilnosti 59 %), večji deleže napram vsem 
potovanjem je starejših (katerakoli invalidnost  55 %; 
omejitve mobilnosti 54 %). 

� Manjši delež zaposlenih in lastnikov avtomobilov. 

� Manj rezervacij potovanj preko spleta, več preko 
turističnih agencij. 



EVROPSKA RAVEN
Podpora Evropske komisije

Vir: Laura 2010 v Premiki, 2012. 

European Network for Accesible Tourism (ENAT)

European Accessible Cities Award
Dosedanja nagrajena mesta: 
2012: Berlin, Nemčija 
2011: Salzburg, Avstrija
2010: Avilla, Španija

Calypso (social tourism)



Vir: Premiki, 2012. 
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