Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 060-09-16/2019/9
Ljubljana, 11. 11. 2019

Predlog
ZAPISNIK

30. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki je
bila v torek, 29. 10. 2019, v sobi 209/II, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
Seja se je začela ob 14.00 uri in se zaključila ob 15.15 uri.
PRISOTNI:
 predsednik komisije: mag. Peter Požun,
 podpredsednik komisije: Danijel Kastelic,
 člani komisije: dr. Matjaž Gams, Mitja Gorenšček, Tomaž Horvat, Lidija Jerkič in
 nadomestna člana: Samer Khalil (nadomeščal Igorja Antauerja), Oskar Komac
(nadomeščal Ladislava Rožiča).
OPRAVIČENO ODSOTNI:
 člana: Igor Antauer, Alojz Kovšca, Ladislav Rožič in Jože Smole.
OSTALI PRISOTNI:
 dr. Tomaž Pliberšek, Klavdija Kobal Straus, Ministrstvo za zdravje,
 Špela Isop, Rok Jemec, Tanja Dular, Simona Kamšek, Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti,
 Anita Prelec, Andrej Vojnović, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in
 Borut Sever, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije.
Sejo je sklical in vodil predsednik komisije mag. Peter Požun.
Dnevni red (6 ZA, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnikov 27. in 28. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej-L) – skrajšani postopek, EPA 833-VIII
3. Predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka (ZINDNO) – druga
obravnava, EPA 777-VIII

4. Zaključki posveta Uresničevanje človekovih pravic invalidov
Ad 1.)
Komisija je zapisnike 27. in 28. seje komisije potrdila (6 ZA, 0 PROTI) brez pripomb.
Ad 2.)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem
postopku predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisija je predlog zakona podprla (8 ZA, 0 PROTI).
Komisija ugotavlja, da se s predlogom zakona ureja posebne licence za strokovno
področje za zaposlene iz prvega odstavka (medicinske sestre in medicinske tehnike) in
drugega odstavka (zdravstvene tehnice in zdravstveni tehniki in tehnice zdravstvene
nege in tehniki zdravstvene nege) 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZdej-K), ki so zaključili izobraževanje
po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega (zadnji vpis
81/82) in so na podlagi izvajanja aktivnosti in kompetenc diplomiranih medicinskih sester
pod zakonsko določenimi pogoji v skladu z ZZDej-K upravičeni do nadaljevanja
opravljanja navedenih aktivnosti in kompetenc na delovnem mestu diplomirane
medicinske sestre.
V skladu z ZZDej-K naj bi poklicni profili v zdravstveni negi, navedeni v prvem odstavku
38. člena ZZDej-K, ki so in še opravljajo specifična dela, ki sicer spadajo v delokrog
diplomiranih medicinskih sester, licenco iz sedmega odstavka 64. člena ZZDej-K
pridobili v roku dveh let od uveljavitve zakona. Navedeni rok se z novelo zakona
podaljšuje na tri leta, saj se je zaradi zamika sprejetja dokumenta Poklicne kompetence
in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege rok za pridobitev licence skrajšal
le na nekaj mesecev. S podaljšanjem roka bodo torej upravičenci do pridobitve licence
lahko nosilcu javnih pooblastil predložili kakovostnejše in popolne vloge za pridobitev
licence za strokovno področje (rok za izdajo licenc je 17. 12. 2020).
S predlagano spremembo naj bi se po pojasnilih predlagatelja zagotovilo
transparentnost med izvajalci v zdravstveni negi in jasno ločilo tiste, ki so bili na delovna
mesta diplomiranih medicinskih sester razporejeni na podlagi delovnih izkušenj, vezano
na posamezne segmente poklicnih kompetenc in aktivnosti diplomiranih medicinskih
sester, in tiste, ki so bili na delovno mesto diplomirane medicinske sestre zaposleni na
podlagi doseganja ustrezne formalne izobrazbe v skladu z Direktivo 2005/36/ES in
Direktivo 2013/55/EU in na tej podlagi pridobljenih poklicnih kvalifikacij. Tistim, ki ne
izpolnjujejo formalne izobrazbe, se bo torej zagotovilo primerljivo plačilo za primerljivo
delo, na podlagi priznavanja z delom pridobljenih poklicnih kompetenc.
Komisija je bila seznanjena, da vse predlagane zakonske spremembe in dopolnitve
podpira tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki je nosilec javnih pooblastil na
področju izdaje licenc za strokovna področja. Zbornica-Zveza je komisiji poročala, da je
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že pripravila Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o registru in licencah izvajalcev
v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, v katerem bodo po novem opredeljena tudi
strokovna področja, v okviru katerih se bo izdajalo navedene licence.
Komisija predlagane spremembe in dopolnitve ZZDej podpira in ugotavlja, da bodo
doprinesle k bolj jasni ureditvi področja licenc v zdravstveni negi, saj se prav na podlagi
licenc posameznikom dovoljuje samostojno opravljati delo na posameznem segmentu
zdravstvenega varstva, kar je v tesni povezavi s kakovostjo in varnostjo opravljenih
zdravstvenih storitev. Komisija podpira tudi podaljšanje roka za pridobitev licence za
strokovno področje, saj je do precejšnjega skrajšanja časa, ki je na voljo do izteka
trenutno veljavnega roka, prišlo zaradi zamud pri implementaciji določb ZZDej-K in ne
na strani potencialnih upravičencev do pridobitve licence za strokovno področje.
Komisija je bila seznanjena, da je bil 28. 10. 2019, na pobudo predstavnika interesov
zdravstva v Državnem svetu, državnega svetnika mag. Petra Požuna, sklican sestanek
več kot 30-ih deležnikov, ki delujejo v sistemu zdravstvenega varstva, in sicer na temo
zagotavljanja dovoljšnjega števila ustreznih kadrov v zdravstveni in babiški negi v
Republiki Sloveniji. Na slovenskem trgu delovne sile namreč primanjkuje tako
medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov kot bolničarjev. Na sestanku so
predstavniki sindikatov v zdravstveni in babiški negi opozorili, da nekateri javni
zdravstveni zavodi določb 38. člena ZZDej-K (še) ne izvajajo. Ker lahko slednje med
zaposlenimi, ki jih že tako primanjkuje, povzroča nepotrebno nezadovoljstvo in jih
demotivira, hkrati pa lahko predstavlja podlago za težave z inšpekcijskimi nadzori in
nepotrebnimi finančnimi obremenitvami sistema zaradi morebitnih kazni zaradi očitnih
kršitev zakonodaje, komisija poziva pristojno Ministrstvo za zdravje, da čim prej ukrepa.
Predlaga, da javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je, pozove k striktnejšemu
izvajanju določb 38. člena ZZDej-K oziroma naroči predstavnikom Vlade Republike
Slovenije v svetih navedenih zavodov, da obravnavajo poročila o implementaciji 38.
člena ZZDej-K.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije mag. Peter Požun.
Ad 3.)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego
otroka (ZINDNO), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike
Slovenije.
Komisija je predlog zakona podprla (8 ZA, 0 PROTI).
Komisija ugotavlja, da se s predlogom zakona ureja izplačilo neizplačanih dodatkov za
nego otroka (v tem primeru slepih in slabovidnih otrok) ter povrnitev stroškov pravdnega
postopka, ki so upravičencem nastali v zvezi z ugotavljanjem odškodninske
odgovornosti države zaradi neizplačanega dodatka za nego otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo. Obveza povrnitve stroškov je nastala zaradi napačne
interpretacije upravičenosti do dodatka za pomoč in postrežbo ter dodatka za nego
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otroka. Med 2003 in 2015 so namreč centri za socialno delo pri odločanju o pravici do
dodatka za nego otroka (otroci s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem
razvoju in otroci z boleznimi s seznama hudih bolezni) sledili tolmačenju Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, da se navedeni pravici medsebojno izključujeta. Do
2015 je veljala tudi drugačna razlaga drugega odstavka 75.a člena Zakona o osnovni
šoli in z njim povezano določitvijo statusa učenca, ki v primeru osebe z zmerno, težjo ali
težko motnjo v duševnem razvoju služi kot podlaga za uveljavitev pravice do dodatka za
nego otroka. Do 2015 je namreč veljalo, da so prej navedene osebe z 18. letom starosti,
navkljub nadaljevanju izobraževanja v posebnem programu, ki je sicer možno do 26.
leta starosti, izgubile status učenca z 18. letom starosti, saj so lahko od takrat naprej
uveljavljale pravice po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
Od 2015 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport zavzelo drugačno stališče, in
sicer da je glede na 55. člen in prvi odstavek 75. člena Zakona o osnovni šoli možno
sklepati, da je zakonodajalec status učenca predvidel tudi v času podaljšanega
izobraževanja, s čimer so osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju
tudi med 18. in 26. letom starosti, če nadaljujejo izobraževanje v posebnem programu,
upravičene do dodatka za nego otroka.
Prav tako je Višje delovno in socialno sodišče v sodbi iz leta 2012 (opr. št. Psp 92/2012)
zavzelo stališče, da je pravica do dodatka za nego otroka v skladu z Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (80. člen do 2014 veljavnega ZSVDP in
sedaj veljavni 79. člen ZSVDP-1) pravica staršev, medtem ko je pravica do dodatka za
pomoč in postrežbo v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(142. člen ZPIZ-1 oz. 104. člen ZPIZ-2 od 2003 dalje) pravica otroka (slepe osebe), ter
da se posledično ne izključujeta. Od 16. 6. 2015 tako velja nova razlaga, usklajena med
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavodom za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki omogoča hkratno uveljavitev obeh
navedenih pravic.
Komisija ugotavlja, da se v skladu z navedenim s predlogom zakona vsem
upravičencem, ki so bili zaradi tega oškodovani, za obdobje 2003–2015 zagotavlja
izplačilo neizplačanega dodatka za nego otroka ter povrnitev morebitnih stroškov
pravdnega postopka.
Komisija je v zvezi z vprašanjema o finančnih posledicah predloga zakona ter številu
upravičencev do naknadnega izplačila dodatka za nego otroka dobila pojasnilo, da bo
na podlagi predlaganih rešitev državni proračun obremenjen za približno 6 milijonov
evrov, za kar so sredstva v proračunu za leto 2020 že zagotovljena. Predlagatelj prav
tako predvideva, da bo do neizplačanega dodatka za nego otroka na podlagi Zakona o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih upravičenih 65 staršev slepih in slabovidnih
otrok (skupaj izplačila v višini 1.950.000 evrov) ter 336 staršev otrok, ki jim ni bil
upoštevan status učenca v skladu z Zakonom o osnovni šoli (predvidena proračunska
obremenitev malo čez 3,2 milijona evrov). Predvideva se tudi dodatne stroške
zdravniških komisij, katerih mnenja bodo predstavljala podlago za uveljavitev pravice do
neizplačanega dodatka za nego otroka.
Komisija je posebej opozorila na nujnost ustrezne implementacije predlaganih rešitev
(dorečenost postopkov uveljavljanja pravice) ter obveščanja upravičencev do navedene
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pravice. Mnogokrat se namreč zgodi, da država ali njeni organi do državljanov niso
prijazni in ugotavljanje možnosti uveljavljanja pravice iz določenega naslova prepuščajo
potencialnim upravičencem, kljub temu, da bi imeli možnost, da jih o tem obvestijo že
sami (npr. glede možnosti uveljavljanja vdovske pokojnine).
Komisija je v zvezi z navedenim prejela zagotovila pristojnega ministrstva, da bo za
obveščanje potencialnih upravičencev do neizplačanega dodatka za nego otroka
poskrbljeno, tako z medijskimi objavami kot preko centrov za socialno delo, ki so v stiku
s potencialnimi upravičenci.
V razpravi je bilo v posredni povezavi z vsebino predloga zakona izpostavljeno tudi
vprašanje možnosti zagotavljanja alternativne pomoči osebam oziroma otrokom, ki
potrebujejo posebno nego in varstvo, torej ne zgolj na podlagi neposredne finančne
pomoči, ampak na podlagi zagotavljanja tehnološko naprednih pripomočkov za življenje
(možnost nabave enega ali več kosov relativno dragih pripomočkov, ob omogočeni
možnosti izposoje). Pristojno ministrstvo kot možen način izpeljave navedene ideje
navaja predložitev pobude za uvrstitev tovrstnih pripomočkov na listo tehničnih ali
medicinskih pripomočkov, ki se jih zagotavlja upravičencem iz naslova Zakona o
izenačevanju možnost invalidov oziroma zakonodaje s področja zdravstva.
Komisija je predlog zakona soglasno podprla, ob tem pa se sprašuje, če vendarle ne bi
bilo možno problematiko, ki se je dotika predlog zakona, rešiti že veliko prej. Z vestnim
delovanjem in medsebojnim sodelovanjem izvršne veje oblasti, predvsem pa bolj
življenjsko interpretacijo in implementacijo zakonskih določb, ki ne bi sledila zgolj
načelom varčevanja, ampak predvsem skrbi za najbolj ranljive skupine prebivalstva v
naši družbi.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije mag. Peter Požun.
Ad 4.)
Komisija se je seznanila z zaključki posveta z naslovom Uresničevanje človekovih
pravic invalidov.
Komisija je predlagala v seznanitev Državnemu svetu zaključke posveta z naslednjo
vsebino:
»Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in Državni svet Republike Slovenije sta
27. junija 2019, ob 10-letnici ratifikacije Konvencije o pravicah invalidov, v dvorani
Državnega sveta so-organizirala 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
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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
sedaj 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 potrebnih 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.
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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 dalje (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.
2. Namesto zgolj deklarativnega zagotavljanja človekovih pravic invalidov na
posameznih področjih družbe, bi bilo 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.
seji (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.

(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;
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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;
(c)
(d)
zakonodaje in programo
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij;
(e)

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

(d)

8

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

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

da:

(a)
odrekanje;
(b)
blik diskriminacije;
(c)

sredstva in sredstva, podobna sodnim sredstvom, pri diskriminaci

(d)
nvalidne enske

konvencije.
člen

8. Odbor je zaskrbljen zaradi:
9

(a)
no
diskriminacijo teh oseb;
(b)

(c) dejstva,
(d)
zakonodajo in javnimi politikami o invalidnosti;
(e)
9.
pogodbenici, da:
(a)

pri sprejemanju ciljno usmerjenih in nadzorovanih ukrepov, namenjenih predvsem
podpori invalidn
(b)
popravo krivic v primerih nasilja proti njim zaradi s
in kaznovanje storilcev;
(c)

(d)

(e) dodeli zadostn

Invalidni otroci

člen
10

10. Odbor je zaskrbljen zaradi:
(a)
invalidnimi otroki;
(b) nezadostnega usklajevanja med vsem odgovornimi akterji pri zagotavljanju potrebnih
storitev za invalidne otroke;
(c)
rehabilitacijske centre;
(d) odsotnosti mehanizmov, s katerimi bi bilo z

11.
-

primere nasilja proti invalidnim otrok
otroki;
otrok;
(c) sprejme nacionalno st

invalidnih otrok;
svoje mnenje o
postopki oblikovanja politik.
Ozave čanje

člen

12. Odbor je zaskrbljen zaradi:

11

stereotipe in predsodke proti invalidnim osebam.
13.
organizacijami:

ostopnost

člen

14. Odbor je zaskrbljen zaradi:
(a) zamud
standardov dostopnosti vsega blaga in vseh storitev, ki so na voljo javnim in zasebnim
s

evanja digitalne dostopnosti in pomanjkanja dostopnosti
proizvodov in storitev informacijske in komunikacijske tehnologije ter storitev
radiodifuznega oddajanja;
(d) nezadostnih ukrepov za zagotavljanje dostopnosti informacij in komunikacijskih
sredstev
mobilnih aplikacij.
15.
pogodbenici, da:
a tudi sprejetje jasnih standardov in
ukrepov dostopnosti, ki bi zagotavljali izrekanje kazni zaradi pomanjkanja skladnosti s
standardi dostopnosti;
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dostopnosti vseh zgrad

opnosti;

(e)
sporazumevanja ter informacij v lahko berljivih tehnikah.
Nevarne raz ere in u anitarne krize

člen

16.
17. Odbor
okvirom
nakost pred zakono

–2030.
člen

18.

zato,

19.

pogodbenico tudi poziva, da uvede postopek, namenjen ponovni vzpostavitvi popolne
poslovne sposobnosti vseh invalidov, ter razvije in izvaja mehanizme podprt
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;
13

(b) pomanjkljive dostopnosti zgradb organov pregona in sodnih zgradb;
ali osebe, ki jim je odvzeta
njihova pravna sposobnost;

21.

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

(e) delov
16.3.
Osebna svoboda in varnost

člen

22. Odbor je zaskrbljen zaradi:
s p

ah brez soglasja, tudi v prezasedene varovane oddelke;

prostosti.
14

23.

volji na podlagi njihove dejanske ali zaznane invalidno
;

24.

Odbora za pravice invalidov).
repoved
člen

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

25. Odbor je zaskrbljen zaradi prijavljenih primerov pretirane uporabe sil

26.

grobega ravnanja, zagotovili prav

15

repoved izkori čanja, nasilja in zlorabe

člen

27. Odbor je zaskrbljen zaradi:

nekaznovanja storilcev;
(
invalidov v zavodih, ter zaradi pomanjkanja informacij o kazenskem pregonu zaradi
suma storitve kaznivih dejanj in/ali zapustitve.
28.
(a) sprejme
informacije v lahko

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.
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30.

Sa ostojno ivljenje in vključenost v skupnost

člen

31.

32. Glede na spl

deinstitucionalizaciji;
(b) prepre
skupnosti;
(c) dodeli dovolj sredstev, s katerimi zagotovi, da so storitve v skupnosti na vol

invalidov izvedejo deinstitucionalizacijo.
Osebna

obilnost

člen

33.
gibanje invalidov ter zaradi nezadostne podpore pri
34.
prilagojenih posameznikovim zahtevam.
Svoboda izra anja in

nenja ter dostop do in or acij

35. Odbor je zaskrbljen zaradi:

internetom;
17

člen

komunikacije ter vseh drugih dostopnih sre

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

ernetom;

ev za slovenski znakovni jezik.
Spo tovanje do a in dru ine

člen

37. Odbor je zaskrbljen zaradi:

pravice.
38. Odbor priporo

t;

odgovornosti.
zobra evanje

člen

39. Odbor je zaskrbljen zaradi:
18

otroke;

zn

njihovega prebivali
40.
pogodbenici, da:

in dela z invalidnimi otroki in krepitev
njihovih sposobnosti;

poklicnimi in visokimi
ustanov.
Zdravje

člen

41.
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42.

Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
abilitacija in re abilitacija

člen

43.
rehabilitacije.
44.
podporo za invalide, zlasti za
elo in zaposlovanje

člen

45. Odbor je zaskrbljen zaradi:
m razvoju, s tem,
da jih opredelijo kot "nezaposljive";
samozaposlili;
(c) pomanjkljivega izvajanja kvotnega sistema zaposlovanja in primerne prilagoditve
delovnega mesta
sektorju dela.
46.
dela za invalide v vseh sektorjih;
(b) obl

invalidskimi pokojninami;

20

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

člen

47. Odbor je zaskrbljen zaradi:

pravice invalidov, kot so omejitev zavarovanja za

(c)

pravico inv
neprijaznim sporazumevanjem z invalidi pred invalidskimi komisijami;

48.

(d) izvaja pozi
(e) prizna pravico do polne invalidske pokojnine in polnega invalidskega zavarovanja z
ustreznimi pravnimi in upravnimi mehanizmi za invalide;
(f)
Sodelovanje v politične

in javne

ivljenju
21

člen

49. Odbor je zaskrbljen zaradi:
(a) zanikanja glasovalne pravice osebam, za katere se domneva, da zaradi svoje
i

50.

glede na njihovo invalidnost ali drugo telesno okvaro, zagotovi dostop do volilnih
gradiv;
no s pravico do kandidature za javno funkcijo in do sodelovanja pri upravljanju
javnih zadev.
Sodelovanje v kulturne
člen

ivljenju, rekreaciji, prostočasni dejavnosti in portu

51.
osebe ter osebe z drugimi motnjami branja.
52.
ratifikacijo in izvajanj
za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja.
osebne obveznosti

–

člen

Statistika in zbiranje podatkov

člen

53. Odbor je zaskrbljen zaradi pomanjkanja si

54.
pogodbenici, da:

washingtonske skupine (the Washington Group Short Set of Questions on Disability);
22

ednarodno sodelovanje

člen

55.
organizacij
izvajanje ciljev trajnostnega razvoja.
56.

sodelovanje.
zvajanje in spre ljanje izvajanja v posa ezni dr ava

člen

57. Odbor je zaskrbljen zaradi:
(a) pomanjkanja zmogljivosti imenovane kont
(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.
58.
(a) okrepi vlogo in zmogljivosti imenovanih konta

(CRPD/C/1/Rev.1, glej prilogo);
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IV. Nadaljnje dejavnosti
irjenje in or acij
59.

60.

in medijem, ki uporabljajo sodobne str
61.
62.

Naslednje periodično poročilo
63.
p
ga je sprejel odbor in v skladu s katerim odbor najmanj eno leto pred rokom za

***
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 senčno poročilo slovenske
civilne družbe o izvajanju Konvencije ZN o pravicah invalidov ter ga nato tudi
zagovarjal pred Odborom ZN za pravice invalidov.
24

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.
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).
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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.«
***
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na podlagi seznanitve z
zaključki posveta in razprave članov komisije sprejela sklep (8 ZA, 0 PROTI), da
predlaga Državnemu svetu, da ob seznanitvi z zaključki posveta sprejme naslednji
sklep:
Državni svet na podlagi prvega in drugega odstavka 97. člena Poslovnika Državnega
sveta poziva Vlado Republike Slovenije, da zaključke posveta Uresničevanje človekovih
pravic invalidov 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.
***
Za poročevalca na seji Državnega sveta je bil določen podpredsednik komisije Danijel
Kastelic.

Mag. Nuša Zupanec
sekretarka komisije

Mag. Peter Požun
predsednik komisije
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