ZANIMIVOSTI Z INTERNETA

Funkcionalno ovirane osebe pogosto naletijo na težave, ker so stranišča težko dostopna ali sploh nedostopna,
pa tudi oprema v straniščih ni ustrezna.
Invalid na vozičku, ki nujno potrebuje stranišče, je lahko v zelo neprijetnem položaju. Ko ga končno najde in
lahko pride do stranišča za invalide, pogosto ugotovi, da je stranišče zaklenjeno, ključ pa je shranjen v
drugem prostoru, denimo pri blagajni, vratarju in podobno. Zgodi se lahko celo, da je ta ključ shranjen na
kraju, ki ni dostopen invalidom z vozičkom. Poleg tega do ključa tako zaklenjenega stranišča ni možno priti
izven delovnega časa osebe, ki je zadolžena za ključ stranišča, niti v nočnem času, niti ob praznikih.
Že v osemdesetih letih so v Nemčiji, Švici in Avstriji našli rešitev za takšne primere in uvedli tipizirano
cilidrično ključavnico EUROKEY, uvajajo pa jo tudi na južnem Tirolskem v Italiji. S tako ključavnico
opremljajo upravni organi javna sredstva, namenjena invalidom: stranišča, dvigala, dvižne ploščadi, pomične
stopnice, rampe itd. Takšni objekti ne potrebujejo več stalne dežurne osebe in so kljub temu neprekinjeno
dan in noč brezplačno dostopni invalidom z EUROKEY ključem. Tovrstni ključ si lahko invalidi za
stalno priskrbijo pri ustrezni invalidski organizaciji in ga lahko uporabljajo tudi v tujini za objekte z
EUROKEY ključavnicami.
Pokazalo se je, da so ta stranišča brez stalnega nadzora ne samo cenejša, ampak tudi vandalizma je manj,
higiena je na višji ravni, zlorab za uživanje mamil v invalidskih straniščih je manj, itd...
Pravice do ERUROKEY ključev imajo običajno vsi invalidi z več kot 70%-no invalidnostjo, slepi,
inkontinenčni bolniki, bolniki s stomo, kronični urološki in črevesni bolniki, itd.....

EUROKEY ob predložitvi dokaza o invalidnosti oz. kronični
bolezni stane v Nemčiji 15 EUR, v Švici 25 CHF, v Italiji, na
južnem Tirolskem 18 EUR, v Avstriji pa je za socialne ogrožene
upravičence prvi ključ brezplačen.
Z EUROKEY ključavnicami vse bolj pogosto opremljajo tudi
javna dvigala v šolah, fakultetah in muzejih ter javne premične
stopnice, rampe za dostop do javnih stavb, itd...

Nemški seznam "DER LOCUS" navaja 6.700 objektov z EUROKEY ključavnicami v Nemčiji in Evropi.
Na avstrijskem seznamu objektov z EUROKEY ključavnico z dne 06.02.2008 je navedenih 949
stranišč in raznih dvigal za invalide. Samo v Gradcu (ki je po številu prebivalstva primerljiv z
Ljubljano) je s takšno ključavnico opremljenih več kot 90 objektov, od tega okoli 70 stranišč in več
kot 20 raznih dvigal (navadna in stopniščna dvigala ter dvižne ploščadi).
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In kakšno je stanje z javnimi stranišči v Ljubljani, v glavnem mestu Slovenije?
Na lepo urejeni predstavitvi Ljubljane za turiste na internetu se da ugotoviti, da obstajajo v Ljubljani samo tri
javna stranišča: na Tromostovju, ob Zmajskem mostu in v Plečnikovem podhodu. Po informacijah, ki jih je
mogoče pridobiti na Zavodu za turizem v Ljubljani, je samo javno stranišče v Plečnikovem podhodu lahko
dostopno za invalide na vozičku.
Za uporabo teh javnih stranišč je treba plačati 0,17 EUR.
Javna stranišča so zaprta v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih! Kam pa takrat?
Takšno stanje je za invalide in turiste iz tujine, ki se težje znajdejo, še bolj kritično.
Razlog za takšno stanje je najbrž v veljavni pravni ureditvi, ki v ustreznem pravilniku javna stranišča,
dostopna funkcionalno oviranim osebam, sploh ne obravnava!
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni
rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS 97/2003 z dne 10. 10. 2003) v 4. členu - objekti v javni
rabi, ki morajo biti brez ovir, med 19-imi javnimi objekti brez ovir je tudi javno pokopališče, javnega
stranišča pa ni !!!

Laslo Rešković
Viri na internetu:
1. http://www.seh-netz.info/euroschluessel/index.php
2. http://www.eurokey.ch/de/inhalt.html
3. http://www.oear.or.at/service/euro-key
4. http://www.chiave-europea.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4
5. http://www.oear.or.at/bildbibliothek/pdf-dateien/Eurokey_WC.pdf
6. http://www.ljubljana.si/si/turizem/ljubljana_az/1849/kategorija.html
7. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200397&stevilka=4330
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