Številka: 552-02-1/2019/8
Ljubljana, 13. 11. 2019

Državni svet Republike Slovenije je na 23. seji 13. 11. 2019, na podlagi 29. in 67. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet se je seznanil z Zaključki posveta Uresničevanje človekovih pravic
invalidov in na podlagi prvega in drugega odstavka 97. člena Poslovnika Državnega
sveta poziva Vlado Republike Slovenije, da zaključke posveta podrobneje prouči in
se v roku 30 dni do njih opredeli z vidika vsakega posameznega ministrskega
resorja, pristojnega za posamezno področje, izpostavljeno v zaključkih posveta, ne
zgolj z vidika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Zaključki posveta Uresničevanje človekovih pravic invalidov se glasijo:
»Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in Državni svet Republike Slovenije sta
27. 6. 2019, ob 10-letnici ratifikacije Konvencije o pravicah invalidov, v dvorani Državnega
sveta soorganizirala posvet na temo uresničevanja človekovih pravic invalidov s ciljem, da
se opozori na vse, kar moramo kot družba še postoriti, da bi se invalidi v slovenski družbi
počutili sprejete in da bi jim bila odprta pot do svobodnega in polnega življenja.
Posvet je vodil državni svetnik Danijel Kastelic, podpredsednik Komisije Državnega sveta
za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in predstavnik interesov socialnega
varstva, uvodoma pa so udeležence posveta nagovorili Tina Heferle, podpredsednica
Državnega zbora, ki je opozorila, da je država glavni akter pravične družbe, Breda
Božnik, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, ki je predstavila politiko pristojnega ministrstva na navedenem področju ter do
zdaj sprejete ukrepe, zakonodajne rešitve in izzive za prihodnje, in Borut Sever,
predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), ki je
udeležence posveta spomnil na mednarodne in nacionalne zaveze glede uresničevanja
človekovih pravic invalidov, med drugim na 14. člen Ustave Republike Slovenije.
Moderator, državni svetnik Danijel Kastelic, je v uvodu k osrednjemu delu posveta v
imenu Državnega sveta opozoril na to, da se v Sloveniji kar nekaj organov ukvarja (tudi) s
pravicami invalidov, a med njimi še vedno ni institucije, ki bi se ukvarjala izključno samo s

področjem invalidskega varstva, s čimer bi Slovenija sledila določbam Konvencije
Združenih narodov o pravicah invalidov s statusom mednarodne pogodbe.
V osrednjem delu posveta so svoja stališča predstavili predstavniki stroke, uporabnikov in
državnih institucij, in sicer v treh vsebinskih sklopih.
V prvem sklopu predstavitev z naslovom Človekove pravice invalidov je Jonas Ruskus,
podpredsednik Odbora Organizacije združenih narodov za pravice invalidov (v
nadaljevanju: Odbor ZN za pravice invalidov), v video nagovoru poudaril pomembnost
uresničevanja človekovih pravic invalidov, dr. Vito Flaker s Fakultete za socialno delo
Univerze v Ljubljani je predstavil svoj pogled na pravico do odločanja in pravico do
življenja v skupnosti, mag. Cveto Uršič, član prvega Odbora Organizacije združenih
narodov za pravice invalidov, je predstavil implementacijo konvencije skupaj z zaključnimi
ugotovitvami Odbora ZN za pravice invalidov, Tanja Dular z Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti pa je predstavila področno zakonodajo.
V drugem sklopu predstavitev z naslovom Uresničevanje človekovih pravic invalidov skozi
programe invalidskih organizacij je dr. Simona Gerenčer Pegan predstavila vlogo
invalidskih organizacij pri razvoju na človekovih pravicah temelječega modela invalidnosti
in Mednarodne konvencije o pravicah invalidov. V nadaljevanju so zagotavljanje
človekovih pravic invalidov v praksi prek programov invalidskih organizacij (primeri dobre
prakse) predstavili predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matej
Žnuderl, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič,
direktorica Sožitja - Zveze društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
Mateja de Reya in strokovni delavec pri Društvu distrofikov Slovenije Iztok Mrak. Drugi
sklop predstavitev je zaokrožil glavni tajnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij
Slovenije Goran Kustura, ki je predstavil možne načine zagotavljanja človekovih pravic
invalidov prek zastopanja skupnih interesov.
V tretjem sklopu predstavitev z naslovom Zagotavljanje sistemske podpore za
uresničevanje človekovih pravic invalidov je uvodoma mag. Mateja Toman predstavila
normativne podlage za uresničevanje človekovih pravic invalidov, v nadaljevanju je Štefan
Kušar udeležencem spregovoril o zagotavljanju virov ob predstavitvi različnih možnosti za
uresničevanje človekovih pravic invalidov, Ivo Jakovljevič, podpredsednik Sveta za
invalide RS, pa se je v svoji predstavitvi posvetil vprašanju spremljanja in nadzora
uresničevanja človekovih pravic invalidov.
Na podlagi predstavitev in razprave so bili oblikovani naslednji
ZAKLJUČKI:
1. Stanje v zvezi z uresničevanjem človekovih pravic invalidov se v Sloveniji v
posameznih segmentih izboljšuje in med leti 2008 in 2019 je bilo narejenih nekaj
pomembnih korakov naprej (npr. sprejem Zakona o osebni asistenci, Zakona o
izenačevanju možnosti invalidov, napovedan zapis slovenskega znakovnega jezika v
Ustavo RS itd.), še vedno pa se pomanjkljivo uresničuje pravice invalidov, povezanih
s samostojnim življenjem in vključevanjem v skupnost, dostopnostjo transporta in
informacij, enakostjo pred zakonom in na mnogih drugih področjih.
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2. Namesto zgolj deklarativnega zagotavljanja človekovih pravic invalidov na
posameznih področjih družbe bi bilo treba v prihodnje na podlagi zavezujočih
priporočil Odbora ZN za pravice invalidov kritično in realno oceniti trenutno situacijo.
Na podlagi navedenih ugotovitev je treba oblikovati nove, naprednejše ukrepe, ki se
jih mora nato tudi dejansko implementirati in s tem zagotoviti razvoj tega področja
družbene skrbi.
3. Odbor ZN za pravice invalidov je na 373. in 374. seji (CRPD/C/SR.373 in 374) 22. in
23. 2. 2018 obravnaval Uvodno poročilo o izvajanju določil Konvencije o pravicah
invalidov, ki mu ga je predložila Republika Slovenija. Na 386. seji 5. 3. 2018 pa je
sprejel Sklepne ugotovitve Odbora ZN za pravice invalidov glede uvodnega poročila
Slovenije (CRPD/C/SVN/1), ki se v prevodu glasijo:
»Sklepne ugotovitve Odbora ZN za pravice invalidov glede uvodnega poročila Slovenije
I. Uvod
1.
(glej CRPD/C/SR.373 in 374), ki sta potekali 22. in 23. februarja 2018. Na svoji 386. seji 5.
marca 2018 pa je sprejel te sklepne ugotovitve.
2. Odbor pozdravlja uvo
(CRPD/C/SVN/Q/1).
II. Pozitivni vidiki
konvencije, zlasti pa ceni sprejetje zakonodaje in javnih politik, navedenih v nadaljevanju:
1.
2.
3.

(a) Zakona o osebni asistenci (2017);
(b) Akcijskega programa za invalide (2014–2021)1;

III. Glavna področja, ki vzbujajo skrb in priporočila
A. Splo na načela in obveznosti

–

člen

4. Odbor je zaskrbljen zaradi:
(a)
zdravstvenimi in dobrodelnimi vzorci invalidnosti;
(b)
idnosti ali druge telesne okvare;
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(c)
(d)

humanitarnih organizacij;
(e)

5.
(a)
pravicah;
(b)
prevoda v vseh dostopnih oblikah;
(c)
invalidskimi organizacijami na vseh stopnjah v post
pogodbenica naj zagotovi nepristranskost, neodvisnost in trajnost

(d)
zbora in
pogodbenice po konvenci
B. osebne pravice

–

člen

nakost in nediskri inacija

člen

6. Odbor je zaskrbljen zaradi:
(a)
nezadostnega prepoznavanja odrekanja
diskriminacije na podlagi invalidnosti;

primerne

prilagoditve

kot

oblike
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(b)
ukrepov v zvezi s tem;
(c)
invalidnih lezbijk, gejev, biseksualnih, transseksualnih in interseksualnih oseb
(LGBTI).
7.

da:

(a)
odrekanje;
(b)
odrekanjem primerne prilagoditve ter v
(c)

sredstva in sredstva, podobna sodnim

(d) pri izvajanju podciljev trajnostnega razvoja 10.2
nvalidne enske

člen

8. Odbor je zaskrbljen zaradi:
(a)
diskriminacijo teh oseb;
(b)

(c)
(d)
zakonodajo in javnimi politikami o invalidnosti;

5

(e)
9.
pogodbenici, da:
(a)

sprejemanju ciljno usmerjenih in nadzorovanih ukrepov, namenj
(b)

in kaznovanje storilcev;
(c)

(d) sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi sodelov
zakonodaje, ki zahteva posvetovanje organ
(e)
invalidnosti ali druge t
nvalidni otroci

člen

10. Odbor je zaskrbljen zaradi:
(a)
avi pogodbenici ter odsotnosti posebnih ukrepov za obravnavo nasilja nad
invalidnimi otroki;
(b) nezadostnega usklajevanja med vsem odgovornimi akterji pri zagotavljanju potrebnih
storitev za invalidne otroke;
(c)

m in njihove namestitve v
rehabilitacijske centre;

(d)
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mehanizmov, ki bi zagotavljali

11. Odbor opozarja na sklepne ugotovitve Odbora za otrokove pravice (glej
CRC/C
-

otroki;
otrok;

invalidnih otrok;
(d)
svoje mnenje o vseh zadevah v zvezi z njimi, ter s katerimi bi se zagotovilo, da
invalidni otroci dobijo podporo, prilagojeno njihovi invalidnosti in starosti, da bi
lahk
postopki oblikovanja politik.
Ozave čanje

člen

12. Odbor je zaskrbljen zaradi:
nji

stereotipe in predsodke proti invalidnim osebam.
13.
organizacijami:
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ostopnost

člen

14. Odbor je zaskrbljen zaradi:

standardov dostopnosti vsega blaga in vseh storitev, ki so na voljo javnim in

proizvodov in storitev informacijske in komunikacijske tehnologije ter storitev
radiodifuznega oddajanja;

mobilnih aplikacij.
15.
razvoja 9 ter podciljih trajnostnega razvoja 11.2 in
pogodbenici, da:

ukrepov dostopnosti, ki bi zagotavljali izrekanje kazni zaradi pomanjkanja skladnosti s
standardi dostopnosti;

(e)

inov
sporazumevanja ter informacij v lahko berljivih tehnikah.

Nevarne raz ere in u anitarne krize

člen

16.
razmere in humanitarne krize, posebnih zahtev invalid
17.
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–2030.
nakost pred zakono

člen

18.

19. Odbor s
okvare, in zagotovi, da
tudi poziva, da uvede postopek, namenjen ponovni vzpostavitvi popolne poslovne
sposobnosti vseh invalidov, ter
ostop do sodnega varstva

člen

20. Odbor je zaskrbljen zaradi:
(a) pomanjkanja informacij o posebni postopkovni ter spolu in starosti primerni
prilagoditvi za invalide v sodnih postopkih, zlasti za gluhoslepe osebe;
(b) pomanjkljive dostopnosti zgradb organov pregona in sodnih zgradb;
(c) oviranega dostopa do sodn
njihova pravna sposobnost;

21.
e tudi:

osebam v dostopnih oblikah;
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(b) okrepitev njenih prizadevanj za zagotovitev dostopnosti zgradb organov pregona in
sodnih zgradb vsem invalidom;
(c)

16.3.
Osebna svoboda in varnost

člen

22. Odbor je zaskrbljen zaradi:

prostosti.
23. Odbor pr

volji na podlagi njihove dejanske ali zaznane
nvalidov);

24.
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Odbora za pravice invalidov).
repoved
člen

učenja in krutega, nečlove kega ali poni ujočega ravnanja ali kaznovanja

25.

in grobega ravnanja z njimi v ustanovah.
26.

in razvije merila za
zagotovi ukrepe, ki bodo inva
preventivnemu mehanizmu, ki ga izvaja V
invalidnih oseb in grobo ravnanje z njimi v ustanovah.
repoved izkori čanja, nasilja in zlorabe

člen

27. Odbor je zaskrbljen zaradi:

nekaznovanja storilcev;
v zavodih, ter zaradi pomanjkanja informacij o kazenskem pregonu zaradi suma
storitve kaznivih dejanj in/ali zapustitve.
28.
-
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(b) za
pogodbenica naj uvede hitri
postopek za odzivanje na trditve invalidov o nasilju in

storilcem.
ravica do svobode gibanja in dr avljanstva

člen

29. Odbor je zaskrbljen zaradi pomanjkanja ustreznih storitev socialnega in zdravstvenega
varstva za invalidne migrante, iskalce azila in begunce, zlasti za invalidne otroke.
30.
azilno in begunsko politiko in programe ter

Sa ostojno ivljenje in vključenost v skupnost

člen

31.
zagotav
graditev novih zavodov.
32.

deinstitucionalizaciji;

(c) dodeli dovolj sredstev, s katerimi zagotovi, da so storitve v skupnosti na voljo, dostopne,
cenovno dostopne in sprejemljive te
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nvalidov
izvedejo deinstitucionalizacijo.
Osebna

obilnost

člen

33.
in podpornih tehnologij.
34.
prilagojenih posameznikovim zahtevam.
Svoboda izra anja in

nenja ter dostop do in or acij

člen

35. Odbor je zaskrbljen zaradi:
no s televizijo in
internetom;

(c) pomanjkljivega izvajanja Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika.
36.

(b) razvoja standardov za uporabo zn
torju;

Spo tovanje do a in dru ine

člen

37. Odbor je zaskrbljen zaradi:
13

pravice.
38.
(a) sprejme in

odgovornosti.
zobra evanje

člen

39. Odbor je zaskrbljen zaradi:

njihovega prebivali
40.
pogodbenici, da:
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njihovih sposobnosti;
(d) z

ustanov.
Zdravje

člen

41. Odbor je zaskrbljen zaradi pomanjkanja dostopa za invalide do zdravstvenih storitev in

42.

o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
abilitacija in re abilitacija

člen

43. Odbor je zaskrbljen zaradi pomanjkanja
rehabilitacije.
44.
podporo za invalide, zl
elo in zaposlovanje

člen

45. Odbor je zaskrbljen zaradi:

jih opredelijo kot "nezaposljive";
samozaposlili;
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(c) pomanjkljivega izvajanja kvotnega sistema zaposlovanja in primerne prilagoditve
delovne
sektorju dela.
46.
dela za invalide v vseh sektorjih;

pokojninami;

podatke o izpolnjevanju
niso izpolnjene.
strezna ivljenjska raven in socialno varstvo

člen

47. Odbor je zaskrbljen zaradi:

pravice invalidov, kot so omejitev zavarovanja za primer brezposelnosti, zdravstvenega
zavarovanja in zdravstven

lidnim osebam;

pravico invalidov do invalidske pokojnine in invalidskega zavarovanja,
neprijaznim sporazumevanjem z invalidi pred invalidskimi komisijami;

48.
1.3 odbor
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(b) znova vzpostavi vse po

(e) prizna pravico do polne invalidske pokojnine in polnega invalidskega zavarovanja z
ustreznimi pravnimi in upravnimi mehanizmi za invalide;

Sodelovanje v politične

in javne

ivljenju

člen

49. Odbor je zaskrbljen zaradi:

ju;

50.

na njihovo invalidnost ali drugo telesno okvaro, zagotovi dostop do volilnih gradiv;

javnih zadev.
Sodelovanje v kulturne
člen

ivljenju, rekreaciji, prostočasni

dejavnosti

in portu

51.
osebe ter osebe z drugimi motnjami branja.
52. O
slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja.
osebne obveznosti

–

člen
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Statistika in zbiranje podatkov

člen

53.
54.
pogodbenici, da:

skupine (the Washington Group Short Set of Questions on Disability);

ednarodno sodelovanje

člen

55.
Evropske unije. Zaskrbl

izvajanje ciljev trajnostnega razvoja.
56.

pravicah invalidov, v vsa prizadevanja, namenjena doseganju ci
sodelovanje.
zvajanje in spre ljanje izvajanja v posa ezni dr ava

člen

57. Odbor je zaskrbljen zaradi:

(b) pomanjkanja samostojnosti, zmogljivosti in sredstev Sveta za invalide Republike
Slovenije, ki je bil imenovan kot neodvisni okvir za spremljanje izvajanja konvencije;
spremljanje izvajanja konvencije.
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58. Odbor pri

invalidov
(CRPD/C/1/Rev.1, glej prilogo);

IV. Nadaljnje dejavnosti
irjenje in or acij
59.

60.

61.
zlasti invalidske organizacije.
62.

Naslednje periodično poročilo
63.

“
***
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Zgoraj navedene Sklepne ugotovitve Odbora ZN za pravice invalidov, navkljub
kritičnosti, predstavljajo realno bilanco stanja uresničevanja človekovih pravic
invalidov v Sloveniji. Glede na to, da mora država Odboru ZN za pravice invalidov o
uresničitvi njegovih priporočil, ki so za državo obvezujoča, v skladu s 63. točko
priporočil podati poročilo do leta 2022, morajo biti priporočila uresničena čim prej.
4. Nujna je ureditev pravne subjektivitete NSIOS, ki opravlja svoje naloge na podlagi
Zakona o invalidskih organizacijah (ZInvO) in je pripravil t. i. senčno poročilo
slovenske civilne družbe o izvajanju Konvencije ZN o pravicah invalidov ter ga nato
tudi zagovarjal pred Odborom ZN za pravice invalidov.
5. Na podlagi sprejema Zakona o svetu za invalide Republike Slovenije, katerega
vsebino so člani Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide soglasno potrdili 19.
marca 2019, je treba nemudoma vzpostaviti Svet za invalide kot neodvisno telo za
spremljanje izvajanja Konvencije ZN o pravicah invalidov, v skladu s 33. členom
navedene konvencije, in priporočili, zapisanimi v sklepnih ugotovitvah Odbora ZN za
pravice invalidov.
6. Uresničevanje pravic invalidov je v veliki meri odraz aktualnih družbenih in
ekonomskih razmer (zaznani so negativni učinki reform in varčevalnih ukrepov v času
krize). Obseg in kakovost izvajanja programov invalidskih organizacij sta zaradi
krčenja finančnih virov čedalje bolj ogrožena, zato bi bilo nujno zagotoviti stabilno in
trajnostno financiranje programov invalidskih organizacij. Slednje so izvajalke
posebnih socialnih programov in zagovornice pravic invalidov ter s tega vidika
nepogrešljive za uresničevanje človekovih pravic invalidov. Z zagotovitvijo stabilnega
vira financiranja bi se zagotovilo njihov nadaljnji strokovni in kadrovski razvoj, s tem
pa tudi kakovostnejše storitve za uporabnike.
7. Zagotoviti je treba polno vključenost invalidov v vse postopke (pravočasno in temeljito
posvetovanje o vseh zadevah, ki se dotikajo invalidov; soodločanje, ne zgolj
zagotavljanje prisotnosti v procesih odločanja in posameznih delovnih telesih; striktno
izvajanje načela »nič o invalidih brez invalidov«).
8. Programe skupnostne skrbi za invalide in druge programe pomoči je treba okrepiti in
prilagoditi posamezniku. Del navedenega se skuša uresničiti z implementacijo
Zakona o osebni asistenci (pravica posameznika, da sam izbira storitev ter organizira
način njenega izvajanja ter nadzira njeno izvajanje), a prostora za napredek je še
precej tako v povezavi z deinstitucionalizacijo kot tudi izobraževalnim procesom,
zagotavljanjem primerne in prilagojene zaposlitve, sodelovanjem v političnem in
javnem življenju, v povezavi z volilno pravico, itd.
9. Pri oblikovanju sistema programov pomoči in storitev, s poudarkom na storitvah po
osebni meri, dajatev zanje in upravičenosti posameznika do posamezne storitve, je
treba upoštevati individualne potrebe posameznika, ki izhajajo iz njegovih želja in
življenjskih prioritet. Vse to bo terjalo preobrazbo služb, ki trenutno nudijo storitve in
pomoč invalidom (dezinstitucionalizacija in vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe),
pa tudi družbe kot celote.
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10. V zvezi z upoštevanjem želja in pravic posameznika bi kazalo razmisliti o
nadomestitvi instituta skrbništva z bolj naprednimi načini, kot sta podpora pri
odločanju in zagovorništvo.
11. Pri zagotavljanju uresničevanja posameznih pravic invalidov bi bilo treba nadgraditi
dosedanje pristope tudi na podlagi novih možnosti, ki jih ponuja tehnološki napredek
(npr. omogočanje dostopa do pisane besede slepim in slabovidnim s tem, da bi se
omogočilo prevajanje tiskanega besedila ne samo v zvočno, ampak tudi elektronsko
obliko, in to celostno, saj imajo trenutno slepi in slabovidni dostop le do 10 % knjig).
12. Okrepiti je treba zavest odločevalcev o pomenu uresničevanja človekovih pravic in
invalidov, tudi na podlagi izobraževanja o vsebini Konvencije ZN o pravicah invalidov
na vseh ravneh odločanja in v okviru vseh vladnih resorjev.
13. Republika Slovenija mora v sodelovanju z reprezentativnimi predstavniki invalidov
pripraviti strategijo razvoja invalidskega varstva s časovnico in jasnimi, merljivimi cilji,
ki bo temeljila na Konvenciji ZN narodov o pravicah invalidov in sklepnih ugotovitvah
Odbora ZN za pravice invalidov.«

Alojz Kovšca
predsednik
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