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1 O PROJEKTU ISEMOA 

Projekt ISEMOA – izboljšanje celotne verige energetsko učinkovite mobilnosti za vse – se 

je začel izvajati maja 2010 in je triletni projekt, ki ga v okviru programa IEE podpira 

Evropska komisija. 

Cilj projekta ISEMOA je pomagati lokalnim in regionalnim organom v Evropi in povečati 

energetsko učinkovitost pri prevozu z izboljšanjem dostopnosti na mobilnostni verigi od 

vrat do vrat ter tako omogočiti vsem državljanom in obiskovalcem (vključno z osebami z 

zmanjšano mobilnostjo (OZM)), da prevzamejo način življenja, ki je manj odvisen od 

avtomobila. Dodatno bo izboljšanje dostopnosti javnih prostorov in javnega prevoza 

prispevalo k povečanju kakovosti in privlačnosti javnega prevoza ter k povečanju varnosti 

pešcev in kolesarjev. 

Za dosego tega cilja ISEMOA razvija sistem upravljanja kakovosti za stalno izboljševanje 

dostopnosti celotne mobilnostne verige od vrat do vrat v evropskih občinah, mestih in 

regijah (v nadaljevanju: ISEMOA QMS). ISEMOA QMS bo odražal proces 

standardiziranega upravljanja kakovosti, ki temelji na uspešnih orodjih za upravljanje 

kakovosti za kolesarsko planiranje (BYPAD), upravljanje mobilnosti (MaxQ) in dostopen 

javni prevoz (MEDIATE). 

Osnova sistema ISEMOA QMS bo proces zmerne presoje. Ta proces bo lokalnim in 

regionalnim interesnim skupinam skupaj z zunanjim presojevalcem pomagal pri dostopu 

do podatkov o stanju dela na področju dostopnosti javnega prostora in javnega prevoza 

na njihovem območju ter pri razvoju strategij ter ukrepov za stalno izboljševanje kakovosti 

le-teh.  

Sistem ISEMOA QMS bo uporabljal celostni pristop z upoštevanjem: 

- potreb vseh kategorij OZM (tj. invalidnih oseb, oseb s težko / razsuto prtljago, oseb 

z majhnimi otroki, oseb z začasnimi okvarami, oseb neobičajne rasti, starejših 

oseb itd.)  

- celotne mobilnostne verige od vrat do vrat s trajnostnimi  načini prevoza, kot so 

hoja, kolesarjenje, javni prevoz in kombinirana mobilnost 

- vseh vrst ovir (tj. ovir, povezanih s fizičnim stanjem, organizacijskimi vidiki, 

odnosom ljudi itd.) 

Ker želimo razviti sistem ISEMOA QMS glede na potrebe interesnih skupin, je pri projektu 

od samega začetka močno poudarjena udeležba vseh pomembnih interesnih skupin 

(OZM, svetovalcev, lokalnih / regionalnih organov itd.). Razvoj sistema ISEMOA QMS bo 

ponavljajoč se proces, saj se bo najprej izvajal na 15 testnih lokacijah po celi Evropi, nato 

pa bo v skladu s povratnimi informacijami testnih lokacij izboljšan.  

Cilj izvajanja sistema ISEMOA QMS je izboljšanje ozaveščenosti glede vprašanja 

dostopnosti za OZM med lokalnimi in regionalnimi nosilci odločitev. Ustvarjanje jasne 

povezave med dostopnostjo in energetsko učinkovitostjo v prevozu bi moralo spodbuditi 
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razprave med vsemi pomembnimi lokalnimi in regionalnimi interesnimi skupinami ter 

pomagati zagotoviti lokalno / regionalno strategijo za izboljšanje dostopnosti.  

Svetovalci, agencije in organizacije, ki sodelujejo z občinami, mesti ali regijami po celi 

Evropi, bodo povabljeni, da se udeležijo delavnic ISEMOA za usposabljanje zunanjih 

presojevalcev. Te delavnice za usposabljanje bodo potekale v 15 evropskih državah, da bi 

svetovalcem, agencijam in strokovnim sodelavcem omogočile uporabo sistema ISEMOA 

QMS pri njihovem vsakodnevnem delu z lokalnimi in regionalnimi organi.  

 

1.1 Konzorcij ISEMOA 

Koordinator:  

FGM-AMOR (AT)  

  

Partnerji:  

AGEAS (IT) NP (CZ) 

BSRAEM (BG) SECAD (IE) 

Ecuba (IT) Sinergija (SI) 

Edinburgh Napier University ENU (UK) TAS (UK) 

Energy Agency of Plovdiv EAP (BG) Technische Universität Dresden TUD (DE) 

ETT (ES) Trivector (SE) 

IEP (CZ) UIRS (SI) 

ITS (PL) University of Zilina (SK) 

Mobiel 21 (BE) URTP (RO) 

  

Podizvajalec:  

Mobiped (FR)  

  

Svetovalni odbor:  

Adolf Ratzka, Christa Erhart, Graham Lightfoot, Jarmila Johnova, Petra Lukesova in 

Thomas Zwolinski 
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2 UVOD 

Sistem za zagotavljanje kakovosti ISEMOA je bil razvit v podporo evropskim občinam, 

mestom in regijam pri njihovem delu na izboljšavah dostopnosti v okviru mobilnostnih 

verig od vrat do vrat s trajnostnimi prometnimi načini. Sistem je bil razvit na podlagi 

standardov iz družine ISO 9000, EFQM Excellence in modelov CAF, ki so bili preneseni 

na področje upravljanja mobilnosti (MaxQ), načrtovanja za kolesarje (BYPAD) in dostopni 

javni promet (MEDIATE). 

 

Obstajata dve verziji sistema ISEMOA: ena za občine in mesta in druga za regije. Ta 

dokument (D4.1) vsebuje navodila za izvedbo sistema za upravljanje kakovosti ISEMOA 

za delo na dostopnosti v občinah in mestih. Podobna shema za regije je opisana v 

ločenem dokumentu (D4.2). 

 

Jedro sheme ISEMOA je voden proces ocenjevanja. Zunanji presojevalec v sodelovanju z 

deležniki, vključenimi v načrtovanje dostopnosti oceni stanje na področju dostopnosti 

javnega prostora in javnega prometa. Skupaj razvijejo ukrepe za izboljšanje kakovost dela 

na dostopnosti v občini oziroma mestu. Poleg akcijskega načrta, ki opredeljuje naloge in 

odgovornosti za izboljšanje dostopnosti, je pomemben rezultat izvedbe sheme ISEMOA 

tudi vzpostavitev stikov in komunikacije med deležniki, s čimer se izboljšajo pogoji za 

delovno sodelovanje na področju. Kljub temu, da je glavni poudarek sheme ISEMOA na 

izvajanju aktivnosti za izboljšanje dostopnosti (procesu), je v shemi upoštevano tudi 

dejansko stanje, ki ga opredeljuje vrsta kazalcev. 

Shema ISEMOA uporablja široko definicijo dostopnosti z upoštevanjem geografskega 

pogleda na pojem, razpoložljivostjo in kakovostjo trajnostnih prometnih načinov in 

prisotnosti fizičnih ovir prisotnih na površinah za pešce, postajah in postajališčih javnega 

prometa in v vozilih. 

 

Občine in mesta, ki želijo izboljšati dostopnost, lahko izvedejo shemo ISEMOA ne glede 

na trenutno stanje na tem področju. Tistim občinam in mestom, ki šele pričenjajo z 

aktivnim delom na dostopnosti, ponuja shema usmeritve na pomembna področja dela in 

jim pomaga vzpostaviti strukturo za sistematično in učinkovito delo na področju njenega 

Od rabe zemljišč in razpoložljivosti 

trajnostnih načinov prevoza... 

... do podrobnosti v 
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načrtovanja in izvajanja. Občine in mesta, ki že izvajajo določene ukrepe za izboljšanje 

dostopnosti, shema pomaga določiti njihove prednosti in slabosti in predlaga področja za 

izboljšave. ISEMOA lahko služi tudi kot vir idej za nove ukrepe za nadaljnje izboljšave. 

Pomembno je poudariti, da shema ISEMOA ne podaja tehničnih in arhitekturnih usmeritev 

za izboljšanje oblikovanja prostora, ker so ti elementi že precej dobro razviti in večinoma 

prisotni, zato bodo v okviru sheme predstavljeni lokalnim deležnikom. Poudarek sheme je 

predvsem na sistematičnem in učinkovitem delu na področju dostopnosti v občinah in 

mestih. 

Izvedba sheme ISEMOA prinaša zato naslednje prednosti: 

• Upravljanje kakovosti je uveljavljen način za izboljšanje dela v organizaciji 

• Izboljšanje kredibilnosti dela na področju dostopnosti 

• Določitev prednosti in slabosti obstoječega načina dela 

• Pridobitev inspiracije in novih idej za izboljšanje dostopnosti 

• Vzpostavitev strukture za sistematično in učinkovito načrtovanje in izvajanje 

ukrepov na področju dostopnosti 

• Pomoč pri doseganju ciljev, ki si jih lokalna skupnost zada in izpolnjevanju 

zakonskih obveznosti 

• Vzpostavitev komunikacijskih kanalov med različnimi deležniki na področju 

dostopnosti, tako znotraj lokalne uprave kot iz drugih organizacij 

• Poudarjanje lokalne uprave kot aktivne organizacije, ki je lahko tudi vzor drugim 

lokalnim upravam 

• Vzpostavitev širšega pogleda na dostopnost in poudarjanje vloge dostopnosti pri 

ustvarjanju energetsko učinkovitega in trajnostnega prometnega sistema za vse. 
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3 SISTEM ZA UPRAVLJANJE KAKOVOSTI ISEMOA 

3.1 Obseg 

Ta dokument podaja metodo za pričetek, izvedbo in aktivnosti za stalne izboljšave 

kakovosti dela na področju dostopnosti v občinah in mestih. Shema ISEMOA se lahko 

izvede tudi v regijah. Metoda dela je podobna in je podrobneje opredeljena v ločenem 

dokumentu (D4.2). Shema ISEMOA lahko pomaga tudi drugim organizacijam pri 

doseganju učinkovitega in sistematičnega pristopa k načrtovanju dostopnosti. 

Shema ISEMOA naj bi bila izvedena ob pomoči izobraženega zunanjega presojevalca. 

Vendar pa so lahko gradiva uporabljena brez pomoči tudi za samostojno vrednotenje 

kakovosti obstoječih postopkov in kot pomoč za vzpostavljanje novih ukrepov v občinah in 

mestih. 

 

3.2 Ključni pojmi 

V okviru dokumentov se uporabljajo naslednji ključni pojmi. 

Term Definition 

Dostopnost Dostopnost pomeni enostaven dostop ali način, kako lahko ljudje enostavno pridejo 

do želenih dejavnosti. Sem spadajo: 

• makro nivo, ki opisuje geografsko dostopnost in vzorce rabe zemljišč v smislu 

lokacije, razdalje, gostote, raznovrstnosti itd. 

• mezo nivo, ki se ukvarja z razpoložljivostjo trajnostnih načinov prevoza (tj. 

infrastruktura za javni prevoz, kolesarjenje in hojo) in ravnijo storitev v smislu linij 

in pogostosti, informacij, potovalnih časov / stroškov, vprašanj v zvezi z varnostjo 

/ varovanjem itd.  

• mikro nivo, ki obravnava fizične ovire na pločnikih in drugih objektih za pešce, 

postajališča / postaje javnega prometa in vozila. Ovire v prostoru (na primer 

visoki pločniki, neravne površine, strmi dostopi, poledenele površine,...) so za 

osebe z zmanjšano mobilnostjo problematične zaradi razhajanja med osebnimi 

zmožnostmi in prostorskimi zahtevami. 

Zagotavljanje 

dostopnosti 

Delo na področju politike, načrtovanja, izvajanja in vzdrževanja javnega prostora in 

javnega prometa z upoštevanjem potreb in zahtev, ki jih imajo osebe z zmanjšano 

mobilnostjo za enakovredno uporabo. 

Mesto, občina, 

regija 

Velikost in struktura mesta, kakor tudi organizacija mestne uprave se med evropskimi 

državami razlikujejo. V okviru projekta ISEMOA je mesto definirano kot: 

• veliko urbano območje ali velika aglomeracija, sestavljena iz več območij oziroma 

četrti 

• od občin se razlikuje predvsem glede kompleksnosti strukture administracije in 

velikosti geografskega območja 

• mesta lahko segajo preko več administrativnih meja (urbane aglomeracije) 



Inteligentna energija Evrope STEER 

Shema ISEMOA za mesta in občine Stran 9 

• imajo razmeroma veliko administracijo z različnimi oddelki, ki se ukvarjajo z 

načrtovanjem prometa, prostorskega razvoja, izobraževanjem, okoljem,... 

• funkcionalno potrebuje eno skupno prometno politiko. 

V okviru projekta ISEMOA je občina definirana kot: 

• upravno območje z omejenim  urbanim značajem, večinoma brez četrti 

• uprava je majhna in naloge s področja načrtovanja prometa in prostorskega 

razvoja pokriva ena ali dve osebi 

V okviru projekta ISEMOA je regija definirana kot: 

• večje območje, ki vključuje mesta in občine 

• regionalna uprava izpolnjuje naloge s področja načrtovanja regionalne 

infrastrukture, prometa in prostorskega razvoja. 

Kontaktna oseba Oseba (ali majhna ekipa) , ki v okviru ekipe ISEMOA predstavlja lokalno upravo med 

izvajanjem sheme ISEMOA in glavna kontaktna točka presojevalca ISEMOA. Lahko je 

oseba, ki se v mestu, občini ali regiji ukvarja s področjem dostopnosti na strateškem 

ali izvedbenem nivoju. Preberite več o nalogah kontaktne osebe na strani 24. 

Presojevalec 

ISEMOA 

 

Presojevalec ima več vlog pri izvedbi sheme ISEMOA: ocenjevanje, strokovna 

podpora in vodenje procesa. Presojevalec skrbi za izvedbo procesa in pomaga 

članom ekipe ISEMOA pri posameznih korakih. Presojevalec je neodvisen in ni 

neposredno vključen v načrtovanje in izvajanje ukrepov na področju dostopnosti v 

obravnavanem območju. Zato lahko deluje tudi kot mediator med posameznimi 

lokalnimi deležniki. Preberite več o nalogah presojevalca na strani 23. 

Ekipa ISEMOA Ekipa ISEMOA je začasna delovna skupina, ki sodeluje pri izvedbi sheme ISEMOA. 

Člani ekipe so različni deležniki, ki se v mestu, občini ali regiji ukvarjajo s področjem 

dostopnosti na različnih nivojih (mikro/mezo/makro dostopnost) in predstavniki 

različnih skupin oseb z zmanjšano mobilnostjo. Preberite več o ekipi ISEMOA na 

strani 24. 

Lokalna uprava Lokalna uprava je uprava mesta ali občine. Vključuje politični nivo, kakor tudi različne 

oddelke in storitve ki jih zagotavlja mesto ali občina. 

Osebe z 

zmanjšano 

mobilnostjo (OZM) 

Osebe z zmanjšano mobilnostjo vključujejo starejše ljudi, osebe z invalidnostjo in 

začasnimi okvarami oziroma omejitvami, kot so težave pri gibanju, vidu, sluhu, 

kognitivnimi funkcijami, itd. Vključujejo tudi osebe z vozički, malimi otroci in težko 

prtljago in osebe s komunikacijskimi ovirami. ISEMOA v obravnavo vključuje vse 

osebe, ki potrebujejo posebno pozornost pri zgoraj opredeljenih omejitvah. 

Sistem upravljanja 

kakovosti za 

dostopnost 

 

Sistem za usmerjanje in upravljanje procesov in rezultatov organizacije oziroma 

uprave s področja kakovosti, ki zagotavlja: 

• izvajanje zahtev po dostopnosti v novih razvojnih območjih 

• izvajanje zahtev po dostopnosti v obstoječih javnih prostorih in javnem prometu 

• upoštevanje potreb in zahtev uporabnikov in deležnikov 

• stalen razvoj in vključevanje izboljšav 

• uveljavljanje upravljanja procesov in rezultatov. 



Inteligentna energija Evrope STEER 

Shema ISEMOA za mesta in občine Stran 10 

3.3 Zahteve sheme za upravljanje kakovosti na področju 

dostopnosti  

3.3.1 Kriteriji kakovosti 

Na podlagi principov celovitega upravljanja kakovosti je vrhunska kakovost rezultat 

stalnega izboljševanja, ki ga dosežemo s ponavljanjem aktivnosti načrtovanja, izvajanja in 

vrednotenja z namenom zadovoljevanja potreb uporabnikov. Sistem za upravljanje 

kakovosti ISEMOA zato smatra delo na dostopnosti kot dinamični proces, ki ga lahko 

prikažemo s krogom kakovosti (Slika 1). 

Sistem ISEMOA deli delo na dostopnosti na 5 sestavnih delov oziroma kriterijev 

kakovosti. Ti so nadalje razdeljeni v 16 elementov, ki predstavljajo posamezne dele 

kriterijev kakovosti. Na podlagi kroga kakovosti je najprej potrebno poznati potrebe 

uporabnikov, trenutno stanje v občini/mestu, veljavno zakonodajo, smernice in druge 

dokumente (Sestavni del 1: Temeljni pogoji). Te informacije so uporabljene za 

vrednotenje politike na področju dostopnosti (Sestavni del 2: Politika). Politika je 

posledično razvita v strategijo izvajanja (Sestavni del 3: Strategija), ki je sestavljena iz 

posameznih ukrepov (Sestavni del 4: Izvajanje). Nazadnje so izvedba, strategija in politika 

spremljani in vrednoteni (Sestavni del 5: Nadzor in ocenjevanje). 

V nadaljevanju so podrobneje opisani posamezni elementi kroga razvoja kakovosti 

sistema ISEMOA. 

 

 

Slika 1: Krog razvoja kakovosti sistema za upravljanje kakovosti ISEMOA. 
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3.3.1.1 Sestavni del 1: Temeljni pogoji 

Skupina oseb z zmanjšano mobilnostjo (OZM) je raznolika. Vključuje starejše ljudi, osebe 

z invalidnostjo in začasnimi okvarami oziroma omejitvami, kot so težave pri gibanju, vidu, 

sluhu, kognitivnimi funkcijami, itd. Vključujejo tudi osebe z vozički, malimi otroci in težko 

prtljago in osebe s komunikacijskimi ovirami. Znanje o potovalnih navadah, potrebah in 

željah vseh OZM je pomembno pri delu na dostopnosti (n.pr. pridobljeno z anketami, 

intervjuji, posvetovanji s posvetovalnimi telesi,...). Vključevanje predstavnikov OZM (npr. 

kot posvetovalna telesa, koordinator za dostopnost, zagovornik pravic OZM) pri delu 

lokalne uprave na dostopnosti je ključno, saj mora biti izvedba ukrepov prilagojena 

raznolikim potrebam OZM. 

Za zagotavljanje neoviranega potovanja OZM od vrat do vrat s trajnostnimi prometnimi 

načini je potreben celovit pogled na dostopnost. Ta vključuje dostopnost z geografske 

perspektive, razpoložljivost in kakovost trajnostnih prometnih načinov in odsotnost 

različnih ovir v javnem prostoru in na javnem prometu. Dostopnost vključuje tudi 

razpoložljivost informacij o potovanju in sisteme za vodenje ter dostopnost do vozovnic za 

vse. Za izboljšanje dostopnosti dela na dostopnosti je potrebno tudi poznavanje 

trenutnega stanja dostopnosti vseh zgoraj opisanih področij v mestu ali občini. 

Obstaja vrsta zakonov, direktiv in smernic, ki obravnavajo dostopnost OZM. Nekatere od 

njih so univerzalne, druge evropske, spet tretje nacionalne ali celo specifične za regije in 

mesta. Ti dokumenti omogočajo in podpirajo aktivnosti na tem področju. Njihovo dobro 

poznavanje je pomembno za delo na področju dostopnosti. 

Temeljni pogoji vsebujejo naslednje elemente za obravnavo: 

• Element 1: Potrebe in vključenost uporabnika. Poznavanje in zavedanje o 

potovalnih navadah in potrebah OZM in prebivalcev na splošno. Vključevanje 

predstavnikov vseh skupin OZM v vseh korakih dela na dostopnosti (politika, 

strategija, izvajanje, nadzor in ocenjevanje) 

• Element 2: Sedanje stanje. Poznavanje in zavedanje o dejanski dostopnosti v 

občini ali mestu na makro, mezo in mikro nivoju. 

• Element 3: Pravni oziroma regulativni kontekst. Poznavanje in zavedanje o 

administrativnih pogojih za politiko in načrtovanje, npr. zahteve za oblikovanje brez 

ovir in dejanskih izvedbah teh zahtev v prostoru. 

3.3.1.2 Sestavni del 2: Politika 

Vizija in misija (nameni in ambicije) mesta glede dostopnosti so močna gonilna sredstva 

za delo na področju dostopnosti. Skupaj s poznavanjem potreb uporabnikov, sedanjega 

stanja na področju dostopnosti in pravnega ter regulativnega okvira (temeljni pogoji) 

tvorijo temelj politike v zvezi z dostopnostjo. Nameni in ambicije lokalne uprave glede 

dostopnosti morajo biti zapisani v dokumentu politike in morajo vsebovati širok pogled na 

dostopnost (od načrtovanja rabe prostora in razpoložljivosti trajnostnih prometnih načinov 

do specifičnih ovir v javnem prostoru in javnem prometu). Politika na področju dostopnosti 

mora biti povezana s politikami na drugih področjih, kot je na primer prometna politika. 
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Izvajanje aktivnosti na tem področju je lahko uspešno le, če so ključni odločevalci (politiki 

in vodstvo) predani tej temi. Oseba, ki se dnevno ukvarja s področjem (npr. koordinator za 

dostopnost) mora imeti dovolj odgovornosti in pristojnosti za izvajanje ukrepov in 

motiviranje drugih zaposlenih, ki so v delo vključeni. 

Sestavni del politika zato vsebuje naslednje elemente za obravnavo: 

• Element 4: Politika na papirju. Obstoj, pomen in status dokumenta politike na 

področju dostopnosti. 

• Element 5: Vodstvo. Zavedanje in predanost odgovornih oseb, kakor tudi obstoj 

osebe, ki skrbi za dostopnost OZM v lokalni upravi. 

 

3.3.1.3 Sestavni del 3: Strategija 

Politika na področju dostopnosti je lahko uspešna le, če je prevedena v cilje in ciljne 

vrednosti ki so SMART (ang. Specific, Measurable, Accepted, Realistic, Time-related1). Ti 

so zapisani v akcijskem načrtu, ki vsebuje celovit pogled na dostopnost (od rabe prostora 

in dostopnosti trajnostnih prometnih načinov do odsotnosti ovir v prostoru) in upošteva 

potrebe in želje vseh OZM. 

Delo na dostopnosti s tako širokim pogledom vključuje strokovnjake iz različnih področij 

(prostorsko načrtovanje, promet in mobilnost,...). Znanja, predanost in stalnost osebja 

(osebe ali ekipe) so pomembna za učinkovitost in sistematičnost dela na dostopnosti.Za 

dopolnjevanje ali pomoč osebju je včasih potrebno najeti zunanje strokovnjake. 

Za doseganje mobilnosti brez ovir za vse, morajo biti v proces načrtovanja vključeni 

različni deležniki. Partnerstva med temi deležniki dodajo vrednost razvoja politik in 

akcijskih načrtov na področju dostopnosti. Primeri takih partnerstev vključujejo upravljalce 

javnega prometa, cest, regionalne uprave, zasebnih lastnikov zemljišč, svetovalcev, 

društev OZM, turističnih društev,... 

Poleg tega zahteva izvedba ukrepov na področju dostopnosti finančne vire. Predvidevanje 

zadostnih sredstev in stalno financiranje je potrebno za doseganje dolgoročnih rezultatov 

na področju dostopnosti. 

Sestavni del strategija zato vsebuje naslednje elemente za obravnavo: 

• Element 6: Akcijski načrt. Obstoj, domet in status akcijskega načrta na področju 

dostopnosti. 

• Element 7: Osebje. Razpoložljivost osebja, njihovega znanja in časa za delo na 

izboljšavah na področju dostopnosti. 

• Element 8: Partnerstva. Vključevanje zunanjih partnerjev v delo na področju 

dostopnosti v lokalni upravi. 

                                                
1
 Glej http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria for more information 
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• Element 9: Finančna sredstva in logistika. Razpoložljivost finančnih sredstev za 

izboljšanje dostopnosti. 

 

3.3.1.4 Sestavni del 4: Izvajanje 

Izboljšave na celotni verigi mobilnosti od vrat do vrat s trajnostnimi prometnimi načini za 

vse vrste OZM vključuje širok nabor aktivnosti in ukrepov. Načrtovanje rabe prostora s 

strani lokalne skupnosti mora stremeti k bližini in enostavnosti pri dostopnosti osnovnih 

storitev s trajnostnimi prometnimi načini. Lokalna uprava mora upoštevati tudi dostopnost 

z regionalnega stališča s čimer zagotavlja dostopnost posameznih mest in naselij s 

trajnostnimi prometnimi načini. 

Ukrepi za izboljšave na celotni verigi mobilnosti od vrat do vrat s trajnostnimi prometnimi 

načini za vse vrste OZM morajo biti usmerjeni tudi v infrastrukturo za pešce in kolesarje z 

upoštevanjem oblikovanja javnega prostora brez fizičnih ovir. Dostopen javni promet 

omogoča OZM neodvisno potovanje. Ukrepi na tem področju morajo upoštevati omrežje 

javnega prometa (pokritost, frekvence, točnost) in razpoložljivost posebnih storitev za 

OZM, kakor tudi uporabnost postaj in postajališč, vozil, informacij in vozovnic. Med 

potovanjem morajo biti tudi zagotovljene informacije o zastojih, ki so prilagojene OZM. 

Pomembno je tudi, da so na postajah zagotovljena parkirišča za OZM. 

Pomembni so tudi podporni ukrepi kot so šolanje za OZM za uporabo javnega prostora in 

prometa, akcije za ozaveščenost in vključevanje potreb OZM v razpisne pogoje. 

Sestavni del izvajanje zato vsebuje naslednje elemente za obravnavo: 

• Element 10: Načrtovanje rabe zemljišč. Dostopnost je upoštevana pri 

načrtovanju rabe prostora. 

• Element 11: Infrastruktura za pešce in kolesarje / javni prostor. Izvajanje 

ukrepov za izboljšanje kakovosti infrastrukture za pešce in kolesarje in izvajanje 

drugih ukrepov za izboljšanje dostopnosti za vse v javnem prostoru. 

• Element 12: Javni prevoz. Izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti javnega 

prometa in odstranjevanje ovir v vozilih in na postajališčih javnega prometa. Ta 

element vključuje tudi informacije pred potovanjem in sistem nakupa vozovnic, 

prilagojen za OZM. 

• Element 13: Nemoteno potovanje. Izvajanje ukrepov za nemoteno prestopanje 

med posameznimi prometnimi načini za OZM. 

• Element 14: Podporni ukrepi. Izvajanje podpornih ukrepov, kot je šolanje za 

OZM za uporabo javnega prostora in prometa, akcije za ozaveščenost in 

vključevanje potreb OZM v razpisne pogoje. 

3.3.1.5 Sestavni del 5: Nadzor in ocenjevanje 

Za izboljšanje dela na dostopnosti mora javna uprava nadzirati in ocenjevati učinke 

sprejetih politik, strategij in izvedenih ukrepov. Potovalne navade OZM morajo biti zato 
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redno spremljane. Napredek se lahko meri tudi z vrsto drugih kazalcev. Ugotovitve morajo 

biti interpretirane in predstavljene deležnikom na vseh nivojih. Strategije izvajanja in 

posamezni ukrepi so tako lahko s pomočjo tega procesa prilagojeni za večjo učinkovitost. 

Pomembno je tudi ocenjevanje prednosti in slabosti procesa dela na dostopnosti s strani 

procesa in zaposlenih na vseh nivojih (odločevalci, uprava, zaposleni, partnerji,...). Bolj 

učinkovito delo se lahko doseže tudi z učenjem od drugih lokalnih skupnosti. 

Sestavni del nadzor in ocenjevanje zato vsebuje naslednje elemente za obravnavo: 

• Element 15: Rezultati uporabnikov in družbeni rezultati. Obstoj in kakovost 

spremljanja in vrednotenja truda lokalne uprave za izboljšanje dostopnosti in 

komunikacija rezultatov vsem deležnikom. 

• Element 16: Proces. Obstoj pregledov in izboljšav izvedenih ukrepov za 

izboljšanje dostopnosti in priložnost za izmenjavo izkušenj z ostalimi lokalnimi 

upravami. 
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3.3.2 Koraki izboljšanja kakovosti 

Shema ISEMOA ne predpisuje potrebnih aktivnosti in ukrepov. Od lokalne uprave 

pričakuje, da aktivno sodeluje pri pregledu in ocenjevanju trenutne prakse na področju 

šestnajstih elementov. Na podlagi ugotovitev predvideva določitev sprememb, ki bi 

izboljšale delo na dostopnosti. Za vrednotenje šestnajstih elementov se v okviru sheme 

uporablja lestev korakov izboljšanja dostopnosti. Ta vsebuje šest razvojnih stopenj (Slika 

2) 

 

 

Ključne značilnosti šestih stopenj razvoja so opredeljene sledeče: 

• Razvojna stopnja 0, Dela na področju dostopnosti sploh ni: Ni vizije za politiko 

ali načrta na področju dostopnosti. Ni dejavnosti za izboljšanje dostopnosti. Dela 

na področju dostopnosti sploh ni. 

 

• Razvojna stopnja 1, Pristop ad hoc: Ni skupne vizije za politiko ali načrt na 

področju dostopnosti. Le kratkoročno načrtovanje dela na področju dostopnosti. Le 

ad hoc dejavnosti za izboljšanje dostopnosti. Vprašanja o dostopnosti so včasih 

vključena za posebne projekte kot odgovor na določeno potrebo ali pobudo. 

Kakovost je posledica prizadevanj posameznikov. 

 

• Razvojna stopnja 2, Izoliran pristop: Obstaja skupna vizija za politiko ali načrt 

na področju dostopnosti. Dostopnost se obravnava le za posebne skupine 

prebivalstva, elemente potovalne verige, dele prevoznega sistema (ne v 

splošnem). Glavni poudarek je na posameznih projektih, ni celovitih programov. 

1. Pristop ad hoc: reševanje težav, posamični projekti, posamične pobude ... 

2. Izoliran pristop: vizije, posamični projekti, omejeno sodelovanje ... 

3. Sistemsko usmerjen pristop: sistematična prizadevanja, 

sodelovanje ... 

4. Celosten pristop: stalnost, koordinacija ... 

5. Celovito obvladovanje kakovosti 

0. Dela na področju dostopnosti sploh ni 

Slika 2: Lestvica razvoja 
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Omejeno sodelovanje osebja, ki je udeleženo pri delu na področju dostopnosti. Ni 

jamstva za stalno podporo pri delu na področju dostopnosti.  

 

• Razvojna stopnja 3, Sistemsko usmerjen pristop: Obstaja skupna vizija za 

politiko ali načrt na področju dostopnosti. Nosilci odločanja so stalno aktivni na 

področju dostopnosti. Dostopnost se obravnava širše, a še ne na splošno (vse 

skupine prebivalstva, vsi elementi potovalne verige in vsi deli prevoznega 

sistema). Prizadevanje za sistematično pristopanje k delu na področju dostopnosti: 

načrtovanje – izvajanje – ocenjevanje. Sprejemajo se zavezujoči pisni sporazumi 

med partnerji (sodelovanje). Omejeno usklajevanje osebja, ki je udeleženo pri delu 

na področju dostopnosti. 

 

• Razvojna stopnja 4, Celosten pristop: Obstaja skupna vizija za politiko ali načrt 

na področju dostopnosti. Nosilci odločanja so zelo zaposleni. Dostopnost se 

obravnava širše: vse skupine prebivalstva, vsi elementi potovalne verige in vsi deli 

prevoznega sistema. Sistematični pristop dela na področju dostopnosti: 

načrtovanje – izvajanje – ocenjevanje, kazalniki kakovosti pa se uporabljajo kot 

politični instrumenti. Način dela je inovativen in usmerjen v prihodnost. Osebje in 

partnerji tvorijo dobro ekipo, ki skupaj dosega boljše rezultate. Dobro sodelovanje 

in usklajevanje. 

 

• Razvojna stopnja 5, Celovito obvladovanje kakovosti: Poleg izvajanje vseh 

aktivnosti iz stopnje 4, se v 5. stopnji merila kakovosti ter kazalniki uspešnosti 

pozitivno razvijajo. Lokalna uprava s strani zunanjih presojevalcev dobi priznanje 

kot primer „najboljše prakse“. Postavlja trende in uvaja inovacije. Zunanje 

sodelovanje je prisotno na vseh pomembnih delovnih področjih. 



Inteligentna energija Evrope STEER 

Shema ISEMOA za mesta in občine Stran 17 

3.4 Metoda izvedbe sheme 

Izvedba sheme ISEMOA za mesta in občine vključuje vrsto delovnih korakov, ki so na 

kratko predstavljeni v nadaljevanju. Podrobnejši opis procesa izvedbe in ocenjevanja 

lahko najdete v dokumentu “Priročnik po korakih za  presojevalce ISEMOA”. 

3.4.1 Koraki izvedbe 

Izvedba je sestavljena iz naslednjih delovnih korakov: 

Korak 1: Vzpodbuda za izvajanje ISEMOA QMS 

Korak 2: Pripravljalni sestanek s kontaktno osebo 

Korak 3: Oblikovanje ekipe ISEMOA 

Korak 4: Uvodni sestanek s samoocenjevanjem dela na dostopnosti 

Korak 5: Debata 

Korak 6: Strateški sestanek 

Korak 7: Poročilo ISEMOA  

Korak 8: Zaključni sestanek s kontaktno osebo 

Korak 9: Spremljanje 

 

3.4.1.1 Korak 1: Vzpodbuda za izvajanje ISEMOA QMS 

V mestih in občinah so pri delu na izboljšanju dostopnosti v javnih prostorih in  trajnostnih 

načinih prevoza vključeni različni akterji. Vsak od njih lahko poda vzpodbudo za izvedbo 

sheme ISEMOA. 

Predstavnik občine ali mesta, ki si želi izvesti shemo ISEMOA, najprej stopi v stik s 

certificiranim presojevalcem. Ker je za izvedbo ključna dobra komunikacija med deležniki, 

je za uspešno izvedbo sheme pomembno da presojevalec, ki vodi občino ali mesto skozi 

proces, govori jezik in dobro pozna lokalno ozadje in kontekst. Seznam usposobljenih 

presojevalcev ISEMOA iz 15 evropskih držav je na voljo na spletni strani ISEMOA 

www.isemoa.eu. 

Pobudnik mora določiti osebo (ali majhno skupino), ki bo v okviru sheme igrala vlogo 

kontaktne osebe s strani lokalne oblasti in bo glavni vir informacij in kontaktna točka za 

presojevalca ISEMOA. 

Občina ali mesto, ki si želi izvesti ISEMOA QMS mora s presojevalcem podpisati 

pogodbo. Ta pogodba vključuje naloge občine/mesta/regije in presojevalca ISEMOA, 

stroške ter predvidene rezultate pri izvajanju ISEMOA QMS sistema. 
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3.4.1.2 Korak 2: Pripravljalni sestanek 

Na pripravljalnem sestanku s kontaktno osebo, mora presojevalec ISEMOA podrobno 

pojasniti postopek izvedbe sistema, vse potrebne pripravljalne korake, ključne deležnike  

(ki so del ekipe ISEMOA), njihove naloge in predvidene rezultate. Namen tega sestanka je 

pojasniti vsa odprta vprašanja in začetek pripravljalnega postopka za izvedbo sheme 

ISEMOA. 

Za pričetek izvedbe sheme ISEMOA in za omogočanje celovitega in realističnega 

pregleda občine ali mesta in uveljavljenega dela na dostopnosti s strani presojevalca, je 

potrebno pripraviti določene dokumente in zbrati podatke o prometu in mobilnosti: 

• Kontaktna oseba v sodelovanju s presojevalcem ISEMOA zbere seznam 

relevantnih informacij (politik, planskih dokumentov, kart, statistik,...). Te 

informacije presojevalec po prejetju v naslednjih tednih analizira kot del procesa 

presoje. Več navodil za izvedbo intervjuja za zbiranje teh podatkov je opisanih v 

dokumentu Priloga 4, Priročnik po korakih za presojevalce ISEMOA. 

• Presojevalec ISEMOA v pogovoru s kontaktno osebo ugotovi razpoložljivost 

kazalcev dostopnosti in pomaga pri izbiri tistih, ki so dostopni in relevantni za 

občino ali mesto. Presojevalec prosi kontaktno osebo da zbere te podatke v 

naslednjih tednih, kar omogoči pripravo podrobnega pregleda trenutnega stanja v 

občini ali mestu. Seznam možnih kazalcev dostopnosti je opisan v dokumentu 

Priloga 5, Priročnik po korakih za presojevalce ISEMOA. 

 

3.4.1.3 Korak 3: Oblikovanje ekipe ISEMOA 

Vodene razprave med uporabniki in upravljavci javnega prostora in javnega prometa 

imajo ključno vlogo v okviru procesa ISEMOA. Zato je za uspeh sheme zelo pomembno 

da so vanj vključeni vsi ključni deležniki. Kontaktna oseba vzpostavi ekipo ISEMOA, 

začasno skupino ki jo sestavljajo uporabniki (n.pr. predstavniki različnih skupin OZM) in 

upravljavci (n.pr. predstavniki služb in oddelkov odgovorni za hojo, kolesarjenje in javni 

promet, kakor tudi predstavniki oddelkov za načrtovanje prostorskega razvoja in prometa, 

javnega prometa,...). Struktura ekipe je odvisna od lokalnih značilnosti, kot so struktura 

oddelkov, vključenih v načrtovanje prostora in prometa, delitve vlog med službami, ki se 

ukvarjajo z dostopnostjo za vse, strukturo javnega prometa, organiziranosti skupin OZM,... 

Presojevalec ISEMOA lahko poda usmeritve glede strukture ekipe ISEMOA. Za učinkovito 

delo mora imeti ekipa ISEMOA omejeno število članov, ki naj ne presega 15-20 ljudi. 

 

3.4.1.4 Korak 4: Uvodni sestanek s samoocenjevanjem dela na dostopnosti 

Uvodni sestanek je prvi skupni sestanek ekipe ISEMOA. Namen sestanka je zbiranje 

pogledov različnih članov ekipe na kakovost dela na področju dostopnosti. Na sestanku 

presojevalec podrobno predstavi namen sheme in celoten postopek dela. Presojevalec 

razdeli samo ocenjevalne vprašalnike, ki vsebujejo vprašanja iz posameznih sestavnih 
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delov in elementov kroga zagotavljanja kakovosti ISEMOA (več o tem v poglavju 3.3). 

Vprašalnik izpolni vsak od članov ekipe ISEMOA sam, če je mogoče že med sestankom. 

Vprašalnik za samoocenjevanje občin in mest je na voljo v okviru dokumenta Priloga 8, ki 

je priloga dokumenta Priročnik po korakih za presojevalce ISEMOA. 

 

3.4.1.5 Korak 5: Debata 

Priprava sestanka 

Presojevalec ISEMOA analizira kazalnike dostopnosti in dokumente o dostopnosti, ki jih je 

zagotovila kontaktna oseba. Analizira tudi vprašalnike za samoocenjevanje, ki so jih 

izpolnili člani ekipe ISEMOA. 

Izvedba sestanka z debato 

Sestanek z debato je drugi sestanek, na katerem se zbere celotna ekipa ISEMOA. Njegov 

namen je soočenje različnih pogledov in iskanje skupnega razumevanja stopnje razvitosti 

vsakega od elementov kroga kakovosti ISEMOA. 

Presojevalec najprej predstavi pregled analize kazalnikov dostopnosti, sekundarnih 

informacij in informacij o dokumentih in politikah, ki jih je zbrala kontaktna oseba. Nato 

predstavi rezultate samo vprašalnikov za samoocenjevanje. Ker imajo člani ekipe 

ISEMOA različna ozadja in poglede, se ti izrazijo v različnih ocenah posameznih 

elementov. Najpomembnejši del sestanka je razprava o razhajanjih v pogledih med 

posameznimi člani. Presojevalec ISEMOA skrbi da se razprava osredotoči na 

razumevanje razlik v pogledih in iskanju možnosti za izboljšave in ne kritikah dela med 

posameznimi člani ekipe. 

Sestanek poda bolj jasen pogled na prednosti in slabosti posameznih elementov dela na 

dostopnosti. Rezultat sestanka je lahko tudi ugotovitev, da je za jasno oceno potrebno 

izvesti dodatne intervjuje z deležniki, ki še niso vključeni v sam proces. 

Načrtovanje ogleda (neobvezno) 

Poleg sestanka je za poenotenje mnenj lahko izveden tudi ogled stanja na terenu, ki se ga 

udeležijo tako predstavniki OZM kot lokalne uprave. Med ogledom so predstavljene 

pomembne ovire in predstavljeni primeri dobre prakse za njihovo reševanje. Ogled naj ne 

traja več kot 2-3 ure. Presojevalec ISEMOA naj dokumentira težave in rešitve, 

predstavljene med ogledom in jih vključi v zaključno poročilo. Ogled je mogoče opraviti 

pred ali takoj po sestanku. 

3.4.1.6 Korak 6: Strateški sestanek 

Dodatni intervjuji z deležniki (neobvezno) 

Presojevalec lahko, v kolikor je to potrebno, opravi dodatne intrvjuje z deležniki ki niso 

člani ekipe ISEMOA. Z njihovo pomočjo razišče vprašanja, ki niso bila rešena med 
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sestanki. S tem je mogoče v shemo vključiti tudi poglede deležnikov, ki niso bili vključeni v 

ekipo ISEMOA. 

Priprava na strateški sestanek 

Presojevalec ISEMOA za strateški sestanek pripravi povzetke zaključkov razprave iz 

prejšnjega sestanka in morebitnih dodatnih intervjujev. Poleg tega presojevalec pripravi 

primere dobre prakse, ki lahko služijo pri pripravi idej za nove ukrepe, ki jih bo pripravila 

ekipa ISEMOA. 

Strateški sestanek 

Namen strateškega sestanka je razvoj strategije in pričetek priprave akcijskega načrta za 

izboljšanje dostopnosti v občinah in mestih. Presojevalec ISEMOA predstavi povzetke 

zaključkov razprave iz prejšnjega sestanka in morebitnih dodatnih intervjujev (Slika 3). Na 

podlagi informacij o prednostih in slabostih trenutnega stanja, razvije ekipa ISEMOA cilje 

za prihodnost in razvije osnutek akcijskega načrta, ki vsebuje ukrepe, odgovornosti in 

časovni okvir izvedbe različnih aktivnosti za izboljšanje dostopnosti. 

Za uspešnost in učinkovitost načrta je pomembno, da ga s svojimi predlogi razvijejo člani 

ekipe ISEMOA in ne zunanji presojevalec. Vendar je vloga presojevalca ISEMOA 

moderiranje in vodenje procesa in podajanje usmeritev, napotkov in idej. 
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Slika 3: Odgovori vprašalnika za samoocenjevanje združeni glede na sestavne dele in 

elemente. Poudarjene so prednosti in slabosti. 

 

3.4.1.7 Korak 7: Poročilo ISEMOA  

Presojevalec ISEMOA pripravi zaključno poročilo ISEMOA, ki vsebuje oceno trenutnega 

stanja in dogovorjen podroben akcijski načrt. Osnutek poročila je poslan vsem članom 

ekipe ISEMOA, da lahko komentirajo. 

V kolikor je to potrebno, presojevalec pripravi tudi predstavitev, ki jo lahko člani ekipe 

ISEMOA uporabijo za predstavljanje rezultatov procesa medijem, politikom,... 

Lokalna uprava odloči ali dovoli javno objavo rezultatov procesa ISEMOA. V kolikor se za 

to ne odloči se smatra, da so rezultati izvedbe sheme ISEMOA zaupne narave. 

 

+ 
- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 
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3.4.1.8 Korak 8: Zaključni sestanek s kontaktno osebo 

Namen zaključnega sestanka je ocena procesa ISEMOA in razprava o načrtih za 

prihodnost glede izvajanja predvidenih ukrepov. 

Vse občine in mesta, ki bodo uspešno izpeljale proces ISEMOA bodo za to prejele 

certifikat. 

 

3.4.1.9 Korak 9: Spremljanje 

Presojevalec po zaključku procesa ostane v stiku s kontaktno osebo in jo bo po enem letu 

pokliče k poročanju o uspehih pri izvajanju ukrepov. 

V skladu z razumevanjem izboljšanja kakovosti kot stalnega procesa in z namenom 

izboljšanja stanja na dostopnosti je priporočeno, da se proces ISEMOA izvede vsaki dve 

do pet let po prvi izvedbi. 

 

3.4.2 Trajanje procesa 

Proces ISEMOA traja štiri do pet mesecev, tako da so rezultati procesa na voljo šest 

mesecev od začetka. Trajanja izvedbe je odvisno od lokalnih značilnosti, kot na primer 

razpoložljivosti članov ekipe ISEMOA, količine in razpoložljivosti dokumentov in podatkov, 

ki jih mora analizirati presojevalec ISEMOA. Uvodni sestanek traja okvirno 3 ure, debata 

3-4 ure in strateški sestanek 4 ure. 

Za celotno izvedbo sheme ISEMOA2 bo presojevalec porabil okvirno 150-200 delovnih ur. 

Izvedba sheme bo v občini ali mestu zahtevala tudi nekaj vložka s strani lokalnih 

deležnikov: 

• Kontaktna oseba bo porabila okrog 40 ur za pripravo gradiv in sodelovanje na 

sestankih. 

• Vsak član ekipe ISEMOA bo porabil 10-12 ur. 

 

3.4.3 Vloge in naloge vključenih deležnikov 

Presojevalec ISEMOA 

Zunanji presojevalec ISEMOA vodi člane ekipe ISEMOA skozi proces izvedbe sheme 

ISEMOA. Presojevalec ima več vlog pri izvedbi sheme ISEMOA: ocenjevanje, strokovna 

podpora in vodenje procesa. Naloge presojevalca so sledeče: 

• Zbiranje podatkov o 16 elementih kroga kakovosti ISEMOA in dostopnosti v 

sodelovanju s kontaktno osebo in ekipo ISEMOA s pomočjo razpoložljivih 

dokumentov, podatkov in informacij. 

                                                
2
 Ocena ur pripravljena na podlagi izvedbe testnih shem ISEMOA. 
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• Organizacija in izvedba sestankov s kontaktno osebo in člani ekipe ISEMOA in 

priprava ocene stanja na področju dostopnosti in priprava osnov za razprave. 

• Analiza kazalnikov dostopnosti, dokumentov na področju dostopnosti in 

vprašalnikov za samoocenjevanje, ki jih izpolni ekipa ISEMOA. 

• Vodenje razprave med člani ekipe ISEMOA. 

• Izvedba morebitnih dodatnih intervjujev z deležniki za izboljšanje pregleda 

trenutnega stanja  in pripravo morebitnih ukrepov za izboljšanje. 

• Podajanje podatkov in usmeritev za razvoj akcijskega načrta s predlogi ukrepov za 

izboljšanje dostopnosti in koordiniranje med deležniki pri razvoju akcijskega 

načrta. 

• Priprava zaključnega poročila ISMEOA in predstavitev rezultatov procesa ISEMOA 

članom ekipe ISEMOA in drugim deležnikom. 

• Komunikacija z občino ali mestom po enem letu o izvedbi ukrepov. 

Več informacij o nalogah presojevalca ISEMOA je na voljo v dokumentu Priročnik po 

korakih za presojevalce ISEMOA. 

 

Kontaktna oseba 

Oseba (ali majhna ekipa), ki v okviru ekipe ISEMOA predstavlja občino ali mesto med 

izvajanjem sheme ISEMOA. Glavne naloge kontaktne osebe so: 

• Sodelovanje s presojevalcem ISEMOA. 

• Zbiranje podatkov o izbranih kazalnikih in zbiranje relevantnih dokumentov in 

ostalih informacij. 

• Vzpostavitev ekipe ISEMOA v sodelovanju s presojevalcem ISEMOA. 

• Pomoč pri organizaciji treh sestankov ekipe ISEMOA. 

• Aktivno sodelovanje na sestankih. 

• Pregled in komentiranje osnutka poročila ISEMOA. 

• Pomoč pri ocenjevanju med zadnjim sestankom ekipe ISEMOA. 

• Sodelovanje s presojevalcem eno leto po zaključku procesa. 

 

Ekipa ISEMOA 

Ekipa ISEMOA je začasna delovna skupina, ki sodeluje pri izvedbi sheme ISEMOA. Člani 

ekipe so različni deležniki, ki se v mestu, občini ali regiji ukvarjajo s področjem dostopnosti 

na različnih nivojih (mikro/mezo/makro dostopnost) in predstavniki različnih skupin oseb z 

zmanjšano mobilnostjo. Glavne naloge članov ekipe so: 

• Aktivno sodelovanje na treh sestankih ISEMOA. 
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• Izpolnjevanje vprašalnika za samoocenjevanje. 

• Aktivno sodelovanje pri pripravi akcijskega načrta. 

• Pregled in komentiranje osnutka poročila ISEMOA. 

 

3.4.4 Certificiranje 

Shema ISEMOA ne podaja absolutnih ocen kakovosti in ne podeljuje nagrad za kakovost. 

Metoda ni primerna za primerjavo med občinami ali mesti in njen namen ni določanje 

najbolj učinkovitih občin ali mest na tem področju. 

Namen sheme je podpora lokalnim skupnostim pri vrednotenju in stalnem izboljševanju 

dela na dostopnosti. Za uspešno izvedbo sheme ISEMOA ni pomembno ali lokalna 

skupnost že izvaja ukrepe za izboljšanje dostopnosti ali pa je z delom na tem področju 

šele začela. 

Občine in mesta, ki izvedejo proces ISEMOA bodo prejele certifikat, ki potrjuje njihovo 

motiviranost in pripravljenost za delo na izboljšavah na področju dostopnosti. 

 

3.4.5 Znanja presojevalca ISEMOA 

Shemo ISEMOA naj izvede certificiran presojevalec ISEMOA. To je oseba, ki je uspešno 

opravila izobraževanje za presojevalca ISEMOA. Za uspešno izvedbo potrebujejo 

presojevalci naslednje kvalifikacije: 

• podrobno poznavanje sheme ISEMOA, pogoje za uspešno izvedbo in pasti 

• podrobno poznavanje vlog različnih deležnikov, vključenih v proces 

• poznavanje principov oblikovanja za vse, oblikovanja brez ovir in koncepta 

univerzalnega oblikovanja 

• osnovno poznavanje potreb vseh skupin OZM in najbolj pogostih ovir za različne 

skupine v javnem prostoru in na javnem prometu 

• poznavanje primerov dobre prakse za izogibanje in premagovanje ovir v javnem 

prostoru in na javnem prometu 

• praktična znanja s področja vodenja razprav, mediacije med različnimi pogledi in 

ciljno orientiranje procesa vključevanja deležnikov. 
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4 ZAKLJUČNE OPOMBE 

Ta dokument (D4.1) vsebuje navodila za izvedbo sistema za upravljanje kakovosti 

ISEMOA za delo na dostopnosti v občinah in mestih. Podobna shema za regije je opisana 

v ločenem dokumentu (D4.2). Več informacij o izvedbi korak za korakom in drugih 

gradivih za izvedbo sheme je na voljo v Priročniku po korakih za  presojevalce ISEMOA 

(glej www.isemoa.eu). Shemo naj izvajajo certificirani presojevalci ISEMOA. Njihovi 

kontaktni podatki so na voljo na spletni strani projekta www.isemoa.eu. 


