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POVZETEK
Pričujoče poročilo prinaša popis socialnih transferjev in drugih pravic invalidov na devetih področjih,
njihovo finančno ovrednotenje ter oceno ustreznosti drţavne skrbi za posamezne skupine invalidov.
Priprava popisa in še zlasti razvrščanje, zdruţevanje in analiziranje socialnih transferjev in drugih
pravic invalidov ne predstavlja lahke naloge. Prva teţava se pojavi ţe ob uvrstitvi pravic v
posamezna področja, saj bi nekatere od njih lahko uvrstili v več področij. Prikaz smo ţeleli kar se da
poenostaviti in ga na ta način narediti preglednega, kar pa na drugi strani zahteva kratko – skrčeno
navajanje pravnih podlag. To je bila kar zahtevna naloga predvsem na tako kompleksnih področjih
kot sta npr. uveljavljanje pravic iz zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Zaradi tega obstaja nevarnost, da popis ne nudi vedno vseh podrobnih podatkov o posameznih
pravicah, njihovih razmerjih, povezavah in odvisnostih, ki so z vidika uveljavljanja le-teh lahko
odločilnega pomena. Popis omogoča vpogled v osnovne podatke o pravicah, ne more pa biti
podlaga za natančno določanje, do kakšnih pravic je posameznik upravičen v konkretni situaciji.
Ker smo v obdobju, ko se zakonodaja na področju invalidskega varstva in drugih področjih, kjer
lahko invalidi uveljavljajo določene pravice, intenzivno spreminja, smo za ustrezne dopolnitve in
morebitne spremembe opredelitve pravic zaprosili pristojna ministrstva in druge organizacije na
posameznih področjih. Na podlagi tega ocenjujemo, da predstavljen popis predstavlja korekten
posnetek stanja na področju pravic, ki jih invalidi v Sloveniji lahko uveljavljajo oziroma so jih lahko
uveljavljali v letu 2010. Pričujoče besedilo se namreč nanaša na stanje v letu 2010.
Na podlagi zbranih podatkih ugotavljamo, da natančne slike o celotni višini finančnih sredstev, ki jih
drţava namenja invalidom oziroma uresničevanju njihovih pravic, ne moremo podati. Večina
socialnih transferjev in pravic za invalide je namreč takih, ki so namenjene invalidom in tudi drugim
osebam, torej jih lahko poleg invalidov uveljavljajo tudi drugi. Gre za pravice, za katere pristojne
sluţbe podatkov ne vodijo posebej za populacijo invalidov. Iz celotne višine finančnih sredstev za
določeno pravico tako ne moremo določiti višine, ki je namenjena le za invalide, kaj šele po
posameznih vrstah oviranosti. Iz zbranih podatkov za posamezno področje pravic je moţno
ugotoviti le število proračunskih postavk, iz katerih se pravice financirajo ter okvirni obseg sredstev
za realizacijo tistih pravic, ki so namenjene le invalidom. Izhajajoč iz navedenega tudi ne moremo
soditi o tem, kateri skupini invalidov drţava namenja največ in kateri najmanj finančnih sredstev.
V določenih primerih je razvrščanje pravic po različnih skupinah problematično, saj zakonodaja za
nekatere pravice ne določa upravičenosti glede na tip oviranosti ali starost upravičenca, ampak
upošteva druge kriterije (npr. deleţ telesne okvare, vključenost v pokojninsko in invalidsko ter
zdravstveno zavarovanje (status zavarovanca), čas oziroma obdobje nastanka invalidnosti, zakon,
po katerem oseba pridobi status invalida). Do velikega dela pravic so tako upravičene vse skupine
invalidov ne glede na vrsto oviranosti, čeprav do uresničitve nekaterih pravic pri posameznih
skupinah invalidov najverjetneje teţko ali nikoli ne pride (npr. uresničitev pravice do dodatka k
Zoisovi štipendiji za štipendiste s posebnimi potrebami pri osebah z motnjami v duševnem razvoju).
Iz razloga večje preglednosti in tudi transparentnosti financiranja pravic invalidov je smiselno v novo
nastajajoči zakonodaji s področja invalidskega varstva natančno opredeliti zbirke podatkov, ki jih
morajo voditi pristojne sluţbe ter izvajalci storitev in programov.
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Drugi pomemben vidik, s katerim se ukvarja pričujoča Raziskava je ocena ustreznosti drţavne skrbi
za invalide glede na potrebe posameznih skupin invalidov, ki so jo podale invalidske organizacije in
invalidi. Ker gre za majhen vzorec, zaključkov ne moremo posploševati na celo populacijo invalidov,
vendar pa so se v večini odzvale organizacije, ki so reprezentativne za različne skupine invalidov in
zato pridobljenim podatkom lahko pripišemo veliko sporočilno vrednost.
Predstavniki invalidskih organizacij ocenjujejo, da je skrb drţave najbolj ustrezna na področju
starševskega varstva in na področju davčnih olajšav in oprostitev, najmanj pa na področju vzgoje in
izobraţevanja ter socialnega varstva, vendar pa razlike med povprečnimi ocenami posameznih
področij niso statistično pomembne. Na splošno drţavno skrb za invalide preko socialnih transferjev
in pravic ocenjujejo kot niti ustrezno niti neustrezno (povprečna ocena je 2,55).
Nadalje ocenjujejo, da v okviru drţavne skrbi za potrebe invalidov najbolje »poskrbi« Zakon o vojnih
invalidih, najslabše pa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Prav tako je Zakon o
vojnih invalidih v povprečju pomembno bolje ocenjen od Zakona o druţbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb. Med ocenami ostalih zakonov ni pomembnih razlik.
Bolj kot same številčne ocene ustreznosti drţavne podpore na posameznih področjih in glede na
različne zakone so za Raziskavo pomembne utemeljitve ocen in drugi kvalitativni podatki, ki so jih
podali invalidi in invalidske organizacije.
Na kratko lahko povzamemo, da je za invalide ključnega pomena zagotovitev čim bolj neodvisnega
ţivljenja, za katerega pa so nujno potrebni podporni mehanizmi tako v obliki socialnih transferjev,
različnih pripomočkov in tehničnih rešitev, kakor tudi storitev in programov. Kot pomembne in zelo
zaţelene podporne mehanizme za neodvisno ţivljenje v Raziskavi sodelujoči navajajo institut
osebne asistence ter več storitev na domu oziroma v skupnosti.
Ključno je, da pravice invalidov izhajajo iz specifičnih potreb posameznih skupin invalidov oziroma
še podrobneje iz specifičnih potreb posameznika. V povezavi s tem je potrebno, da pravice temeljijo
na potrebah posameznikov in ne na statusnih opredelitvah ter uporabi medicinskega modela pri
določanju upravičenosti do pravic. Sodelujoči velikokrat navajajo, da v cenzusih za dodelitev
nekaterih socialnih transferjev povečane potrebe invalidov niso upoštevane. V tem kontekstu je kot
posebno področje potrebno izpostaviti sistem pridobivanja medicinsko tehničnih pripomočkov. Na
področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je pridobitev le teh urejena, vendar
pa je pri primernih in kvalitetnih pripomočkih, ki dejansko odgovarjajo potrebam posameznika,
pogosto potrebno doplačilo uporabnika.
Kot problematična se še vedno kaţe dostopnost različnih objektov in prostorov v javni rabi
(sodelujoči izpostavljajo predvsem področja izobraţevanja, zdravstva in kulture) ter prilagojenost
vsebin, postopkov, metod dela, komunikacij in informacij predvsem za senzorno ovirane osebe, na
kar opozarja tudi raziskava o ukrepih za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir, ki sta
jo pripravila Urbanistični Inštitut Republike Slovenije in Inštitut Republike Slovenije za socialno
varstvo. Omenjena raziskava posebej poudarja, da se zakoni in predpisi, ki se nanašajo na
odstranitev obstoječih oziroma preprečitev nastajanja novih (komunikacijskih in grajenih) ovir, v
praksi slabo oziroma nezadovoljivo izvajajo ter da večina ukrepov, ki so bili v različnih dokumentih
določeni za odpravljanje ovir in omogočanje gibanja brez ovir, še vedno ni uresničenih (Sendi in
Kobal Tomc, 2010).
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ZAHVALA SODELUJOČIM

Za sodelovanje v Raziskavi o pravicah invalidov, ki jih zagotavlja drţava, in njihovem uresničevanju
se zahvaljujemo vsem predstavnikom invalidskih organizacij, ki so izpolnili naš anketni vprašalnik in
vsem sodelujočim posameznikom, ki so se odzvali našemu povabilu in sodelovali v skupinskih
intervjujih. Za pomoč se zahvaljujemo tudi Nacionalnemu svetu invalidskih organizacij Slovenije.
Za posredovanje podatkov o finančnih transferjih za invalide se zahvaljujemo naslednjim
ministrstvom in drţavnim organom ter drugim organizacijam (navedeni so po abecednem redu):

























ARNES
Dijaški in študentski dom Kranj
Drţavni izpitni center
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve (Direktorat za invalide, Direktorat za socialne
zadeve, Direktorat za druţino, Direktorat za trg dela, Sektor za vojne invalide, vojne
veterane in ţrtve vojnega nasilja)
Ministrstvo za finance (Davčna uprava RS)
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za promet (Direkcija RS za ceste)
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Pošta Slovenije
RTV Slovenija
RRC računalniške storitve
Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Slovenska odškodninska druţba, Sklad za poplačilo odškodnine ţrtvam vojnega in
povojnega nasilja
Študentska organizacija Slovenije
Študentski domovi Maribor
Študentski domovi v Ljubljani
Telekom Slovenije, d.d.
Univerza na Primorskem, Študentski domovi
Zavod RS za šolstvo
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

KRATICE ZAKONOV
ZSV: Zakon o socialnem varstvu: (Ur.l. RS, št. 54/1992 (56/1992 popr.), 42/1994 Odl.US: U-I137/93-24, 1/1999-ZNIDC, 41/1999, 60/1999 Odl.US: U-I-273/98, 36/2000-ZPDZC, 54/2000ZUOPP, 26/2001, 110/2002-ZIRD, 2/2004 (7/2004 popr.), 36/2004-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007
Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS)
ZPIZ-1: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju: (Ur.l. RS, št. 106/1999, 72/2000,
81/2000-ZPSV-C, 124/2000, 109/2001, 83/2002 Odl.US: U-I-178/02-14, 108/2002, 110/2002ZISDU-1, 112/2002 Skl.US: U-I-307/98-38, 26/2003-UPB1, 40/2003 Odl.US: U-I-273/00-13,
63/2003, 63/2003 Odl.US: U-I-57/00-51, 133/2003 Odl.US: U-I-36/00-52, 135/2003, 2/2004-ZDSS-1
(10/2004 popr.), 20/2004-UPB2, 54/2004-ZDoh-1 (56/2004 popr., 62/2004 popr., 63/2004 popr.),
63/2004-ZZRZI, 136/2004 Odl.US: U-I-273/01-21, 68/2005 Odl.US: U-I-29/04-19, 72/2005,
104/2005-UPB3, 69/2006, 109/2006-UPB4, 112/2006 Odl.US: U-I-358/04-13, 114/2006-ZUTPG,
91/2007 Skl.US: U-I-325/05-5, 10/2008-ZVarDod, 98/2009-ZIUZGK, 27/2010 Odl.US: U-I-40/09-15,
38/2010-ZUKN, 61/2010-ZSVarPre, 79/2010-ZPKDPIZ)
ZDVDTP: Zakon o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb: (Ur.l. SRS, št. 41/1983,
114/2006-ZUTPG, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre)
ZUTPG: Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji:
(Ur.l. RS, št. 114/2006, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 10/2008-ZVarDod, 71/2008, 73/2008,
98/2009-ZIUZGK, 62/2010-ZUPJS, 85/2010)
ZSDP: Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih: (Ur.l. RS, št. 97/2001, 76/2003,
110/2003-UPB1, 56/2005 Odl.US: U-I-137/03-23, 111/2005 Odl.US: U-I-31/04-14, 21/2006 Odl.US:
U-I-116/03-22, 47/2006, 110/2006-UPB2, 114/2006-ZUTPG, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45,
10/2008, 62/2010-ZUPJS)
ZUSJZ: Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika: (Ur.l. RS, št. 96/02)
ZVarDod: Zakon o varstvenem dodatku: (Ur.l. RS, št. 10/2008, 61/2010-ZSVarPre)
ZUOPP: Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami: (Ur.l. RS, št. 54/2000, 118/2006ZUOPP-A, 3/2007-UPB1, 52/2010 Odl.US: U-I-118/09-21)
ZOsn: Zakon o osnovni šoli: (Ur.l. RS, št. 12/1996, 33/1997, 54/2000 Odl.US: U-I-72/96, 59/2001,
71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006 (63/2006 popr.), 81/2006-UPB3,
102/2007)
ZPSI: Zakon o poklicnem in strokovnem izobraţevanju: (Ur.l. RS, št. 12/1996, 44/2000, 86/2004ZVSI, 79/2006-ZPSI-1)
ZŠtip: Zakon o štipendiranju: (Ur.l. RS, št. 59/2007 (63/2007 popr.), 40/2009, 62/2010-ZUPJS)
ZVis: Zakon o visokem šolstvu: (Ur.l. RS, št. 67/1993, 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998
Odl.US: U-I-34/98, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1,
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63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008
Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS)
ZSŠP: Zakon o subvencioniranju študentske prehrane: (Ur.l. RS, št. 85/2002, 52/2007, 74/2007UPB1, 33/2009)
ZZRZI: Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov: (Ur.l. RS, št. 63/2004, Ur.l. RS,
št. 72/2005, 100/2005-UPB1, 114/2006, 16/2007-UPB2, 14/2009 Odl.US: U-I-36/06-18)
ZZZPB: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti: (Ur.l. RS, št. 5/1991
(17/1991 popr., 2/1994 popr.), 12/1992, 12/1993-ZUPDN93, 71/1993, 38/1994, 80/1997 Odl.US: UI-343/94, 69/1998, 97/2001-ZSDP, 67/2002, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 63/2004-ZZRZI,
79/2006, 107/2006-UPB1, 114/2006-ZUTPG, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 51/2010 Odl.US: U-I159/07-22, 80/2010-ZUTD)
ZVCP-1: Zakon o varnosti cestnega prometa: (Ur.l. RS, št. 83/2004, 35/2005, 51/2005-UPB1,
67/2005 Odl.US: U-I-32/05-13, 69/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006UPB3, 70/2006-ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006 Odl.US: P-72/05-17, U-I-327/05, 133/2006-UPB4,
139/2006-ZORed, 37/2008, 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38,
58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 7/2011
Odl.US: U-I-144/09-13)
ZDoh-2: Zakon o dohodnini: (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl.US: U-I-198/05-12, 45/2007
Odl.US: U-I-260/04-28, 90/2007, 10/2008, 78/2008, 92/2008, 125/2008, 20/2009, 10/2010, 13/2010,
28/2010-UPB5, 43/2010, 51/2010-UPB6, 106/2010, 9/2011-ZUKD-1, 13/2011-UPB7)
ZDDPO-2: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb: (Ur.l. RS, št. 40/2004 (70/2004 popr.),
54/2004-ZDavP-1, 139/2004, 17/2005-UPB1, 108/2005, 33/2006-UPB2, 117/2006-ZDDPO-2)
ZDDV: Zakon o davku na dodano vrednost: (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2009, 85/2009, 10/2010UPB2, 85/2010, 13/2011-UPB3, 18/2011)
ZDMV: Zakon o davku na motorna vozila: (Ur.l. RS, št. 52/1999, 2/2004-ZPNNVSM, 42/2004,
97/2004-UPB1, 47/2006, 72/2006-UPB2, 9/2010)
ZDavP-2: Zakon o davčnem postopku: (Ur.l. RS, št. 117/2006, 24/2008-ZDDKIS, 125/2008,
20/2009-ZDoh-2D, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 110/2009 (1/2010 popr.),
43/2010, 97/2010, 13/2011-UPB4)
ZUT: Zakon o upravnih taksah: (Ur.l. RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000, 33/2001-ZVet-1, 45/2001ZZVR-1, 42/2002, 18/2004, 40/2004-UPB1, 91/2005, 114/2005-UPB2, 131/2006-ZPCP-2 (5/2007
popr.), 14/2007, 42/2007-UPB3, 126/2007, 88/2010, 106/2010-UPB5)
ZLDUVCP: Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu: (Ur.l. RS, št. 57/2008)
ZSRT Zakon o spodbujanju razvoja turizma: (Ur.l. RS, št. 2/2004)
ZZVZZ: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju: (Ur.l. RS, št. 9/1992, 13/1993,
9/1996, 29/1998, 77/1998 Odl.US: Up 53/96, 6/1999, 56/1999-ZVZD, 99/2001, 42/2002-ZDR,
60/2002, 11/2003 Skl.US: U-I-279/00-42, 126/2003, 20/2004-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-390/0227, 76/2005, 100/2005-UPB2, 100/2005 Odl.US: U-I-69/03-17, 21/2006 Odl.US: U-I-277/05-32,
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38/2006, 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008,
118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS)
ZVojI: Zakon o vojnih invalidih: (Ur.l. RS, št. 63/1995, 62/1996 Skl.US, 2/1997 Odl.US: U-I-86/96,
19/1997 (21/1997 popr.), 75/1997, 19/2000 Skl.US: U-I-140/96, 11/2006 Odl.US: U-I-170/05-9, Up224/03-15, 61/2006-ZDru-1, 114/2006-ZUTPG)
ZZVN: Zakon o ţrtvah vojnega nasilja: (Ur.l. RS, št. 18/2003)
ZUT: Zakon o upravnih taksah: (Ur.l. RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000, 33/2001-ZVet-1, 45/2001ZZVR-1, 42/2002, 18/2004, 40/2004-UPB1, 91/2005, 114/2005-UPB2, 131/2006-ZPCP-2 (5/2007
popr.), 14/2007, 42/2007-UPB3, 126/2007, 88/2010, 106/2010-UPB5)
ZSPOZ: Zakon o Skladu za poplačilo odškodnine ţrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur.l. RS, št.
18/2001, 111/2001, 47/2002 Odl.US: U-I-93/01-10, 67/2002, 54/2004-ZDoh-1 (56/2004 popr.,
62/2004 popr., 63/2004 popr.), 27/2009, 9/2011)
ZIMI: Zakon o izenačevanju moţnosti invalidov (Ur.l. RS, št. 94/2010)

OSTALE UPORABLJENE KRATICE
API: Akcijski program za invalide 2007 - 2013
RIC: Drţavni izpitni center
DURS: Davčna uprava RS
MDDSZ: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve
MF: Ministrstvo za finance
MK: Ministrstvo za kulturo
MP: Ministrstvo za promet
MŠŠ: Ministrstvo za šolstvo in šport
MVŠZT: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
MKPI: Mednarodna konvencija o pravicah invalidov, ki je bila objavljena v okviru Zakona o ratifikaciji
Konvencije o pravicah invalidov in izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Ur.l. RS, št.
37/2008)
OMDR: osebe z motnjami v duševnem razvoju
ŠOS: Študentska organizacija Slovenije,
ZRSZ: Zavod RS za zaposlovanje,
ZPIZ: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ,
ZZZS: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ţenske in moške.
Besedilo ni lektorirano.

8

KAZALO VSEBINE

POVZETEK ...................................................................................................................................... 3
1.

UVOD ...................................................................................................................................... 11

2.

PREGLED SOCIALNIH TRANSFERJEV ZA INVALIDE .......................................................... 15
2.1

Vzgoja in izobraţevanje .................................................................................................... 18

2.2

Delo in zaposlovanje......................................................................................................... 38

2.3

Zdravstveno varstvo ......................................................................................................... 49

2.4

Pokojninsko in invalidsko varstvo...................................................................................... 65

2.5

Starševsko varstvo in druţinski prejemki .......................................................................... 82

2.6

Socialno varstvo ............................................................................................................... 84

2.7

Davčne in druge olajšave in oprostitve.............................................................................. 92

2.8

Vojni invalidi ................................................................................................................... 109

2.9

Kultura ............................................................................................................................ 125

2.10 Ugotovitve: finančni vidik uresničevanja pravic invalidov glede na področja, na katera se
pravice nanašajo ....................................................................................................................... 137
3. USTREZNOST DRŢAVNE SKRBI ZA POSAMEZNE SKUPINE INVALIDOV V OKVIRU
SOCIALNIH TRANSFERJEV IN DRUGIH PRAVIC ...................................................................... 157
3.1

Metodološki okvir ............................................................................................................ 158

3.2

Uresničevanje pravic invalidov glede na področja, na katera se pravice nanašajo .......... 161

3.2.1

Vzgoja in izobraţevanje ........................................................................................... 163

3.2.2

Delo in zaposlovanje................................................................................................ 170

3.2.3

Zdravstveno varstvo ................................................................................................ 175

3.2.4

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ..................................................................... 180

3.2.5

Starševsko varstvo in druţinski prejemki ................................................................. 182

3.2.6

Socialno varstvo ...................................................................................................... 184

3.2.7

Davčne in druge olajšave in oprostitve .................................................................... 190

3.2.8

Kultura ..................................................................................................................... 192

3.3
Uresničevanje pravic invalidov glede na zakone, po katerih imajo osebe status invalida
oziroma upravičenca in so jim priznane določene pravice ......................................................... 196

9

3.3.1

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1).................................... 198

3.3.2

Zakon o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) ............ 200

3.3.3

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) .................................... 202

3.3.4

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) ....................... 204

3.3.5

Zakon o vojnih invalidih (ZVojI) ................................................................................ 207

3.4

Ugotovitve: ocena ustreznosti drţavne skrbi za invalide ................................................. 208

4.

SKLEP ................................................................................................................................... 218

5.

VIRI IN LITERATURA ............................................................................................................ 221

Priloga 1. Pregled socialnih transferjev za invalide po vrsti oviranosti ........................................... 224

10

1. UVOD
»Raziskava o pravicah invalidov, ki jih zagotavlja drţava, in njihovem uresničevanju« (v
nadaljevanju: Raziskava) predstavlja nadaljevanje v letu 2009 izvedene »Analize drţavne skrbi za
invalide, Oris trenutnega stanja« (v nadaljevanju: Analiza drţavne skrbi), v kateri smo pripravili
pregled socialnih transferjev za invalide s finančnim ovrednotenjem le-teh.
Pregled socialnih transferjev je bil izdelan:
-

-

po posameznih področjih pravic (vzgoja in izobraţevanje, zaposlitev in delo, zdravstveno
varstvo in zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za
starševsko varstvo in druţinski prejemki, socialno varstvo, davčne in druge olajšave in
oprostitve ter pravice vojnih invalidov),
glede na vrsto oviranosti (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z motnjami v duševnem
razvoju in gibalno ovirani) in
glede na ţivljenjski cikel (otroci, mladi, odrasli, starejši).

Naročnik naloge, Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve (v nadaljevanju: MDDSZ) je
Analizo drţavne skrbi za invalide posredovalo Vladi RS. Na gradivo so nekatera ministrstva podala
pripombe, ki smo jih v večini upoštevali ţe v letu 2010. Predvsem glavna pripomba Ministrstva za
finance, da je potrebno od drţavnih organov (proračunskih uporabnikov), ki so nam v letu 2009
posredovali podatke o višini sredstev za posamezne socialne transferje in pravice za invalide,
pridobiti še proračunske postavke, iz katerih se posamezni socialni transferji in pravice financirajo,
pa je bila take narave, da smo v dogovoru z naročnikom zaključek celotne raziskave iz decembra
leta 2010 premaknili na marec 2011.
Cilj nadaljevanja Raziskave v letu 2011 je torej usklajevanje rezultatov Analize drţavne skrbi za
invalide iz leta 2009 s pripombami na to nalogo, ki so jih pripravila različna ministrstva v letu 2010,
pridobiti dodatne in posodobljene podatke o posameznih pravicah, ki so v skladu z novo zakonodajo
ter ugotoviti kakšna je ocena (invalidov in invalidskih organizacij) ustreznosti podpore drţave
invalidom v okviru socialnih transferjev in drugih pravic glede na potrebe posameznih skupin
invalidov.
Pričujoče poročilo o izvedeni Raziskavi je torej razdeljeno na dva dela:
-

v prvem delu (Poglavje 2) se nahaja pregled socialnih transferjev za invalide na devetih
področjih pravic (naboru iz leta 2009 so dodane pravice invalidov na področju kulture),
drugi del (Poglavje 3) pa se nanaša na oceno ustreznosti skrbi drţave za invalide v okviru
socialnih transferjev in drugih pravic glede na potrebe posameznih skupin invalidov, ki so jo
podale invalidske organizacije in invalidi posamezniki.

Kot smo ţe zapisali, je v drugem poglavju poročila predstavljen nabor socialnih transferjev za
invalide na devetih področjih. Izbor področij je bil narejen na podlagi usmeritev Akcijskega programa
za invalide 2007-2013 in Konvencije o pravicah invalidov, ki opredeljujeta za področje invalidskega
varstva ključna področja. Na podlagi teh dveh dokumentov in naloge »Analiza socialnih transferjev
za invalide«, ki jo je IRSSV izdelal v letu 2006, smo opredelili področja, ki jih pokriva Analiza
drţavne skrbi za invalide, katere nadaljevanje predstavlja pričujoča Raziskava. Nabor pravic, ki je bil
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pripravljen za Analizo drţavne skrbi za invalide, je iz pravnega vidika pregledala doc. dr. Barbara
Kresal ter predstavniki invalidskih organizacij (besedilo smo v pregled posredovali štirinajstim
invalidskim organizacijam, odzvalo pa se jih je osem). V postopku vladnega usklajevanja so na
poročilo podala pripombe štiri ministrstva, in sicer Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za
kulturo in Ministrstvo za finance v letu 2010, v letu 2011 pa še Ministrvo za javno upravo. Pripombe
smo v veliki meri upoštevali.
Naboru iz leta 2009 so bile na podlagi pripomb Ministrstva za kulturo dodane pravice invalidov na
področju kulture. Tu ne gre za socialne transferje, ampak za dodatne štiri pravice, ki predstavljajo
skrb drţave za uresničevanje pravic invalidov na tem področju. Ta skrb se izvaja skozi
sofinanciranje kulturnih projektov umetnikov invalidov in/ali invalidskih organizacij, ki pomembno
prispevajo k udejanjanju določene pravice invalidov oziroma pravice določene skupine invalidov v
vsakdanjem ţivljenju. Podatki o omenjenih pravicah so predstavljeni nekoliko drugače kot pravice
invalidov na ostalih področjih.
Tretje poglavje poročila se nanaša na oceno ustreznosti drţavne skrbi za invalide v okviru socialnih
transferjev in drugih pravic glede na potrebe posameznih skupin invalidov. Invalidske organizacije
so svoje ocene podale preko anketnega vprašalnika, posamezniki pa preko skupinskih intervjujev.
Ocene, mnenja in predlogi sodelujočih so predstavljeni za vsako področje posebej. Temu sledijo še
ocene ustreznosti drţavne podpore invalidom glede na zakone, po katerih imajo osebe status
invalida oziroma upravičenca in so jim priznane določene pravice.
Uvodoma je potrebno pojasniti tudi uporabljeno terminologijo.
V slovenskem prostoru se uporablja več izrazov: invalid/invalidnost, hendikepirani/hendikep,
funkcionalno ovirane osebe, invalidne osebe, osebe s posebnimi potrebami itd. Po B. Kresal (2007)
se v slovenski veljavni pravni ureditvi preteţno uporablja izraz invalid oziroma invalidne osebe, zato
tudi v tej raziskavi uporabljamo ta termin, razen v primerih, ko gre za nekatere navedbe iz literature
in drugih virov, pri čemer pa smo uporabljene termine pojasnili v opombah.
Invalidi predstavljajo raznoliko skupino, zato je opredelitev pojmov invalidnost in invalid zelo
zahtevno. Invalidnost je namreč odvisna od vrste in od stopnje; osebe se med seboj razlikujejo
glede na telesno prizadetost, prizadetost čutil, umsko in psihično prizadetost ter teţavo v duševnem
zdravju; lahko so invalidi od rojstva ali pa je njihova invalidnost nastala kasneje – v otroštvu,
najstniških letih, med izobraţevanjem, v času zaposlitve ali v času upokojitve (Uršič in Kroflič,
2002).
Splošne opredelitve pojma invalidnost ni. V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ, 2000:
309) je pojem invalidnost označena kot »lastnost osebe in stanje invalidnega človeka, invalid pa je
oseba, ki je »zaradi prirojene telesne napake, posledic bolezni, poškodbe nesposoben ali le delno
sposoben za delo«. Uršič (2005) navaja poskus splošne opredelitve invalidnosti v slovenskem
prostoru, ki je bila uporabljena v dokumentu Obvladovanje in razvoj invalidskega varstva v sodobni
druţbi – Koncepcija razvojne strategije invalidskega varstva v Sloveniji iz leta 1991: »Invalidnost je
širši pojem od bolezni, okvare, motenj ali prizadetosti v telesnem in duševnem razvoju in tudi od
formalno priznanega družbenega statusa. Z vidika stališča »ad humanum« pomeni celovitost
človekovih odnosov do samega sebe, soljudi, družbe in sveta, ki se kaže kot okrnjenost človeka v
njegovem samouresničevanju (realizaciji) njegovih lastnih potencialnih zmožnosti in hkrati kot
bistveno zmanjšanje zmožnosti za zadovoljivo igranje njegovih socialno pričakovanih vlog. S tega
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vidika je invalidnost tako eksistencialna kot sistemska kategorija, invalidi pa sestavni del
vsakodnevnega življenja družbene skupnosti«. (Prav tam: 24).
Problematika opredelitve pojmov invalid in invalidnosti ima zgodovinske, kulturne, socialne in
politične razseţnosti. Invalidnost so najprej opredeljevali iz medicinskega vidika, kasneje tudi iz
ekonomskih vidikov. V obeh primerih pa so opredelitve temeljile na omejitvah. V sedemdesetih letih
20. stoletja so se pri opredelitvah preusmerili na funkcionalne vidike, ki so določali posledice okvare
in ovire ter načine, kako se le‐te kaţejo pri delu in vključevanju v okolje. Invalidnost torej ni bila več
stvar posameznika, ampak se je odgovornost prenesla na drţavo oziroma druţbo (Uršič, 1995).
Današnje razumevanje invalidnosti upošteva individualne potrebe posameznikov, kot tudi
pomanjkljivosti in ovire v druţbi. Odgovornost se torej decentralizira. Z novim razumevanjem
invalidnosti se razvije tudi proces integracije, ki pa ga drţave, tako kot koncept invalidnosti, različno
razumejo in izvajajo.
V Sloveniji sta pojma invalid in invalidnost opredeljena v vsakem zakonu drugače. Na podlagi petih
zakonov in definicij v njih so tako opredeljene različne skupine invalidov: vojni invalidi, delovni
invalidi, invalidi po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), invalidi po
Zakonu o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in otroci s posebnimi potrebami.
Naštete oblike invalidnosti (in skupine invalidov) opredeljene po različnih zakonih dobro povzema
Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide v Sloveniji, in določa, da se
med invalida šteje tisti, ki ima priznan status invalida.1
Na tem mestu je smiselno omeniti tudi opredelitev pojma »invalid«, ki je zapisana v prvem členu
Konvencije o pravicah invalidov (2008: 3): »Invalidi so osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi,
intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi
enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v druţbi«.
Predvsem v delu drugega poglavja, ki se nanaša na pravice s področja vzgoje in izobraţevanja
(Poglavje 2.1), uporabljamo izraz »otroci s posebnimi potrebami«. Otroci s posebnimi potrebami po
ZUOPP so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci,
otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki
potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraţevanja z dodatno strokovno pomočjo
ali prilagojene programe vzgoje in izobraţevanja oziroma posebne programe vzgoje in
izobraţevanja. Tako lahko v zgoraj omenjenem poglavju pride do situacije, ko s pojmom »otroci s
posebnimi potrebami« ne zajamemo le invalidnih otrok (termin »invalidni otroci« je opredeljen v
Konvenciji o pravicah invalidov), ampak tudi druge.
Tako kot v svetu torej tudi v Sloveniji splošne opredelitve pojmov invalid in invalidnost (še) ni. Po
Uršiču (2005) je še najbliţja splošni definiciji invalida opredelitev iz Zakona o invalidskih
organizacijah. Invalid po tem zakonu je »posameznik, ki zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar in
oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja fizično in druţbeno okolje, ne more sam delno ali v celoti
zadovoljevati potreb osebnega, druţinskega in druţbenega ţivljenja v okolju, v katerem ţivi, v
skladu z mednarodno klasifikacijo« (Zakon o invalidskih organizacijah, Ur. l. RS, št.108/2002,
61/2006; citirano v: prav tam: 26).

1

Več v: Kresal, B. (ur.) (2007): Vodnik po pravicah invalidov v slovenski zakonodaji. Ljubljana,
Inštitut za delo pri pravni fakulteti.
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Potrebno je omeniti, da v Sloveniji predstavniki različnih invalidskih organizacij različno pojmujejo
invalide in uporabljajo različno terminologijo. V izogib terminološkim nejasnostim in zmedi na tem
področju smo, kot ţe omenjeno, v naši Raziskavi različne izraze poenotili in uporabili izraz »invalid«,
razen seveda v primeru dobesednega navajanja izvornih virov (literatura, ankete in intervjuji).
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2. PREGLED SOCIALNIH TRANSFERJEV ZA INVALIDE

V tem poglavju se nahaja pregled socialnih transferjev in nekaterih drugih pravic, do katerih so po
slovenski zakonodaji upravičeni invalidi, ki smo jih opremili z zadnjimi razpoloţljivimi podatki na letni
ravni. Večinoma so to podatki za leto 2010, če pa le-ti v času zbiranja podatkov še niso bili
dostopni, navajamo podatke za leto 2009, kar je tudi posebej označeno. V preglednicah navedeni
socialni transferi in pravice se nanašajo na posamezna področja ţivljenja, in sicer na vzgojo in
izobraţevanje, delo in zaposlovanje, zdravstveno varstvo, pokojninsko in invalidsko varstvo,
starševsko varstvo in druţinske prejemke, socialno varstvo, davčne in druge olajšave ter oprostitve,
vojne invalide ter kulturo.
Prikaz posameznega transferja oziroma pravice vsebuje:
- ime pravice,
- pravno podlago, iz katere pravica izhaja,
- vsebino pravice, kjer je ta pravica opisana,
- upravičence do posamezne pravice,
- upravičenost do pravice glede na vrsto oviranosti (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in
naglušni ter osebe z motnjami v duševnem razvoju),
- upravičenost do pravice glede na ţivljenjsko obdobje (otroci in mladostniki do 18. leta
starosti, odrasli, starejši od 65 let ter starši za otroke),
- število upravičencev v letu 2010,
- obseg finančnih sredstev v letu 2010,
- proračunske postavke v letu 2010, iz katerih se pravica financira, ter
- vir financiranja (proračunski uporabnik).
Pri upravičenosti glede na vrsto oviranosti in glede na ţivljenjsko obdobje smo označili le tiste vrste
oviranosti in tista ţivljenjska obdobja, na katere se pravica v skladu s pravno podlago nanaša. Pri
posameznih pravicah so označbe upravičenosti glede na vrsto oviranosti in glede na ţivljenjsko
obdobje na prvi pogled lahko nekoliko zavajajoče, zato na tem mestu podajamo nekaj pojasnil
oziroma zadrţkov:
-

V nekaterih primerih, ko je upravičenost do določene pravice vezana na 100 % deleţ telesne
okvare, smo pri upravičenosti glede na vrsto oviranosti označili tudi kategorijo »slepi in
slabovidni«, čeprav so do pravice upravičeni le slepi, ki imajo 100 % telesno okvaro. Enako
velja za pravice, do katerih so upravičeni invalidi, ki imajo najmanj 70 % telesno okvaro. Pri
teh smo kot upravičence označili tudi kategorijo »gluhi in naglušni«, čeprav se pravice
nanašajo samo na gluhe.

-

V primerih, ko so kot upravičenci do določene pravice v zakonodaji enostavno navedeni
»invalidi« in druge določbe zakona dodatno ne omejujejo upravičencev (npr. glede na vrsto
invalidnosti, obdobje nastanka invalidnosti, status osebe, itd.), smo kot upravičence glede na
vrsto invalidnosti označili vse štiri moţne skupine invalidov.

-

Pri pravicah s področja dela in zaposlovanja smo kot upravičence glede na ţivljenjsko
obdobje označili kategorijo »odrasli«, ki načeloma velja za osebe v starosti od 18 do 65 let,
čeprav se osebe lahko zaposlijo ţe s 16. letom in so do pravic s tega področja lahko
upravičene ţe takrat.
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-

Do nekaterih pravic s področja vzgoje in izobraţevanja so upravičeni mladostniki v starosti
nad 18 let. Pri teh pravicah smo kot upravičence glede na ţivljenjsko obdobje označili samo
otroke in mladostnike, čeprav je ta kategorija starostno omejena z 18. leti. Pri pravicah za
študente s posebnimi potrebami pa smo poleg njih označili tudi odrasle.

-

Upravičenost do nekaterih pravic za invalide (predvsem s področja vzgoje in izobraţevanja)
je poleg splošnih pogojev omejena še z odločbo pristojnega organa (npr. odločbo o
usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo), kar lahko bistveno zmanjša število oseb, ki lahko
koristijo določeno pravico (npr. za učence s posebnimi potrebami lahko šola organizira
podaljšano bivanje tudi od sedmega do devetega razreda, če je tako določeno z odločbo o
usmeritvi).

-

Pri pravici do dodatka k Zoisovi štipendiji za štipendiste s posebnimi potrebami smo kot
upravičence označili tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju. Do tega dodatka so po
zakonodaji upravičeni tudi dijaki in študentje z motnjami v duševnem razvoju, čeprav v praksi
do realizacije pravice za osebe s tovrstno oviranostjo teţko pride. Kljub temu zakonodajalec
pri tem ni izključujoč. Pri pregledu pravic je torej potrebno imeti v mislih, da smo v poročilu v
prvi vrsti ţeleli prikazati seznam pravic, do katerih so posamezne skupine invalidov glede na
vrsto invalidnosti zakonsko upravičene, ne pa seznam pravic, ki jih posamezne skupine
invalidov dejansko uresničujejo.

Institucije, ki smo jih prosili za posredovanje podatkov o posameznih pravicah, smo opozorili, da je
bil nabor pravic pripravljen v letu 2009 in se nanaša na stanje takrat. Prosili smo jih, da ta nabor
pravic posodobijo, in sicer naj v opis pravic vnesejo kakršnekoli spremembe zakonodaje, do katerih
je prišlo v vmesnem času in so vplivale tudi na obseg pravic invalidov. Ţeleli smo namreč, da bi se
končni nabor nanašal na leto 2010.
Za posredovanje informacij smo se obrnili na naslednje institucije (po abecednem redu):
 ARNES,
 Drţavni izpitni center,
 Dijaški in študentski dom Kranj,
 Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve (Direktorat za invalide, Direktorat za socialno
varstvo, Direktorat za druţino, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Sektor za vojne
invalide, vojne veterane in ţrtve vojnega nasilja),
 Ministrstvo za finance (Davčna uprava RS),
 Ministrstvo za kulturo,
 Ministrstvo za promet (Direkcija RS za ceste),
 Ministrstvo za šolstvo in šport,
 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 Pošta Slovenije,
 RTV Slovenija,
 RRC računalniške storitve d.d,
 Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov,
 Slovenska odškodninska druţba, Sklad za poplačilo odškodnine ţrtvam vojnega in
povojnega nasilja,
 Študentska organizacija Slovenije,
 Študentski domovi Maribor,
 Študentski domovi v Ljubljani,
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Telekom Slovenije, d.d.,
Univerza na Primorskem, Študentski domovi,
Zavod RS za šolstvo,
Zavod RS za zaposlovanje,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
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2.1 Vzgoja in izobraţevanje2
PRAVICA

USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

PRAVNA PODLAGA

2., 5., 13., 20., 23., 24. člen ZUOPP.
Na podlagi strokovnega mnenja za usmerjanje komisije določijo
program vzgoje in izobraţevanja, v katerega se otrok usmerja, in
obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči. Določijo se tudi
vrtec in šola, kamor bo hodil otrok, morebitno zmanjšanje števila otrok
v oddelku ter kadrovski, prostorski, materialni in drugi pogoji. Zavod
Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi v program
vzgoje in izobraţevanja na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi
komisija za usmerjanje prve stopnje. Komisija za usmerjanje prve
stopnje izdela strokovno mnenje na podlagi obvezne dokumentacije iz
drugega in četrtega odstavka 21. člena ali dokumentacije iz drugega
odstavka 22. člena tega zakona, morebitnega razgovora z vlagateljem
in po potrebi tudi na podlagi razgovora z otrokom oziroma pregleda
otroka. Komisija mora pred izdelavo strokovnega mnenja pridobiti tudi
mnenje vrtca, šole oziroma zavoda, v katerega naj bi bil otrok s
posebnimi potrebami vključen, o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih,
materialnih in drugih pogojev, po potrebi pa tudi mnenje drugih
ustreznih institucij.

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Otroci s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV





V letu 2010 je bilo izdanih 7.969 odločb, od katerih je bilo izdanih 874
odločb »se ne usmeri«. Izdane odločbe o usmeritvi po motnjah:
- motnje v duševnem razvoju: 40
- mejne intelektualne sposobnosti: 40
- slepi in slabovidni: 39
- gluhi in naglušni: 120
- govorno-jezikovne motnje: 550
- gibalno ovirani: 136
- dolgotrajno bolni: 722
- primanjkljaji na posameznih področjih učenja: 2.586
- čustvene in vedenjske motnje: 53
- več motenj: 2.212

Pri izpisu pravic na področju vzgoje in izobraţevanja se pravice nanašajo na učence, dijake in študente s posebnimi
potrebami. Gre za opredelitev upravičencev iz ZUOPP, v katero pa niso zajeti le invalidni otroci (termin »invalidni otroci« je
opredeljen v Konvenciji o pravicah invalidov), ampak le-ta sega nekoliko širše.
2
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(Vir: ZRSŠ)
VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

2.835.735 EUR
(Vir: MŠŠ)
6672
8165
MŠŠ

PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: PRILAGOJEN
PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE
5. ,11., 12. člen ZUOPP; 5. člen Pravilnika o dodatni strokovni in
fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
Otroci s posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni v program za
predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo, se usmerjajo v prilagojene programe za predšolske otroke.
Program se izvaja v razvojnih oddelkih vrtcev in v oddelkih vrtca pri
zavodih za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami. (Vir:
Dopis MŠŠ z dne 30.03.2006).

GIBALNO OVIRANI

Otroci s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE







OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV


V oddelkih vrtca pri zavodih: 55 otrok
V razvojnih oddelkih pri rednih vrtcih: 165
(vir:MŠŠ)
701.902 EUR
(Vir: MŠŠ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE

6674

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ, starši, lokalna skupnost

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

PRAVICA

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: PROGRAM
OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA S PRILAGOJENIM
IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO
5. do 8. 11. člen ZUOPP; 5. člen Pravilnika o dodatni strokovni in
fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami; 11., 12.
člen ZOsn.
Program se izvaja v rednih osnovnih šolah.
Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraţevalne
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se
glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko
prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja,
napredovanje in časovna razporeditev pouka.
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Dodatna strokovna pomoč se v skladu s pravilnikom dodeli:
gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gibalno oviranim otrokom
in otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so usmerjeni v
izobraţevalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo, se lahko ob prvi usmeritvi določi največ
pet ur, ob vseh nadaljnjih usmeritvah pa največ tri ure tedensko
dodatne strokovne pomoči.
Dolgotrajno bolnim otrokom, ki so usmerjeni v izobraţevalni program
osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
se ob vseh usmeritvah določi največ pet ur dodatne strokovne pomoči.
Otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otrokom z
motnjami vedenja in osebnosti, ki so usmerjeni v izobraţevalni
program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo, se lahko ob prvi usmeritvi določi največ tri ure, ob vseh
nadaljnjih usmeritvah pa največ dve uri tedensko dodatne strokovne
pomoči.
Za slepe in slabovidne otroke, ki so usmerjeni v program za
predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo, se lahko z odločbo o usmeritvi določi večje število ur
dodatne strokovne pomoči, in sicer v delu, ki se nanaša na
premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj:
- največ 3 dodatne ure tedensko za otroke v prvem in drugem vzgojnoizobraţevalnem obdobju izobraţevalnega programa devetletne
osnovne šole
- 1 dodatna ura tedensko za otroke v tretjem vzgojno-izobraţevalnem
obdobju izobraţevalnega programa devetletne osnovne šole in
- 1 dodatna ura tedensko za dijake v izobraţevalnih programih
poklicnega in strokovnega ter splošnega srednjega izobraţevanja. (Vir:
Dopis MŠŠ z dne 30.03.2006)
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Učenci s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH





8.037 učencev, od tega:
- primanjkljaji na posameznih področjih učenja: 4.275
- dolgotrajno bolni: 1.551
- govorno-jezikovne motnje: 1.227
- mejne intelektualne sposobnosti: 375
- gibalno ovirani: 277
- gluhi in naglušni: 189
- čustvene in vedenjske motnje 78
- slepi in slabovidni: 59
- laţja motnja v duševnem razvoju: 6
(vir: MŠŠ, konec šolskega leta 2009/10)
24.963.440 EUR
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SREDSTEV

(Vir: MŠŠ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE

6672
6674

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

PRAVICA DO SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA:
PROGRAMI SPLOŠNEGA TER STROKOVNEGA IN POKLICNEGA
IZOBRAŢEVANJA S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO
STROKOVNO POMOČJO
5. do 8., 11. člen ZUOPP; 5. člen Pravilnika o dodatni strokovni in
fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami; 8. člen
Zakona o gimnazijah; 10. člen ZPSI.
Mladostnikom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v srednješolske
izobraţevalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire
oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in
ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka ter
zagotovi dodatna strokovna pomoč.
Vzgoja in izobraţevanje posebno nadarjenih, slepih in slabovidnih,
gluhih in naglušnih dijakov, gibalno oviranih dijakov, dijakov z
govornimi motnjami in dolgotrajno bolnih dijakov ter dijakov s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami oz. dijaki s posebnimi potrebami,
se v gimnazijah in poklicnih ter strokovnih šolah organizira in izvaja v
skladu z Zakonom o gimnazijah in Zakonom o strokovnem in
poklicnem izobraţevanju in posebnimi predpisi.
Mladostnikom, ki so usmerjeni v izobraţevalne programe poklicnega in
strokovnega ter splošnega srednjega izobraţevanja s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se z odločbo o usmeritvi
dodatna strokovna pomoč določi največ tri ure tedensko.

GIBALNO OVIRANI

Dijaki s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV





2.680 dijakov; od tega:
dijakov z laţjo motnjo v duševnem razvoju: 189
slepih in slabovidnih: 30
gluhih in naglušnih: 102
gibalno oviranih: 111
dijakov z govornimi motnjami: 103
dolgotrajno bolnih: 412
dijakov s kombiniranimi motnjami: 163
s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: 1.555
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OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

ter dijakov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami: 15
(Vir: MŠŠ)
1.402.300 EUR
(Vir: MŠŠ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE

6676 - Dejavnost srednjega šolstva

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA

PRILAGOJENI IZOBRAŢEVALNI PROGRAMI Z ENAKOVREDNIM
IZOBRAZBENIM STANDARDOM

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

11., 12. člen ZUOPP; 11., 12. člen ZOsn; 10. člen ZPSI.
Prilagojeni izobraţevalni programi zagotavljajo pridobitev
enakovrednega izobrazbenega standarda kot izobraţevalni programi
osnovnošolskega oziroma poklicnega in strokovnega izobraţevanja in
so namenjeni slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim otrokom,
otrokom z govorno jezikovnimi motnjami in gibalno oviranim otrokom.
Programi se izvajajo v zavodih za vzgojo in izobraţevanje otrok s
posebnimi potrebami.
V skladu z Zakonom o osnovni šoli se lahko s prilagojenimi
izobraţevalnimi programi določi tudi drugačno izvajanje vzgojnoizobraţevalnega dela.
V skladu z Zakonom o usmerjanju se lahko s prilagojenimi programi
osnovnošolskega izobraţevanja, ki omogočajo otrokom s posebnimi
potrebami pridobiti enakovreden izobrazbeni standard, prilagodi
predmetnik, organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja,
napredovanje in časovna razporeditev pouka.
S prilagojenimi izobraţevalnimi progami za področja poklicnega in
strokovnega izobraţevanja, ki omogočajo otrokom s posebnimi
potrebami pridobiti enakovreden izobrazbeni standard, se lahko
prilagodi predmetnik, organizacija, trajanje, način preverjanja in
ocenjevanja znanja, napredovanja in časovna razporeditev pouka.

GIBALNO OVIRANI

Otroci s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

Število učencev v osnovnih šolah pri zavodih:
-slepi in slabovidni: 9
-gluhi in naglušni: 184
-gibalno ovirani: 30
Število dijakov v srednjih šolah pri zavodih:
-slepi in slabovidni: 16
-gluhi in naglušni: 61
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OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

-gibalno ovirani: 136
(vir: MŠŠ)
16.530.439 EUR
(realizacija zavodi: slepi, gluhi, gibalno ovirani = 6)
(Vir: MŠŠ)
6674
in ostale PP

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA

PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA:
PRILAGOJENI IZOBRAŢEVALNI PROGRAMI Z NIŢJIM
IZOBRAZBENIM STANDARDOM

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

5., 6., 11. In 12. člen ZUOPP; 11., 12. člen ZOsn.
Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo
primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega
standarda po izobraţevalnem programu osnovnošolskega
izobraţevanja, se sprejme prilagojen izobraţevalni program z niţjim
izobrazbenim standardom. V skladu z Zakonom o osnovni šoli se
lahko s prilagojenimi izobraţevalnimi programi in s posebnim
programom vzgoje in izobraţevanja za učence s posebnimi potrebami
določi drugačno izvajanje vzgojno-izobraţevalnega dela. Tako se za
učence, ki se izobraţujejo v skladu s prilagojenim programom z niţjim
izobrazbenim standardom ne izvaja nivojski pouk, v prvem in drugem
izobraţevalnem obdobju se učenčevo znanje ocenjuje opisno in šele v
tretjem obdobju številčno, nacionalno preverjanje znanja je ob koncu
tretjega obdobja prostovoljno, ponavljanje razreda v drugem obdobju
je ob določenih pogojih tudi moţno. Program se izvaja v osnovnih
šolah s prilagojenim programom in v podruţnicah in oddelkih pri rednih
osnovnih šolah.
Otroci s posebnimi potrebami.

GIBALNO OVIRANI
SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA





Število učencev: 1.256 v osnovnih šolah s prilagojenim programom in
oddelkih s prilagojenim programom pri rednih osnovnih šolah
(vir: MŠŠ)
40.608.494 EUR
(realizacija: redni OŠPP in oddelki OŠPP pri OŠ)
(Vir: MŠŠ)
6672
in ostale PP
MŠŠ, lokalna skupnost
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PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: POSEBNI PROGRAM
VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA
5., 6., 7., 11. člen ZUOPP, 61., 64., 67., 71., 72. in 75. člen ZOsn
V skladu z Zosn se s posebnim programom vzgoje in izobraţevanja za
učence s posebnimi potrebami lahko določi posebno izvajanje
vzgojno-izobraţevalnega dela. Za učence s posebnimi potrebami, ki
so vključeni v posebni program vzgoje in izobraţevanja se
izobraţevanje v skladu z Zosn izvaja do 21. leta, program je sestavljen
iz petih izobraţevalnih nivojev. Glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja,
ovire oziroma motnje se ne izvajata nivojski pouk in nacionalno
preverjanje znanja, znanje učencev se ocenjuje z opisnimi ocenami,
učenci obvezno napredujejo iz nivoja v nivo posebnega programa, ne
ponavljajo, ob koncu izobraţevanja se izda potrdilo o zaključenem
izobraţevanju po posebnem programu. Posebni programi vzgoje in
izobraţevanja se izvajajo v osnovnih šolah s prilagojenim programom
ter v podruţnicah in oddelkih pri rednih osnovnih šolah.
Otroci s posebnimi potrebami.

GIBALNO OVIRANI
SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV





975 učencev v osnovnih šolah s prilagojenim programom (izvajajo tudi
posebni program) in oddelkih posebnega programa pri rednih
osnovnih šolah.
(vir: MŠŠ)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

(Podatek je vključen v realizacijo pri zgornji pravici)

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ, lokalna skupnost

PRAVICA

PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: VZGOJNI
PROGRAMI

PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI

Podatek o PP je enak kot pri zgornji pravici.

5. člen ZUOPP.
Vzgojni program se izvaja v zavodih za vzgojo in izobraţevanje otrok s
posebnimi potrebami in v domovih za učence pri osnovnih šolah s
prilagojenim programom.

GIBALNO OVIRANI

Otroci s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
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OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

PRORAČUNSKE POSTAVKE





V 16 zavodih in 6 domovih za učence: 934 učencev in dijakov
(vir: MŠŠ)
37.389.281 EUR
(realizacija: vzgojni in ostali zavodi = 16 in 6 domov v okviru OŠPP; od
skupnega zneska je 16,5 mio vključenih v T5, v T6 pa je ţe vključena
real. za vse OŠPP vključno z domovi za učence)
6672
6674 in ostale PP
(Vir: MŠŠ)

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA

PRAVICA DO INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA VZGOJE IN
IZOBRAŢEVANJA

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

27., 28., 29., 30. člen ZUOPP.
Vrtec, šola oziroma zavod je dolţan najkasneje v roku 30 dni po
sprejemu otroka izdelati individualizirani program vzgoje in
izobraţevanja. Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega
programa imenuje ravnatelj vrtca, šole oziroma zavoda, strokovno
skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda in
drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa
vzgoje in izobraţevanja. Pri pripravi individualiziranega programa
sodelujejo tudi starši otroka. Strokovna skupina mora med šolskim
letom prilagajati individualizirani program glede na napredek in razvoj
otroka. Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na
posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oziroma pri
predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči,
prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji,
preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni
razporeditvi pouka.

GIBALNO OVIRANI

Otroci s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

10.316 učencev v osnovnih šolah (prilagojeno izvajanje in DSP),
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osnovnih šolah s prilagojenim programom (prilagojen program in
posebni program) v osnovnih in srednjih šolah pri zavodih
2680 dijakov – to so vsi dijaki usmerjeni v izobraţevalni program s
prilagojenim izvajanjem in DSP
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

Financiranje v okviru redne dejavnosti in ni dodatnih finančnih posledic

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

SPREMLJEVALEC ZA ZAGOTAVLJANJE FIZIČNE POMOČI
GIBALNO OVIRANIM
10. člen ZUOPP; 9. člen Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči
za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
Komisija za usmerjanje lahko predlaga dodelitev spremljevalca gibalno
oviranemu otroku za zagotavljanje fizične pomoči, če je otrok usmerjen
v: program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo; izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem
in dodatno strokovno pomočjo in v prilagojeni program, ki ne
zagotavlja pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda.
Otroci s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

202 spremljevalca za teţje in teţko gibalno ovirane učence
54 spremljevalcev za teţko ali teţje gibalno ovirane dijake
(vir: MŠŠ)
4.846.182 EUR
(Vir: MŠŠ)
6672
6674
6676

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA

VKLJUČITEV V ZAVOD OZIROMA ODDAJA V REJNIŠTVO

PRAVNA PODLAGA

15. člen ZUOPP.
Otroke s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti vzgoje in
izobraţevanja v kraju njihovega prebivališča in jim zaradi oddaljenosti
prebivališča od kraja vzgoje in izobraţevanja ni mogoče zagotoviti
prevoza, se v teh primerih lahko namesti v zavod ali rejniško druţino.
Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne
oskrbe v kraju izobraţevanja in pravico do brezplačnega prevoza ob

VSEBINA PRAVICE
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pouka prostih dnevih.

GIBALNO OVIRANI

Otroci s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti vzgoje in
izobraţevanja v kraju njihovega prebivališča in jim zaradi oddaljenosti
prebivališča od kraja vzgoje in izobraţevanja ni mogoče zagotoviti
prevoza.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





297 učencev in dijakov v zavodih in 244 učencev v domovih pri
osnovnih šolah s prilagojenim programom
Brezplačni prevoz: 500
(vir: MŠŠ)
oskrbni stroški: 1.649.309 EUR
vikend prevozi: 446.859 EUR
(vir: MŠŠ)
oskrbni stroški: 6672, 6674
vikend prevozi: 4394

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA

PRAVICA DO PODALJŠANEGA BIVANJA

PRAVNA PODLAGA

21. člen ZOsn.
Za učence s posebnimi potrebami lahko šola organizira podaljšano
bivanje tudi od sedmega do devetega razreda, če je tako določeno z
odločbo o usmeritvi.

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Učenci s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





1.413 učencev v osnovnih šolah s prilagojenim programom, osnovnih
šolah v zavodih in oddelkih s prilagojenim programom pri rednih
osnovnih šolah.
(vir: MŠŠ)
3.978.100 EUR
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(vir: MŠŠ)
PRORAČUNSKE POSTAVKE

6672
6674

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA

PRAVICA DO PRILAGOJENIH VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH
OBDOBIJ

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

33. člen ZOsn.
Osnovnošolsko izobraţevanje se deli na tri vzgojno-izobraţevalna
obdobja (prvo obdobje - 1. do 3 razred; drugo obdobje: od 4. do 6.
razred; tretje obdobje: 7. do 9. razred). S prilagojenimi izobraţevalnimi
programi in s posebnim programom vzgoje in izobraţevanja se za
učence s posebnimi potrebami vzgojno-izobraţevalna obdobja lahko
določijo tudi drugače.

GIBALNO OVIRANI

Učenci s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

Velja enako kot za učence rednih šol.
Financiranje v okviru redne dejavnosti in ni dodatnih finančnih
posledic.

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV






PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA

PRAVICA DO PRILAGOJENEGA NAČINA PREVERJANJA IN
OCENJEVANJA ZNANJA V PRILAGOJENIH PROGRAMIH

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

12. člen ZUOPP, 61., 67., 69. člen ZOsn.
Za učence s posebnimi potrebami se lahko določi drugačen način
preverjanja in ocenjevanja. Učencem, ki so usmerjeni v prilagojene
programe z enakovrednim standardom znanja se prilagodi način
preverjanja in ocenjevanja znanja, učencem, ki so usmerjeni v
prilagojen program z niţjim izobrazbenim standardom in v posebni
program vzgoje in izobraţevanja pa tudi način preverjanja in
ocenjevanja znanja ob koncu obdobij napredovanje in pogoji za
dokončanje izobraţevanja.
Nacionalno preverjanje znanja se za učence, ki so usmerjeni v
prilagojeni program z enakovrednim standardom izvaja v skladu s 64.
členom Zosn, za učence, ki so usmerjeni v prilagojen program z niţjim
izobrazbenim standardom pa v skladu s 67. členom istega zakona.
Učenci s posebnimi potrebami.
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GIBALNO OVIRANI



SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





n.p. za preverjanje znanja tekom šolskega leta (vir: MŠŠ)
Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 2. obdobja je opravljalo 769
učencev s posebnimi potrebami in ob koncu 3. obdobja 1.144 učencev
(Vir: RIC)
Stroški za te učence niso vodeni ločeno, temveč so zdruţeni v celotni
proračunski postavki za vse kandidate oz. učence na zunanjih
preverjanjih.
(vir: RIC)

PRORAČUNSKE POSTAVKE

6672 – dejavnost osnovnega šolstva

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA

NAPREDOVANJE IZ RAZREDA V RAZRED IN POPRAVNI IZPITI
IN USPEŠNO DOKONČANJE DEVETEGA RAZREDA

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

69., 70., 72., 73. člen ZOsn.
Napredovanje iz razreda v razred in popravni izpiti se za učence, ki so
vključeni v prilagojene izobraţevalne programe z enakovrednim
standardom izvajajo v skladu z določili 69., 70., 72. in 73. člena ZOsn,
za učence, ki so usmerjeni v prilagojen izobraţevalni program z niţjim
izobrazbenim standardom pa velja določilo petega odstavka 69. člena,
ki določa, da lahko v drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju učenec
ponavlja razred, če ni dosegel pričakovanih rezultatov, ki so potrebni
za napredovanje v naslednji razred, čeprav mu je šola omogočila
vključitev v dopolnilni pouk.

GIBALNO OVIRANI

Učenci s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

n.p.






n.p.
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PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

MŠŠ

PRAVICA DO IZOBRAŢEVANJA NA DOMU IN V ZASEBNEM
ZAVODU
18. ZOUPP; Pravilnik o osnovnošolskem izobraţevanju učencev s
posebnimi potrebami
Na predlog staršev lahko komisija usmeri otroka s posebnimi
potrebami v program osnovnošolskega izobraţevanja, ki se organizira
na domu, če za to obstajajo utemeljeni razlogi in so na domu
zagotovljeni ustrezni pogoji.
V primeru iz prejšnjega odstavka se otroku iz sredstev drţavnega
proračuna zagotovijo sredstva, v višini, ki jih drţava oziroma lokalna
skupnost zagotavlja za plače in materialne stroške na otroka v javni
šoli.
Podrobnejše pogoje za izvajanje in kriterije za financiranje programov
iz prvega odstavka tega člena določi minister, pristojen za šolstvo.
Pravico do izobraţevanja na domu imajo v skladu s pravilnikom
učenci, ki jih komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
usmeri v:
izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo,
prilagojen izobraţevalni program z enakovrednim
izobrazbenim standardom,
prilagojen izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim
standardom in
posebni program vzgoje in izobraţevanja,
ki se izvajajo na domu, če za to obstajajo utemeljeni razlogi in so za to
na domu zagotovljeni ustrezni pogoji.
Otroci se usmerjajo v izobraţevanje na domu, če zaradi primanjkljajev,
ovir oziroma motenj ne morejo prisostvovati pouku, in ko lahko na
domu, zaradi individualiziranega pristopa, laţje doseţejo cilje oziroma
standarde znanja, določene z učnimi načrti.
O izobraţevanju na domu šola oziroma zavod, v katerega je učenec z
odločbo vključen, vodi in izdaja dokumentacijo, ki jo določa Pravilnik o
dokumentaciji v osnovni šoli.
Starši imajo pravico kadarkoli med letom predlagati vključitev
učenca,ki se izobraţuje na domu, v šolo oziroma zavod, naveden v
odločbi o usmeritvi.

GIBALNO OVIRANI

Učenci s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
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STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV


1 učenec v izobraţevanju na domu
Zasebnih zavodov na tem področju ni.
(vir: MŠŠ)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

4.115 EUR

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA

PRAVICA DO PONAVLJANJA LETNIKA IN PODALJŠANJA
STATUSA DIJAKA

PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI

6672

20., 23. člen Zgim.
Dijak s posebnimi potrebami ima pravico večkrat obiskovati isti letnik.
Tem dijakom se lahko podaljša status dijaka za največ dve leti.

GIBALNO OVIRANI

Dijaki s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

n.p.

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA

OPRAVLJANJE MATURE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI
POTREBAMI – PRILAGODITVE

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE






n.p.

Pravila za opravljanje mature za kandidate s posebnimi potrebami.
Kandidati s posebnimi potrebami so tisti kandidati, ki so bili na podlagi
ZUOPP z odločbo usmerjeni v izobraţevalne programe s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma v prilagojene
izobraţevalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom Za
kandidate so glede na vrsto in stopnjo njihovih primanjkljajev, ovir
oziroma motenj ter morebitno kombinacijo primanjkljajev, ovir oziroma
motenj moţne naslednje prilagoditve:
- podaljšanje časa opravljanja ustnega oziroma pisnega izpita,
- zagotovitev posebnega prostora za opravljanje izpita,
- prilagoditev v prostoru oziroma prostora in prilagoditev opreme,
- opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih
pripomočkov,
- opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
- prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
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- prilagoditev načina opravljanja praktičnega dela mature in
- prilagoditev načina ocenjevanja.
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Dijaki s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





Pri splošni maturi je bilo 254 kandidatov s posebnimi potrebami, pri
poklicni maturi 235 kandidatov
(vir: RIC)
Stroški za te učence niso vodeni ločeno, temveč so zdruţeni v celotni
proračunski postavki za vse kandidate oz. učence na zunanjih
preverjanjih.
(vir: RIC)

PRORAČUNSKE POSTAVKE

6676 – dejavnost srednjega šolstva

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA

PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA
48. člen ZPSI; Statut Univerze v Ljubljani, Statut Univerze v Mariboru,
Statut Univerze na Primorskem.
Študentom, ki imajo status študenta s posebnimi potrebami se lahko v
nekaterih primerih (izjemoma) podaljša status študenta.

PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Študenti, ki imajo status študenta s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

n.p.






n.p.

VIR FINANCIRANJA

PRAVICA

PRAVICA DO IZREDNIH IZPITNIH ROKOV IN NAPREDOVANJA V
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VIŠJI LETNIK
PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI

48. člen ZPSI; Statut Univerze v Ljubljani, Statut Univerze v Mariboru,
Statut Univerze na Primorskem.
Po dogovoru lahko študent, ki ima status študenta s posebnimi
potrebami, opravlja izpit v izrednem roku in se izjemoma tudi vpiše v
višji letnik, čeprav ni opravil vseh zahtevanih obveznosti.

GIBALNO OVIRANI

Študenti, ki imajo status študenta s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

n.p.






n.p.

VIR FINANCIRANJA

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

BREZPLAČNI PREVOZ ZA PREDŠOLSKE OTROKE S POSEBNIMI
POTREBAMI IN NJIHOVEGA OBVEZNEGA SPREMLJEVALCA
15. člen ZUOPP
V primeru, ko otroci s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti
vzgoje in izobraţevanja v kraju njihovega prebivališča in so usmerjeni
v prilagojen program za predšolske otroke, lahko komisija na ţeljo
staršev predlaga, da se z odločbo o usmeritvi določi, da se namesto
oskrbe v zavodu oziroma v rejniški druţini otroku zagotavlja pravica do
brezplačnega prevoza iz kraja prebivališča do kraja, kjer deluje zavod
in nazaj. Sredstva za zagotovitev pravice do brezplačnega prevoza se
za posameznega otroka in njegovega obveznega spremljevalca
zagotavljajo iz drţavnega proračuna.

GIBALNO OVIRANI

Predšolski otroci s posebnimi potrebami in njihovi spremljevalci.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

12 otrok

UPRAVIČENCI
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(Vir: MŠŠ)
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

29.228 EUR
(Vir: MŠŠ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE

4394

VIR FINANCIRANJA

MŠŠ

PRAVICA

PRAVICA DO BREZPLAČNEGA PREVOZA DO ŠOLE

PRAVNA PODLAGA

56. člen ZOsn.
Otroci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena ZOsn imajo
pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega
prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o
usmeritvi.
O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno
skupnostjo.

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Učenci s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





Dnevne prevoze v šolo in nazaj domov krijejo lokalne skupnosti.
Dnevne prevoze v šolo za otroke s posebnimi potrebami, ki so
nameščeni v zavode, ki v svojem okviru nimajo šole, zagotavlja MŠŠ.
(vir: MŠŠ)
Za dnevne prevoze v šolo in nazaj domov ni podatka.
Za dnevne prevoze v šolo za otroke s posebnimi potrebami, ki so
nameščeni v zavode, ki v svojem okviru nimajo šole: 35.961 EUR.
(Vir: MŠŠ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE

4394

VIR FINANCIRANJA

lokalna skupnost, MŠŠ

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

DODATEK K DRŢAVNI ŠTIPENDIJI ZA ŠTIPENDISTE S
POSEBNIMI POTREBAMI
6., 13., 14. člen ZŠtip; Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so
določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.
K drţavni štipendiji se, ob izpolnjevanju pogojev iz tega zakona,
dodelijo naslednji dodatki:
- dodatek glede na dohodek v druţini štipendista,
- dodatek za vrsto in področje izobraţevanja,
- dodatek za učni oziroma študijski uspeh,
- dodatek za izobraţevanje zunaj stalnega prebivališča,
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- dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Prejemniki (dijaki in študenti) drţavne štipendije.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





3
Število prejemnikov dodatka :
- za posebne potrebe: 660
- na dohodek: 660
- za prevoz: 534
- za vrsto in področje izobraţevanja: 247
- za uspeh: 46
(Vir: MDDSZ, Direktorat za trg dela in zaposlovanje)
Za drţavne štipendije za dodatke za posebne potrebe: 44.318,75 EUR
(Vir: MDDSZ, Direktorat za trg dela in zaposlovanje)
Posebne postavke zgolj za omenjeni dodatek ni.
Skupna postavka: 7054 - Štipendije: drţavne, Zoisove in nagrade za
trajnostni razvoj

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

DODATEK K ZOISOVI ŠTIPENDIJI ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI
POTREBAMI

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

25., 26., 31. člen Zštip.
K Zoisovi štipendiji se dodelijo naslednji dodatki v skladu s tem
zakonom:dodatek glede na dohodek v druţini štipendista,
- dodatek za vrsto in področje izobraţevanja,
- dodatek za učni oziroma študijski uspeh,
- dodatek za izobraţevanje zunaj stalnega prebivališča,
- dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

GIBALNO OVIRANI

Prejemniki (dijaki in študenti) Zoisove štipendije.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)



3





Samo osebe, ki jim je dodeljen dodatek za posebne potrebe.
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STARŠI ZA OTROKE

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI


4
Število prejemnikov dodatka :
- za posebne potrebe: 10
- na dohodek: 10
- za prevoz: 8
- za vrsto in področje izobraţevanja: 3
- za uspeh: 9
(Vir: MDDSZ, Direktorat za trg dela in zaposlovanje)
Za Zoisove štipendije za dodatke za posebne potrebe: 4.355,9 EUR
(Vir: MDDSZ, Direktorat za trg dela in zaposlovanje)
Posebne postavke zgolj za omenjeni dodatek ni.
Skupna postavka: 7054 - Štipendije: drţavne, Zoisove in nagrade za
trajnostni razvoj
MDDSZ

SUBVENCIJE ZA BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU ZA
SPREMLJEVALCA
73.b. člen ZVis; 12. člen Pravilnika o subvencioniranju bivanja
študentov.
Subvencija se dodeljuje za spremljevalca študenta invalida, če je do
njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi. Spremljevalec študenta
invalida mora izpolnjevati pogoje iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka
12. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov.

GIBALNO OVIRANI

Študenti s posebnimi potrebami


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA
4





16 subvencij za spremljevalce in sicer:
- Študentski domovi v Ljubljani: 16
- Študentski domovi Maribor: 0 (4 invalidi brez spremljevalcev)
- Študentski domovi, Univerza na Primorskem: 0
- Študentski domovi Kranj: 0
(Vir: Študentski domovi v Ljubljani, Študentski domovi Maribor,
Študentski domovi, Univerza na Primorskem in Študentski domovi
Kranj)
Študentski domovi v Ljubljani: 2.176 EUR
(Vir: Študentski domovi v Ljubljani)
Pomoč šolajočim: proračunski postavki 5755 - Študentski domovi,
konto 4119
MVZT

Samo osebe, ki jim je dodeljen dodatek za posebne potrebe.
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PRAVICA

ŠTUDENTSKA PREHRANA – PRAVICA DO DODATNIH 10
SUBVENCIJ

GIBALNO OVIRANI

8. člen ZSŠP, ZUTPG.
Študentje s posebnimi potrebami so upravičeni do 10 dodatnih
subvencij mesečno.
Študentje s posebnimi potrebami zaradi teţke oziroma teţje
funkcionalne prizadetosti


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI





OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV


Evidentiranih 32 oseb za leto 2010/2011, ki koristijo prehrano na
podlagi določila, da so študenti, ki uveljavljajo subvencijo na podlagi
dokazil, da so študenti s posebnimi potrebami.
(Vir: ŠOS)
Ni podatka o tem, kolikokrat vsak od upravičencev dejansko koristi to
pravico.

PRORAČUNSKE POSTAVKE

5629

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
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2.2 Delo in zaposlovanje

PRAVICA

PRAVICA DO ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

13. in 15. člen ZZRZI.
Vrste storitev zaposlitvene rehabilitacije so zlasti:
– svetovanje, spodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi,
– priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad
in poklicnih interesov,
– pomoči pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o
moţnostih vključevanja v usposabljanje in delo,
– pomoči pri izboru ustreznih poklicnih ciljev,
– razvijanja socialnih spretnosti in veščin,
– pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve,
– analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
– izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja
invalida,
– izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo,
– usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem
poklicu,
– spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraţevanju,
– spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi,
– sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa,
– ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov in
– opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije.
Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije se lahko izvajajo v
postopkih za uveljavljanje pravic po drugih predpisih oz. kot podporne
storitve pri izvajanju poklicne rehabilitacije po drugih predpisih.
Invalidi, če nimajo pravice do enakih storitev po drugih predpisih.
Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije lahko za invalida
uveljavlja tudi delodajalec.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV





MDDSZ, Direktorat za invalide podatka o točnem št. upravičencev v
letu 2010 nima, obstaja le podatek o št. izdanih napotnicah ZRSZ v
letu 2010. Teh je bilo 2.034. Vendar vse osebe še niso bile vključene v
ZR in še čakajo na vključitev. Podatek izvajalcev je, da je konec
decembra 2010 čakalo na vključitev 480 upravičencev (nekateri čakajo
še iz leta 2009). Imajo tudi podatek izvajalcev ZR o št. različnih oseb,
ki so bile vključene v storitve ZR v obdobju od marca do decembra
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OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

2010 (novo obdobje izvajanje ZR) in teh je bilo 1.678.
(Vir: MDDSZ, Direktorat za invalide)
V višini finančnih sredstev so upoštevana sredstva za izvajalce
zaposlitvene rehabilitacije, ki izvajajo storitve ZR. Januarja in februarja
je bil skupen obseg strokovnih timov 14,5 (75 % financiranje MDDSZ),
od marca naprej pa velja nova mreţa izvajalcev ZR s skupnim
obsegom strokovnih timov – 17 in 90 % financiranjem. Realizacija
finančnih sredstev za izvajalce ZR v letu 2010 je znašala:
2.762.759,72 EUR
(Vir: MDDSZ, Direktorat za invalide)

PRORAČUNSKE POSTAVKE

3577 – Zaposlitvena rehabilitacija invalidov

VIR FINANCIRANJA

2611 - MDDSZ

PRAVICA

PRAVICA DO DENARNIH PREJEMKOV IZ NASLOVA
ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

17. člen ZZRZI.
Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, ima
pravico do denarnih prejemkov glede na vrsto, obseg in čas trajanja
storitev, in sicer:
– plačila stroškov javnega prevoza za invalida in njegovega
spremljevalca, v primeru, da ga potrebuje, če je invalidu priznana
pravica do storitev iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste in desete
alinee 15. člena tega zakona,
– plačila stroškov bivanja v višini največ 20 % minimalne plače
mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo več dni
zaporedoma in če je oteţen vsakodnevni prihod invalida k izvajalcu
zaposlitvene rehabilitacije,
– denarnega prejemka za čas trajanja zaposlitvene rehabilitacije v
višini 30 % minimalne plače mesečno, če se storitve zaposlitvene
rehabilitacije izvajajo v obsegu najmanj 100 ur in če invalid ni
prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči po predpisih iz
naslova pravic brezposelnih oseb ali denarnega nadomestila po
predpisih iz naslova invalidskega zavarovanja.

GIBALNO OVIRANI

Invalidi, ki jim je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





Povprečno 558 upravičencev mesečno
(Vir: MDDSZ, Direktorat za invalide)
Realizacija finančnih sredstev v letu 2010 za denarne prejemke iz
naslova zaposlitvene rehabilitacije: 952.072,73 EUR
(Vir: MDDSZ, Direktorat za invalide)

39

PRORAČUNSKE POSTAVKE

3577 – Zaposlitvena rehabilitacija invalidov

VIR FINANCIRANJA

2611 - MDDSZ

PRAVICA

FINANČNE VZPODBUDE ZA VKLJUČITEV INVALIDOV V
ZAPOSLITEV

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

67., 70., 72., 73., 74., 75., 76. člen ZZRZI.
Za enakopravnejše vključevanje invalidov v zaposlitev se lahko
priznajo naslednje finančne vzpodbude:
– subvencije plač invalidom (v zaščitni zaposlitvi, v podporni zaposlitvi
in v invalidskem podjetju ) - natančneje opredeljene pod točko
PRAVICA DO SUBVENCIJE PLAČ,
– plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo
invalidov (Na podlagi izdelanega načrta prilagoditve delovnega mesta
in sredstev za delo lahko delodajalec, ki namerava zaposliti
brezposelnega invalida, v primeru, da ni drugega zavezanca za
plačilo, zaprosi za plačilo stroškov prilagoditve konkretnega delovnega
mesta in sredstev za delo. Plačilo stroškov prilagoditve konkretnega
delovnega mesta in sredstev za lahko znaša največ 70% dejanskih
stroškov),
– plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju (Na podlagi
izdelanega individualiziranega načrta podpore invalidu in delodajalcu
ima delodajalec pravico do plačila stroškov podpornih storitev iz 51.
člena ZZRZI v obsegu do 30 ur mesečno, če invalid nima več pravice
do zaposlitvene rehabilitacije po tem zakonu, če ima z njim sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma za določen čas
najmanj 24 mesecev in če gre za zaposlenega invalida nad
predpisano kvoto po tem zakonu),
– oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zaposlenih invalidov (Delodajalci so za invalide, ki jih
zaposlujejo nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu, na podlagi
odločbe Sklada za spodbujanje zaposlovanja invalidov oproščeni
plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Ta določba velja tudi za delodajalce, ki zaposlujejo manj kot 20
delavcev in za samozaposlene invalide. Vlogi za oprostitev plačila
omenjenih prispevkov je potrebno priloţiti kopijo prijave v zavarovanje
iz prvega odstavka 66. člena ZZRZI in pogodbo o zaposlitvi invalida, iz
katere je razvidna višina njegove plače, delodajalci pa morajo
predloţiti še dokazila o izpolnjevanju kvote oziroma dokazila, da niso
zavezani za izpolnjevanje kvote),
– nagrade za preseganje kvote (Vlada RS v uredbi iz tretjega odstavka
62. člena ZZRZI določi višino in čas prejemanja nagrade delodajalcu,
ki zaposluje več invalidov, kot je določeno s kvoto in delodajalcu, ki
zaposluje manj kot 20 delavcev in ima zaposlene invalide, pod
pogojem, da njihova invalidnost ni nastala kot posledica poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu),
– letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju
zaposlovanja invalidov (Sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov
vsako leto razpiše javni natečaj za podelitev letnih nagrad
delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov.
Javni natečaj, v katerem so opredeljena merila za izbor, pripravi odbor,
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GIBALNO OVIRANI

ki ga imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo. Ta tudi
podeljuje nagrade,
– druge vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja
delovnih mest za invalide ter druge razvojne vzpodbude.
Invalidi (pri subvenciji plač, pri plačilu stroškov storitev v podpornem
zaposlovanju, pri oprostitvi plačila prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov) in delodajalci (pri plačilu
stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, pri plačilu stroškov
prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov in pri nagradah
za preseganje kvote in letnih nagradah).


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





a) podatek pri »PRAVICA DO SUBVENCIJE PLAČE«
b) plačilo prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo: izplačilo 1
odločbe iz leta 2009
c) podatek pri »PLAČILO STROŠKOV STORITEV V PODPORNEM
ZAPOSLOVANJU«
d) št. upravičencev ni mogoče določiti, ker se spreminja iz meseca v
mesec ali pa ne uveljavljajo pravice, čeprav imajo odločbo.
e) nagrade za preseganje kvote: 2.756 pozitivnih odločb
f) letne nagrade delodajalcem: 0
(Vir: Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Letno poročilo
2010 in MDDSZ, Direktorat za invalide, telefonski pogovor)
a) podatek pri »PRAVICA DO SUBVENCIJE PLAČE«
b) plačilo prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo: V letu 2010 ni
bilo nobene vloge delodajalca, le izplačilo na podlagi odločbe iz leta
2009 v višini 2563,73 EUR
c) podatek pri »PLAČILO STROŠKOV STORITEV V PODPORNEM
ZAPOSLOVANJU«
d) oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje za leto 2009: 14.448.647,00 EUR
e) nagrade za preseganje kvote: 14.460.767,87 EUR
f) letne nagrade delodajalcem: 0
(Vir: Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Letno poročilo
2010 in MDDSZ, Direktorat za invalide, telefonski pogovor)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA

PRAVICA DO VKLJUČITVE V PROGRAME SOCIALNEGA
VKLJUČEVANJA

PRAVNA PODLAGA

35. člen ZZRZI
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GIBALNO OVIRANI

Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni
podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti.
Programe socialne vključenosti izvajajo izvajalci, izbrani na javnem
razpisu, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, in v
katerem določi pogoje za izvajanje programov. Z izbranimi izvajalci
ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, sklene večletno pogodbo o
izvajanju programov socialne vključenosti, sofinanciranje pa se
dogovori z letno pogodbo.
V programe se vključujejo invalidi, ki zaradi invalidnosti niso zaposljivi,
kar Zavod po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi z odločbo o
zaposljivosti.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





Januarja 2010 je bilo v programe vključenih 273 invalidov, decembra
2010 pa ţe 311 invalidov.
(Vir: MDDSZ, Direktorat za invalide)
Skupaj višina finančnih sredstev za stroške programa in za potne
stroške upravičencev: 1.654.987,75 EUR
(Vir: MDDSZ, Direktorat za invalide)

PRORAČUNSKE POSTAVKE

4329 – Programi socialne vključenosti za invalide

VIR FINANCIRANJA

2611 - MDDSZ

PRAVICA

PRAVICA DO SORAZMERNEGA DELA NADOMESTIL

PRAVNA PODLAGA

4. odstavek 163. člena ZPIZ-1
Invalid, ki prejema nadomestilo iz naslova invalidnosti oziroma
brezposelnosti in se zaposli za krajši delovni čas od polnega, zadrţi
pravico do prejemanja sorazmernega dela tega nadomestila.
Višino in čas prejemanja sorazmernega dela nadomestil določi
izplačevalec nadomestil po predpisih, ki urejajo pokojninsko in
invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti.

VSEBINA PRAVICE

Uţivalec denarnega nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki se
zaposli za krajši delovni čas od delovnega časa, ki ustreza njegovi
preostali delovni zmoţnosti, ne glede nato, da je vključen v obvezno
zavarovanje, obdrţi nadomestilo tudi po zaposlitvi, in sicer v
sorazmernem delu. Sorazmerni del se izračuna tako, da se
pripadajoče nadomestilo v času, ko je uţivalec zaposlen s krajšim
delovnim časom od polnega, zmanjša za:
- 12,5 %, ko uţivalec dela 1 uro na dan;
- 25 %, ko uţivalec dela 2 uri na dan;
- 37,5 %, ko uţivalec dela 3 ure na dan;
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GIBALNO OVIRANI

- 50 %, ko uţivalec dela 4 ure na dan;
- 62,5 %, ko uţivalec dela 5 ur na dan;
- 75 %, ko uţivalec dela 6 ur na dan;
- 87,5 %, ko uţivalec dela 7 ur na dan.
Invalid, ki prejema nadomestilo iz naslova invalidnosti oziroma
brezposelnosti in se zaposli za krajši delovni čas od polnega.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV





Posebej se ti primeri ne evidentirajo, ker gre za zmanjšanje
posameznih nadomestil in so ţe šteti pri posameznih nadomestilih iz
invalidskega zavarovanja
(Vir: ZPIZ)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA

PRAVICE INVALIDA V ZAŠČITNI ZAPOSLITVI

PRAVNA PODLAGA

41., 42., 46. člen ZZRZI.
Zaščitena delovna mesta zagotavljajo zaposlitveni centri. Tudi
opravljanje dela invalida na domu je lahko opredeljeno kot zaščiteno
delovno mesto. Invalid sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi na
zaščitenem delovnem mestu, v kateri se opredelijo obveznosti iz ZDR,
način in obseg izvajanja strokovne pomoči in spremljanja invalida na
delovnem mestu. Invalid v zaščiteni zaposlitvi ima pravico do
subvencije plače. Zaposlitveni centri so zaradi zagotavljanja zaščitenih
delovnih mest za invalide organizacije posebnega pomena.

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Invalidi.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV





Podatek samo za subvencije plače pri »PRAVICA DO SUBVENCIJE
PLAČE«
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OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

Podatek samo za subvencije plače pri »PRAVICA DO SUBVENCIJE
PLAČE«

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA

PRAVICE INVALIDA V PODPORNI ZAPOSLITVI

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

48., 49., 50., in 51. člen ZZRZI.
Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu v
običajnem delovnem okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu,
delodajalcu in delovnemu okolju.
Invalidu se zagotavlja strokovna podpora z informiranjem,
svetovanjem in usposabljanjem, osebno asistenco, spremljanjem pri
delu, razvojem osebnih metod dela in ocenjevanjem njegove delovne
uspešnosti ter tehnična podpora s prilagoditvijo delovnega mesta in
sredstev za delo.
Delodajalcu in delovnemu okolju invalida se zagotavlja strokovna
podpora z informiranjem in svetovanjem. Invalid ima lahko pravico do
subvencije plače, če dosega niţje delovne rezultate, ugotovljene na
podlagi ocene doseganja delovnih rezultatov.
Za zaposlitev invalida, za katerega je Zavod ugotovil, da je zaradi
svoje invalidnosti zaposljiv le v podporni zaposlitvi, morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
– usposobljenost invalida za opravljanje del na konkretnem delovnem
mestu,
– motiviranost in druge osebnostne lastnosti invalida, ki zagotavljajo
uspešno delo,
– izdelan individualiziran načrt podpore invalidu in delodajalcu,
– pripravljenost delodajalca za sodelovanje in prilagoditev delovnega
okolja ter delovnega mesta v skladu z načrtom.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





Podatek samo za subvencije plače pri »PRAVICA DO SUBVENCIJE
PLAČE«
Podatek samo za subvencije plače pri »PRAVICA DO SUBVENCIJE
PLAČE«

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA

PLAČILO STROŠKOV STORITEV V PODPORNEM
ZAPOSLOVANJU
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GIBALNO OVIRANI

73. člen ZZRZI.
Na podlagi izdelanega individualiziranega načrta podpore invalidu in
delodajalcu ima delodajalec pravico do plačila stroškov podpornih
storitev iz 51. člena tega zakona v obsegu do 30 ur mesečno.
Invalid, ki nima več pravice do zaposlitvene rehabilitacije po ZZRZI, če
ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma za
določen čas najmanj 24 mesecev in če gre za zaposlenega invalida
nad predpisano kvoto po ZZRZI.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





Izplačilo 1 odločbe iz leta 2008
(Vir: Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Letno poročilo
2010)
V letu 2010 ni bilo vloge za plačilo stroškov v podpornem
zaposlovanju, le izplačilo na podlagi odločbe iz leta 2008: 672 EUR
(Vir: Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Letno poročilo
2010)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

PRAVICA

PRAVICA DO SUBVENCIJE PLAČE
68. do 71. člen ZZRZI; 3., 4., 5. in 16. člen Pravilnika o merilih in
postopku za določitev višine subvencije plače za invalide.
Invalidi v zaščitni ali podporni zaposlitvi ter v invalidskem podjetju so
upravičeni do subvencije plače.
V zaščitni zaposlitvi: Invalidi, za katere ZRSZ po pravilniku o statusu
oceni, da so zaposljivi le v zaščitni zaposlitvi, so upravičeni tudi do
subvencije plače. V podporni zaposlitvi: invalidi, za katere ZRSZ po
pravilniku o statusu oceni, da so zaposljivi samo v podporni zaposlitvi,
so upravičeni do subvencije plače samo v primeru, ko je ugotovljeno,
da kljub prilagoditvi delovnega mesta in nudenju ustreznih podpornih
storitev ne morejo dosegati pričakovanih delovnih rezultatov njihovega
delovnega mesta. v invalidskem podjetju: Invalidi, zaposleni v
invalidskem podjetju, so upravičeni do subvencije plače samo v
primeru, ko je ugotovljeno, da zaradi invalidnosti ne dosegajo
pričakovanih delovnih rezultatov njihovega delovnega mesta. Višina
subvencije plače za invalida znaša:
– 10 % minimalne plače mesečno v primeru, če je invalid v
invalidskem podjetju ali v podporni zaposlitvi ocenjen, da dosega nad
90 % do vključno 95 % delovnih rezultatov,

PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
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GIBALNO OVIRANI

– 20 % minimalne plače mesečno v primeru, če je invalid v
invalidskem podjetju ali v podporni zaposlitvi ocenjen, da dosega nad
80 % do vključno 90 % delovnih rezultatov,
– 30 % minimalne plače mesečno v primeru, če je invalid v
invalidskem podjetju ali v podporni zaposlitvi ocenjen, da dosega nad
70 % do vključno 80 % delovnih rezultatov,
– 40 % minimalne plače mesečno v primeru, če je invalid v zaščitni
zaposlitvi ocenjen, da dosega nad 60 % do vključno 70 % delovnih
rezultatov,
– 50 % minimalne plače mesečno v primeru, da je invalid v zaščitni
zaposlitvi ocenjen, da dosega nad 50 % do vključno 60 % delovnih
rezultatov,
– 70 % minimalne plače mesečno v primeru, da je invalid v zaščitni
zaposlitvi ocenjen, da dosega nad 30 % do vključno 50 % delovnih
rezultatov.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





4.697
(Vir: Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov)
5.173.880,67 EUR
(Vir: Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Letno poročilo
2010)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

PRAVICE IZ PROGRAMA APZ, KI SE POSEBEJ NANAŠAJO NA
INVALIDE
Program ukrepov APZ, Programa ukrepov APZ za 2007 - 2013,
Pravilnika o izvajanju ukrepov APZ.
Programi APZ (ki niso del zgoraj navedenih pravic), ki so še posebej
namenjeni zaposlovanju invalidov:
1. zdravstveno zaposlitveno svetovanje,
2. subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu, osebne
asistence in oskrbovanja invalidov-program 'invalid invalidu',
3. nadomestitev dela plače invalidni osebi,
4. usposabljanje za učinkovito vključevanje invalidov in drugih
funkcionalno oviranih oseb na trg dela in spodbujanje njihovih enakih
moţnosti in socialne vključenosti.
Invalidi, druge funkcionalno ovirane osebe, delodajalci, nevladne
organizacije, izvajalci programov za invalide, invalidska društva in
organizacije.
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GIBALNO OVIRANI



SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

PRORAČUNSKE POSTAVKE

VIR FINANCIRANJA

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI





1. točka: 3.547 novo vključenih oseb
2. točka: 474 aktivnih pogodb
3. točka: 36 aktivnih pogodb
4. točka: 104 novo vključene osebe
(Vir: ZRSZ)
1. točka: 114.732,73 EUR
2. točka: 3.697.721,78 EUR
3. točka: 88.426,16 EUR
4. točka: (Vir: ZRSZ)
1. točka: 7023
2. točka: 3551
3. točka: 3595
4. točka: 1. točka: ZRSZ
2. točka: ZRSZ
3. točka: ZRSZ
4. točka: MDDSZ

DENARNE DAJATVE ZA INVALIDE VKLJUČENE V PROGRAME
APZ
49. člen ZZZPB.
Invalidom, vključenim v programe APZ pripadajo denarne dajatve v
skladu z javno objavljenim Katalogom ukrepov APZ (dodatek za
aktivnost, dodatek za prevoz, nadomestilo ţivljenjskih stroškov)

GIBALNO OVIRANI

invalidi


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV





Sklenjenih je bilo 3.353 pogodb z invalidnimi osebami
(Vir: ZRSZ)
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OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

Ocena sredstev: 599.118,75 EUR
Sredstva za invalide se ne vodijo ločeno. Ocena je izračunana na
podlagi povprečnega stroška denarnih dajatev za posamezen program
pomnoţenega s številom invalidov
(Vir: ZRSZ)
7023
4282
ZRSZ
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2.3 Zdravstveno varstvo

PRAVICA

CELOTNO PLAČILO STORITEV

PRAVNA PODLAGA

23. člen ZZVZZ.
1. zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno
šolajo, ter otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju,
2. zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in ţivčnomišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize,
epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni,
multiple skleroze in psoriaze,
3. zdravila na recept v skladu z razvrstitvijo zdravil, ortopedski in drugi
pripomočki v zvezi z zdravljenjem,
4. zdravila na recept iz pozitivne in vmesne liste za otroke, učence,
dijake, vajence in študente ter otroke z motnjami v duševnem in
telesnem razvoju.
Zavarovane osebe z motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirani.
Glede na 3. člen 1. odstavka točke 2.4. SD imajo vrednost
dogovorjenega programa in število dogovorjenih timov z UKC in UK
MB za zobozdravstveno oskrbo varovancev s posebnimi potrebami
(cerebralno, duševno in telesno teţje prizadete osebe), ki se izvaja v
splošni anesteziji. Določilo ne velja samo za otroke in mladostnike.


VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

GIBALNO OVIRANI
SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





ZZZS ne vodi posebej podatkov o zavarovanih osebah z motnjami v
duševnem razvoju oz. gibalno oviranih.
Razpolagajo pa s podatki o osebah, ki so vključene v obvezno
zdravstveno zavarovanje iz naslova prejemanja nadomestila po
Zakonu o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih
oseb (podlaga zavarovanja 044). Teh oseb je na dan 31.12.2010:
5.858.
Ni podatka o številu upravičencev do zobozdravstvene oskrbe po 3.
členu 1. odstavka točke 2.4. SD
(Vir: ZZZS)
276.773 EUR
Program zobozdravstvene oskrbe po 3. členu 1. odstavka točke 2.4.
SD se financira pavšalno.
(Vir: ZZZS)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZZZS
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(PRORAČUNSKI UPORABNIK)

GIBALNO OVIRANI

NUJNO ZDRAVLJENJE BREZ DOPLAČILA
25. člen ZZVZZ in 101. do 104. člen Pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
Nujno zdravljenje obsega neodloţljive zdravstvene storitve oţivljanja,
ohranitve ţivljenja in preprečitve poslabšanja zdravstvenega stanja
obolelega ali poškodovanega. Nujnost zdravljenja presoja osebni
zdravnik oziroma pristojna zdravniška komisija v skladu s splošnim
aktom Zavoda. Storitve so v celoti krite iz obveznega zavarovanja le,
če gre pri njih za nujnost, oseba pa nima sklenjenega prostovoljnega
zavarovanja (Vir: ZZZS).
Invalidi in druge osebe, ki jim je priznana pomoč druge osebe za
opravljanje večine ali vseh ţivljenjskih funkcij po posebnih predpisih;
invalidi, ki imajo najmanj 70 % telesno okvaro po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zavarovanci, ki prejemajo
nadomestilo po zakonu o druţbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih odraslih oseb, če niso zavarovani iz drugega naslova.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV





1 potrdilo
(1 upravičenec)
(Vir: ZZZS)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

n.p.

VIR FINANCIRANJA

ZZZS

PRAVICA

NADOMESTILO ZARADI NEGE OŢJEGA DRUŢINSKEGA ČLANA
STAREJŠEGA OD SEDEM LET, KI TRAJA VEČ KOT SEDEM DNI

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

30. člen ZZVZZ.
Pravica do nadomestila zaradi nege oţjega druţinskega člana, s
katerim zavarovanec ţivi v skupnem gospodinjstvu, traja v
posameznem primeru največ do sedem delovnih dni. Za otroke do
sedem let starosti ali starejšega zmerno, teţje ali teţko duševno in
telesno prizadetega otroka traja pravica do 15 delovnih dni. Kadar to
terja zdravstveno stanje oţjega druţinskega člana, lahko pristojni
imenovani zdravnik izjemoma podaljša trajanje pravice do
nadomestila, vendar največ do 30 delovnih dni za nego otrok do
sedem let starosti ali starejšega zmerno, teţje ali teţko duševno in
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telesno prizadetega otroka oziroma do 14 delovnih dni za nego drugih
oţjih druţinskih članov. Imenovani zdravnik lahko izjemoma podaljša
trajanje pravice do nadomestila osebnega dohodka za nego otroka, in
sicer v primerih, ko je taka odsotnost potrebna zaradi nenadnega
poslabšanja zdravstvenega stanja otroka oziroma v drugih izjemnih
primerih. Taka odsotnost ne more biti daljša od 6 mesecev. Ne glede
na prejšnji odstavek lahko na predlog strokovnega kolegija Kliničnega
centra Ljubljana – Pediatrične klinike, imenovani zdravnik podaljša
trajanje pravice do nadomestila plače za nego otroka in sicer v
primerih, ko je to potrebno zaradi teţke moţganske okvare, rakavih
obolenj ali drugih posebno hudih poslabšanj zdravstvenega stanja. Na
predlog strokovnega kolegija Kliničnega centra Ljubljana – Pediatrična
klinika lahko imenovani zdravnik odobri tudi pravico do nadomestila
plače enemu od staršev, ko je tak otrok v bolnišnici. To pravico lahko
uveljavlja eden od staršev do dopolnjenega 18. leta otrokove starosti.
Trajanje odsotnosti je odvisno od stanja bolezni in se glede na
dinamiko poteka bolezni presoja individualno.
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Zavarovane osebe – oţji druţinski člani


SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV





Na Zavodu ne razpolagajo s podatki o negi, ločeno za invalide in
ločeno za ostale druţinske člane.
(Vir: ZZZS)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ZZZS

POVRAČILO POTNIH STROŠKOV ZA OSEBE STAREJŠE OD 15
LET
39. do 43. člen ZZVZZ; 153. do 156. člen Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
Zavarovane osebe imajo pri uresničevanju pravic do zdravstvenih
storitev pravico do povračila potnih stroškov.
Zavarovane osebe, če: morajo potovati v zdravstveni zavod v drug
kraj, ker v kraju zaposlitve ali stalnega prebivališča ni ustreznega
zdravstvenega zavoda; jih osebni zdravnik, zdravstveni zavod ali
zdravniška komisija napoti ali pokliče v kraj zunaj stalnega prebivališča
ali kraja zaposlitve.
Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremljevalec
zavarovane osebe. Za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti in
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GIBALNO OVIRANI

starejše teţje ali teţko duševno ter telesno prizadete otroke in
mladostnike se šteje, da potrebujejo spremljevalca.


SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV





Zavod podatka ne vodi na način, da bi bilo moţno izločiti le invalide.
Podatek o skupnem znesku v letu 2010 povrnjenih potnih stroškov je
objavljen v Poslovnem poročilu ZZZS za leto 2010.

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZZZS, delodajalci

PRAVICA

BIVANJE ENEGA OD STARŠEV V BOLNICI OB BOLNEM OTROKU

PRAVNA PODLAGA

40. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
- Pri otrocih s teţjo okvaro oziroma poškodbo moţganov ali
hrbtenjače, pri katerih je potrebno usposabljanje staršev za poznejšo
rehabilitacijo na domu, ima eden od staršev pravico do bivanja v
bolnišnici. Dolţina usposabljanja je odvisna od programa, vendar traja
lahko v posameznem primeru največ 30 dni.
- Pri otrocih s kroničnimi boleznimi ali okvarami ima eden od staršev v
času usposabljanja za poznejšo rehabilitacijo otroka na domu pravico
do bivanja v bolnišnici, vendar največ 14 dni v posameznem primeru.
- V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov krije zavod stroške v višini 70
% cene nemedicinskega oskrbnega dne, določenega s pogodbo med
zavodom in bolnišnico.
Pri otrocih s teţjo okvaro oziroma poškodbo moţganov ali hrbtenjače,
pri katerih je potrebno usposabljanje staršev za poznejšo rehabilitacijo
na domu, ima eden od staršev pravico do bivanja v bolnišnici.


VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI
SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV


Plan primerov: 256
Realizacija primerov: 106
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(Vir: ZZZS)
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

12.760 EUR
(Vir: ZZZS)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZZZS

PRAVICA

PRAVICA DO MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV (IN
SERVISIRANJA LE-TEH)

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

64. do 97. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Zavarovani osebi so zagotovljeni medicinsko-tehnični pripomočki,
potrebni za zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo. Zavod podrobneje
opredeli bolezni in stanja zavarovanih oseb, pri katerih jim je
zagotovljen posamezni medicinsko-tehnični pripomoček. Odločitve o
tem sprejme upravni odbor zavoda. Med medicinsko-tehnične
pripomočke ne štejejo pripomočki, ki se vgrajujejo v telo ali se
uporabljajo v času zdravljenja v bolnišnici oziroma pri zdravstveni negi
in usposabljanju v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih
zavodih in zavodih za usposabljanje. Zavodi v teh primerih
zagotavljajo pripomočke v okviru materialnih stroškov, razen
medicinsko-tehničnih pripomočkov, ki morajo biti individualno
prilagojeni. Medicinsko-tehnični pripomočki so praviloma individualna
pravica zavarovane osebe in postanejo njena last, razen v primerih, da
gre za izposojo ali psa vodiča. V času zdravljenja v bolnišnici, kliniki,
inštitutu ali zdravilišču zagotovi izvajalec zavarovani osebi: sobno
dvigalo; negovalno posteljo z vsemi dodatki; toaletni stol in voziček za
prevoz bolnikov ter otroški tricikel; trapez za obračanje; pripomočki in
materiali za zdravstveno nego; podloge, predloge, hlačne predloge
(plenice) za enkratno uporabo ali vpojne in nepropustne hlačke za
večkratno uporabo pri bolezenski inkontinenci; blazine oziroma sistem
za preprečevanje preleţanin; katetre; brizgalke za injekcije; sedeţ za
kopalno kad; nastavek za toaletno školjko; varovalno posteljno ograjo;
prenosni nastavljiv hrbtni naslon; posteljno mizico; terapevtski valj,
ţogo, gibalno desko in blazine; navadna stojka; dvigalo za kopalnico;
bergle; hodulje. Izvajalec je dolţan zagotoviti zavarovani osebi pri
nujnem zdravljenju in nujni medicinski pomoči poškodb tudi druge
pripomočke, ki jih potrebuje v okviru nujnega ambulantnega
zdravljenja. Pravica do pripomočkov vključuje tudi stroške rednega
vzdrţevanja vozičkov, pripomočkov za sluh in govor, pripomočkov za
vid, koncentratorjev kisika in drugih aparatov za vzdrţevanje stalnega
pritiska v dihalnih poteh, protez ter ortoz.

GIBALNO OVIRANI

Zavarovane osebe, med drugimi tudi invalidi.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI



STAREJŠI (STARI VEČ KOT
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65 LET)
STARŠI ZA OTROKE

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

256.881 (Podatek se nanaša samo na zavarovane osebe, ki so prejele
MTP, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in so bili
predpisani z naročilnico. Niso vključene osebe, ki imajo pripomočke na
račun sredstev OZZ in so pripomočke prejele v preteklih letih.)
(Vir: ZZZS)
52.015.386 EUR
(Vrednost sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, brez
doplačil do polne vrednosti, glede na 23. člen ZZVZZ.)
Vse vrednosti za MTP so vrednosti na podlagi prejetih računov in ne
plačanih računov.
(Vir: ZZZS)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

ZZZS

PRAVICA DO PROTEZ, ORTOZ (OPORNIC) IN ORTOPEDSKIH
ČEVLJEV
67. do 71. člen, 115. člen Pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
Zavarovana oseba, ki ji manjka zgornji ud ali njegov del, ima pravico
do proteze za manjkajoči oziroma prizadeti ud. V tem primeru je
upravičena do funkcionalnega in delovnega nastavka, navlek za krn in
nepodloţenih usnjenih rokavic. Zavarovana oseba, ki ji manjka spodnji
ud ali njegov del, ima pravico do proteze za manjkajoči oziroma
prizadeti ud. V tem primeru je upravičena do navlek za krn in proteze
za kopanje. Zavarovani osebi je zagotovljena tudi pravica do ortoze
(opornice) za preprečitev ali korekcijo deformacij, kontrolo gibov in
dosego stabilizacije ali razbremenitev udov in hrbtenice. Otrok ali
mladostnik, ki se redno šola ali usposablja za poklic, ima pravico do
električne proteze. Če zavarovana oseba zaradi okvare stopala ne
more uporabljati navadnih čevljev in za korekcijo funkcije stopala ne
zadostujejo posebej izdelani vloţki, lahko uveljavlja pravico do posebej
izdelanih čevljev. Zavarovana oseba ima pravico do posebej izdelanih
čevljev, če: 1. gre za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti, ki imajo
več kot 1,5 cm krajšo nogo oziroma starejše zavarovane osebe z več
kot 2,5 cm krajšo nogo; 2. imajo zaradi izpaha, preloma ali večjih
kostnih izrastkov močneje deformiran skočni sklep in stopalo, vštevši
močnejšo deformacijo noţnih palcev in je potrebno izdelati obutev po
mavčnem odlitku; 3. imajo prirojeno ali pridobljeno močneje dvignjeno
stopalo, petno stopalo, konjsko stopalo, navznoter obrnjeno oziroma
izrazito navzven obrnjeno stopalo, paralitično ali paretično stopalo; 4.
imajo močno deformirane prste stopala, tako da posamezni prsti
segajo čez druge prste oziroma manjkata na stopalu dva prsta ali del
stopala; 5. so na stopalu izrazite trofične spremembe, diabetično
stopalo IV. rizične skupine in z II. stopnjo deformiranosti; 6. imajo
elefantiazo. Zavarovana oseba ima v primeru izgube posameznih
delov telesa pravico do naslednjih estetskih protez: obrazne proteze,
proteze za nos, proteze za uho, prsne proteze, proteze za dlan in prste
in do lasulje. Medicinsko tehnični pripomočki, ki so enkratna pravica
zavarovane osebe, in zato zanje trajnostna doba ni določena, so
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brajev pisalni stroj, brajeva vrstica, začasna prsna proteza.
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Zavarovane osebe, med drugimi tudi invalidi.


SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





18.486
(Število oseb, ki so v letu 2010 prejele MTP. Niso vključene osebe, ki
imajo pripomočke na račun sredstev OZZ in so pripomočke prejele v
preteklih letih.)
(Vir: ZZZS)
3.385.258 EUR
(Vrednost sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, brez
doplačil do polne vrednosti, glede na 23. člen ZZVZZ.) – samo
vrednost protez, estetskih protez, ortoz in ort. čevljev. Brajeva vrstica
in brajev pisalni stroja sta vključena pri pripomočkih za vid.
(Vir: ZZZS)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZZZS

PRAVICA

PRAVICA DO VOZIČKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA
GIBANJE, STOJO IN SEDENJE

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

72. do 78. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Zavarovani osebi s teţjo funkcijsko prizadetostjo, ki lahko samostojno
in stalno uporablja voziček je zagotovljen voziček na ročni pogon, če:
- ima amputirani obe nogi nad kolenom ali sta amputirani obe nogi pod
kolenom in je aplikacija protez kontraindicirana,
- ima amputirano eno nogo in ji zaradi napredovanja bolezni na drugi
nogi ni mogoče napraviti proteze in omogočiti hoje,
- ima popolnoma ohromela spodnja uda oziroma takšne motorične
motnje, ki onemogočajo hojo ter mora prebiti večino časa na vozičku, ima amputirano eno nogo in eno roko
- ima teţke deformativne ali vnetne procese na velikih sklepih spodnjih
udov ali teţke posledice politravm na teh sklepih,
- ima na isti strani popolnoma hromo roko in nogo, hoja pa ni moţna
zaradi drugih bolezni ali drugih medicinskih razlogov
- ima eksartikulirano nogo v kolku,
- ne sme obremenjevati spodnjih udov, ker ima v njih zasevke
novotvorb.
Voziček na elektromotorni pogon je zagotovljen osebam, ki imajo
zaradi bolezni ali poškodbe močno zmanjšano mišično moč vseh štirih
udov in ne morejo uporabljati vozička na ročni pogon. Zavarovana
oseba je upravičena do vozička za prevoz v primeru, če gre za
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GIBALNO OVIRANI

začasno funkcijsko prizadetost, ali če ni upravičena do vozička iz
prvega oziroma drugega odstavka tega člena. Pravica do vozička na
ročni pogon, vozička za prevoz bolnika in vozička na elektromotorni
pogon vključuje tudi pravico do dodatka za voziček, če to narekuje
zdravstveno stanje zavarovane osebe. Motorično prizadeti otroci do
15. leta starosti, ki imajo pravico do vozička, so upravičeni tudi do
prilagojenega otroškega tricikla. Zavarovana oseba, ki zaradi narave
svoje prizadetosti ne more uporabljati navadnih sanitarno-higienskih
prostorov, ima pravico do toaletnega stola. Zavarovana oseba, ki ima
na podlagi določbe 72. člena pravil pravico do vozička na ročni pogon
in ima več kot 50 % izgubo mišične moči rok, je upravičena do
gonilnika za voziček pri ohranjeni 15 % mišični moči vsaj ene roke in
ohranjene najmanj 15 % gibljivosti te roke. Zavarovana oseba, ki je
trajno nepokretna in v stalni domači negi, ima pravico do sobnega
dvigala ali dvigala za kopalnico, če so na njenem domu za to dani
pogoji.
Zavarovana oseba ima pravico do:
- trapeza za obračanje v postelji ob dvojni amputaciji, paraplegiji,
hemiplegiji in podobnih stanjih pri zdravljenju in negi na domu,
- bergel ali trinoţne oziroma štirinoţne palice za dodatno oporo in
razbremenitev spodnjih udov,
- hodulj, če gre za oslabljeno mišičje nog, slabo usklajenost korakov
zaradi prirojenih in pridobljenih sprememb velikih sklepov, ki motijo in
oteţujejo hojo,
- navadne stojke, če ima ohromele spodnje ude,
- bele palice za slepe,
- ultrazvočne palice, če je zavarovana oseba hkrati slepa in gluha,
- stolčka, kadar gre za motorično prizadetega otroka,
- terapevtskega valja, ţoge, gibalne deske in blazine, če gre za
motorično prizadetega otroka do dopolnjenega 15. leta starosti.
Zavarovane osebe, med drugimi tudi slepe in gluhe osebe, motorično
prizadeti otroci.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



UPRAVIČENCI

OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV




17.430
(Število oseb, ki so v letu 2010 prejele MTP. Niso vključene osebe, ki
imajo pripomočke na račun sredstev OZZ in so pripomočke prejele v
preteklih letih.)
(Vir: ZZZS)
3.105.443 EUR
(Vrednost sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, brez
doplačil do polne vrednosti, glede na 23. člen ZZVZZ.) – SAMO
SKUPINA 5. Bela palica za slepe in ultrazvočna palica sta vključeni pri
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pripomočkih za vid.
(Vir: ZZZS)
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZZZS

PRAVICA

PRIPOMOČKI ZA VID

PRAVNA PODLAGA

78. do 84. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Zavarovana oseba ima pravico do: očal s korekcijskimi stekli za
izboljšanje vida zaradi nepravilnega lomljenja ţarkov (ametropije),
zaradi starovidnosti (presbiopije) pri starosti nad 63 let; očal z mlečnimi
stekli pri dvojnem videnju (diplopiji) in pri enostranski brezlečnosti v
primeru večje razlike v dvojnem videnju med obema očesoma
(monokularni afakiji in v primeru anizometropije); specialnega sistema
leč (teleskopska očala) pri visoki stopnji slabovidnosti, pri kateri ostrine
vida ni mogoče izboljšati z navadnimi stekli za korekcijo in je s takimi
očali (sistemom leč) mogoče doseči uporabno ostrino vida; očal s
stanjšanimi (lentikularnimi) stekli pri ametropiji 8,0 in več dioptrij; očal z
mnogoţariščnimi (multifokalnimi) stekli za korekcijo brezlečnosti
(afakije) pri otrocih do 15. leta starosti.
Zavarovana oseba ima pravico do temnih očal:
- brez dioptrije pri: spačenosti zunanjih delov očesa oziroma vek
(entropija, ektropija večje stopnje, večje motnje roţenice); pri kroničnih
očesnih boleznih s fotofobijo (kronični blefarokonjunktivitis, keratitis,
iritis, iridociklitis); skrofuloznem vnetju roţenice in veznice
(fliktenuloznem keratokonjunktivitisu), po nepretrganem najmanj
enomesečnem zdravljenju ali po recidivu te bolezni; boleznih
očesnega ozadja in očesnega ţivca, vnetju ţilnice (horioiditisu), vnetju
ţilnice in mreţnice (horioretinitisu), vnetju mreţnice (retinitisu), vnetju
ţivca (nevritisu), vnetju ţivca in mreţnice (nevroretinitisu), atrofiji
očesnega ţivca in odstopu mreţnice ter po zapletih pri operaciji
motnine očesne leče (katarakte), zvišanega tlaka v očesu (glavkoma),
tujka v zrklu (intrabulbarnega tujka), pri vnetju šarenice (iritisu) in
krvavitvi v steklovini (hemoftalmusu), bolezni očesa zaradi motenj ţlez
z notranjim izločanjem (endokrini oftalmopatiji),
- v dioptrijah, ko je zavarovana oseba upravičena do očal s stekli z
dioptrijo in zaradi narave bolezni potrebuje tudi temna očala,
- s stranskimi ščitniki oziroma okluzijo pri odstopu mreţnice, krvavitvi v
steklovino in pri spomladanskem katarju,
- s temnimi stekli pri slepoti.
Zavarovana oseba ima pravico do trdih, poltrdih ali mehkih leč pri
naslednjih stanjih in boleznih: stoţčasti izboklini roţenice
(keratokonus); brezlečnosti enega očesa (monokularna afakija); razliki
v dioptriji med očesoma, ki presega 3 dioptrije (anizometropija);
ametropiji, ki presega 8 dioptrij; kombinirani brezţariščnosti, če
kombinacija (vsota) ametropije in astigmatizma presega 8,0 dioptrij;
iregularnem astigmatizmu; obojestranski afakiji, psevdofakiji.
Zavarovane osebe z ametropijo 5 in več dioptrij, otroci do 7. leta
starosti z 1 in več dioptrij ter otroci, starejši od 7 let, s 3 in več
dioptrijami, imajo pravico do očal z organskimi stekli (plastika).
Zavarovana oseba ima pravico do povečevalnega stekla oziroma lupe,
če ni mogoče doseči izboljšanja vida z drugimi očesnimi pripomočki.

VSEBINA PRAVICE
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Zavarovana oseba ima pravico do: prizmatičnih stekel v primeru
heterotrofij; terapevtskih prizem pri osebah, zdravljenih zaradi škiljenja
(strabizma) ali dvojnega vida (diplopije), polne očesne proteze, če
nima zrkel; delne, luskinaste proteze, ko ni potrebna enukleacija;
orbitalne proteze, ko je poleg atrofije očesnega zrkla skaţen tudi
zunanji del očesa ali po exenteraciji. Zavarovana oseba ima pravico do
predvajalnika zvočnih zapisov, če gre za slepo in slabovidno osebo s
preostankom vida 20 odstotkov (v = 0,2) ali manj. Zavarovana oseba z
izgubo vida iz 4. ali 5. kategorije poslabšanja vida po MKB-10, ki
obvlada brajevo pisavo, je upravičena do brajevega pisalnega stroja ali
brajeve vrstice, če je usposobljena za delo z brajevim pisalnim strojem
oz. brajevo vrstico.
UPRAVIČENCI

Zavarovane osebe, med njimi slepe in slabovidne osebe.

GIBALNO OVIRANI
SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





119.216
(Število oseb, ki so v letu 2010 prejele MTP. Niso vključene osebe, ki
imajo pripomočke na račun sredstev OZZ in so pripomočke prejele v
preteklih letih.)
(Vir: ZZZS)
2.167.732 EUR
(Vrednost sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, brez
doplačil do polne vrednosti, glede na 23. člen ZZVZZ.)
(vključeni brajeva vrstica, brajev pisalni stroj, bela palica za slepe in
ultrazvočna palica iz prejšnjih dveh pravic)
(Vir: ZZZS)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZZZS

PRAVICA

PRIPOMOČKI ZA SLUH IN GOVOR

PRAVNA PODLAGA

85. do 88. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Zavarovana oseba ima pravico do slušnega aparata za eno ali obe
ušesi, če gre za enostransko ali obojestransko izgubo sluha, ki je z
zdravljenjem ni mogoče izboljšati in če je s tonsko in govorno
preiskavo sluha (avdiometrijo) in testiranjem karakteristik amplifikatorja
ugotovljeno, da je s slušnim aparatom mogoče doseči zadovoljiv
rehabilitacijski učinek. Do digitalnega slušnega aparata je upravičen
otrok do 15. leta starosti, ki ima po klasifikaciji Svetovne zdravstvene
organizacije (MKB-10) teţko izgubo sluha v območju 71-91 dB ali
najmanj zmerno teţko okvaro sluha v območju 56-70 dB na
frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz (ISO: R389-1970), če digitalni slušni

VSEBINA PRAVICE
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aparat omogoči razvoj govora, razumevanje in sporazumevanje.
Zavarovana oseba, ki ji je vgrajen polţev vsadek, je upravičena do
zamenjave zunanjih delov polţevega vsadka, to so mikrofon, govorni
procesor, oddajnik in vrvice. Šoloobvezni otroci do dopolnjenega 15.
leta starosti z motnjami sluha, ki se šolajo v redni šoli, imajo pravico do
aparata za boljše sporazumevanje (brezţični sistem s frekvenčno
modulacijo). Če zavarovana oseba zaradi bolezni ali poškodbe v grlu
trajno izgubi moţnost govora, ima pravico do aparata za omogočanje
glasnega govora, če je s testiranjem dokazano, da je z njim moţno
doseči zadovoljivo sposobnost sporazumevanja.
UPRAVIČENCI

Zavarovane osebe, med njimi gluhe osebe.

GIBALNO OVIRANI
SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV







9.010
(Število oseb, ki so v letu 2010 prejele MTP. Niso vključene osebe, ki
imajo pripomočke na račun sredstev OZZ in so pripomočke prejele v
preteklih letih.)
(Vir: ZZZS)
3.585.021 EUR
(Vrednost sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, brez
doplačil do polne vrednosti, glede na 23. člen ZZVZZ.)
(Vir: ZZZS)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZZZS

PRAVICA

PRAVICA DO PSA VODIČA

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

94. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Do te pravice je oseba upravičena praviloma največ enkrat na šest let
ob ustrezni strokovni oceni sposobnosti psa za opravljanje funkcije
vodiča. Način ugotavljanja pogojev določi zavod v dogovoru z Zvezo
društev slepih in slabovidnih Slovenije. Upravičencu zagotovi zavod
šolanega psa vodiča v uporabo, ne pa tudi sredstev za vzdrţevanje
psa. V primeru, da slepa oseba po svoji krivdi izgubi psa, ni
upravičena do drugega najmanj do izteka 6 let od pridobitve.
Zavarovana oseba pri kateri gre za slepo osebo po definiciji slepote (35 skupina) z ustreznimi psihofizičnimi lastnostmi in primernimi
bivalnimi pogoji.


SLEPI IN SLABOVIDNI



VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

GLUHI IN NAGLUŠNI
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OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





4 osebe
(Vir: ZZZS)
Nabava psa vodiča (za eno osebo) stane 9.000,00 EUR, redno,
vsakoletno usposabljanje za posamezno zavarovano osebo pa stane
še dodatnih 150,00 EUR.
(Vir: ZZZS)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZZZS

PRAVICA

SKUPINSKA OBNOVITVENA REHABILITACIJA

PRAVNA PODLAGA

50. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Zavod bo skladno s svojim letnim programom zagotovil zavarovanim
osebam z mišičnimi in ţivčno-mišičnimi boleznimi, s paraplegijo,
cerebralno paralizo, z najteţjo obliko generalizirane psoriaze, multiplo
sklerozo in paralitikom ob določeni funkcionalni okvari moţnost
udeleţbe v skupinski ter njim prilagojeni rehabilitaciji, ki jo strokovno
vodi ustrezna klinika ali inštitut ali drug zdravstveni zavod. Udeleţenci
rehabilitacije imajo zagotovljeno sofinanciranje fizioterapije in stroške
bivanja, ki ga s pogodbo določita zavod in organizator skupinske
rehabilitacije. V tem programu zavod določi število dni skupinske
rehabilitacije in sredstva za njeno izvajanje v posameznem letu.
Zavarovane osebe, invalidi (osebe z mišičnimi in ţivčno-mišičnimi
boleznimi, s paraplegijo, cerebralno paralizo, z najteţjo obliko
generalizirane psoriaze, multiplo sklerozo in paralitikom ob določeni
funkcionalni okvari).


VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

GIBALNO OVIRANI
SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





2.513 oseb
(Vir: ZZZS)
2.787.502 EUR
(Vir: ZZZS)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

Zavod sofinancira skupinsko obnovitveno rehabilitacijo za zavarovane
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osebe, navedene v 50. členu Pravil OZZ.
Razliko krijejo uporabniki sami ali društva bolnikov, ki takšno obliko
rehabilitacije organizirajo iz lastnih sredstev.

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

GIBALNO OVIRANI

ORGANIZIRANE SKUPINE ZA USPOSABLJANJE ZA
OBVLADOVANJE BOLEZNI OTROK IN MLADOSTNIKOV
51. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Otrokom in mladostnikom s cerebralno paralizo, drugimi teţjimi in
trajnimi telesnimi okvarami ali kroničnimi boleznimi (za otroke z
juvenilnim revmatoidnim artitisom, sladkorno boleznijo, fenilketonurijo
in celiakijo) je zagotovljena udeleţba na organiziranih skupinskih
usposabljanjih za obvladovanje bolezni oziroma stanja, ki jih strokovno
vodijo ustrezne klinike, inštituti ali drugi zdravstveni zavodi. V tem
okviru zavod sofinancira potrebne zdravstvene storitve, stroške
terapevtskih delovnih skupin ter stroške bivanja. Izjemoma se
takšnega usposabljanja lahko udeleţi eden izmed staršev otroka
oziroma mladostnika, če bo ta po končanem usposabljanju skrbel za
izvajanje rehabilitacije otroka na domu. Usposabljanje traja največ 14
dni na leto.
Otroci in mladostniki s teţjimi in trajnimi telesnimi okvarami ali
kroničnimi boleznimi, izjemoma tudi eden izmed staršev otroka oz.
mladostnika, če bo ta po končanem usposabljanju skrbel za izvajanje
rehabilitacije otroka na domu. Po tem členu ne morejo uveljavljati
pravice otroci in mladostniki, ki so med letom v oskrbi v ustreznih
zdravstvenih, vzgojnih ali socialno-varstvenih zavodih oziroma v
zavodih za usposabljanje.


SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

793 oseb
(Vir: ZZZS)
538.235 EUR
(Vir: ZZZS)

PRORAČUNSKE POSTAVKE

VIR FINANCIRANJA

Zavod sofinancira skupinsko obnovitveno rehabilitacijo za otroke in
mladostnike, navedene v 51. členu Pravil OZZ.
Razliko krijejo uporabniki sami ali društva bolnikov, ki takšno obliko
rehabilitacije organizirajo iz lastnih sredstev.

PRAVICA

POGREBNINA

PRAVNA PODLAGA

148. do 152. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

61

GIBALNO OVIRANI

Pravica do vračila 80 % stroškov pogrebnine.
Pravico ima oseba, ki je oskrbela pogreb
1. zavarovanca, ki je prejemal invalidnino po predpisih o vojaških
invalidih in civilnih invalidih vojne, o varstvu vojnih veteranov, ţrtev
vojnega nasilja in udeleţencev drugih vojn oziroma prejemnika
republiške priznavalnine, če ni bil zavarovan po drugi osnovi,
2. prejemnika nadomestila po zakonu o druţbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih odraslih oseb in drugo.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





1: 52
2: 67
(Vir: ZZZS)
72.518,16 EUR
- skupni znesek izplačanih pogrebnin upravičencem, ki so oskrbeli
pogreb zavarovancev iz obeh alinej v stolpcu »upravičenci«
(Vir: ZZZS)
Pojasnilo ZZZS:
V podatku so zajete le izplačane pogrebnine za pogreb oseb, ki so bile
ob smrti zavarovane iz naslova prejemanja ene od pravic, navedenih v
obeh alinejah stolpca »upravičenci« (šifri zavarovalnih podlag 097 in
044).

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZZZS

PRAVICA

NAPOTITEV NA INVALIDSKO KOMISIJO
34. člen ZZVZZ; 246. člen Pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
Zavarovanca, ki je zadrţan od dela zaradi začasne nezmoţnosti za
delo, osebni zdravnik oziroma zdravniška komisija napoti na invalidsko
komisijo, če oceni, da ni pričakovati povrnitve delovne zmoţnosti.
Osebni zdravnik oziroma imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija
sta dolţna napotiti zavarovanca na invalidsko komisijo tudi, če ocenita,
da ni pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja, ki bi mu omogočilo
tudi povrnitev njegove delovne zmoţnosti. To morata storiti tudi, če je
zavarovanec zadrţan od dela zaradi bolezni ali poškodbe
neprekinjeno eno leto poln delovni čas, ali delovni čas, krajši od
polnega.
Zavarovanci, ki so zadrţani od dela zaradi začasne nezmoţnosti za
delo, če ni pričakovati povrnitve delovne zmoţnosti ali če pri njih ni
pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja, ki bi jim omogočilo tudi

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

62

GIBALNO OVIRANI

povrnitev njegove delovne zmoţnosti ter kadar so zavarovanci
zadrţani od dela zaradi bolezni ali poškodbe neprekinjeno eno leto
poln delovni čas, ali delovni čas, krajši od polnega.
Imenovani zdravniki in zdravstvena komisija navedeni določbi ZZVZZ
in Pravil OZZ izvajata na način, da v svoji odločbi zavarovancu in
osebnemu zdravniku svetujejo, da se v primeru, če menijo, da
zdravstveno stanje zavarovanca to opravičuje, sproţijo postopek za
priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja pred Zavodom za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV





ZZZS s podatkom o številu zavarovancev, ki so bili napoteni na
invalidsko komisijo ne razpolaga, saj imenovani zdravnik ZZZS ali
zdravstvena komisija ZZZS napotitev na invalidsko komisijo le
predlaga osebnemu zdravniku zavarovanca oz. zavarovancu samemu.
Napotitev pa je v pristojnosti osebnega zdravnika.

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

PRAVICA DO SPREMSTVA ZA OSEBE STAREJŠE OD 15 LET
43. člen ZZVZZ; 61. do 63. člen Pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
Zavarovana oseba, ki je napotena k izvajalcu izven kraja prebivališča,
ima pravico do spremstva na poti, če zaradi svojega zdravstvenega
stanja ali drugih razlogov ni sposobna sama potovati. Potrebo po
spremstvu ugotovi osebni zdravnik, od njega pooblaščeni zdravnik ali
imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija, v primerih nujnega
zdravljenja in nujne medicinske pomoči pa tudi drug zdravnik.
Zavarovano osebo spremlja zdravstveni delavec, če bi ji bilo treba
med potjo zagotoviti medicinsko pomoč, v drugih primerih pa druga
oseba. Za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti in starejše teţje ali
teţko duševno ter telesno prizadete otroke in mladostnike se šteje, da
potrebujejo spremljevalca. Spremstva ni mogoče odrediti med
bolnišničnim ali zdraviliškim zdravljenjem. Izjemoma se med
zdraviliškim zdravljenjem odobri spremstvo slepi zavarovani osebi. V
tem primeru ima spremljevalec pravico do pokritja stroškov nastanitve
in prehrane največ v višini cene nemedicinskega (hotelskega) dela
oskrbnega dne zdravilišča. Pravico do povračila potnih stroškov ima
tudi spremljevalec zavarovane osebe, če tako odloči osebni zdravnik
ali zdravniška komisija.

63

GIBALNO OVIRANI

Za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti in starejše teţje ali teţko
duševno ter telesno prizadete otroke in mladostnike se šteje, da
potrebujejo spremljevalca.
Izjemoma se med zdraviliškim zdravljenjem odobri spremstvo slepi
zavarovani osebi.


SLEPI IN SLABOVIDNI



UPRAVIČENCI

GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV





Zavod podatka ne vodi na način, da bi bilo moţno izločiti le invalide.
Podatek o skupnem znesku v letu 2010 je objavljen v Poslovnem
poročilu ZZZS za leto 2010.

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZZZS
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2.4 Pokojninsko in invalidsko varstvo
PRAVICA

INVALIDSKA POKOJNINA

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

67. člen ZPIZ-1.
Pravica je pogojena z obstojem invalidnosti zavarovanca in nekaterih
drugih pogojev, določenih v zakonu in zagotavlja socialno varnost tudi
po tem, ko zaradi izgube delovne zmoţnosti zavarovanec ni več
zmoţen opravljati organiziranega pridobitnega dela oziroma
dejavnosti, na podlagi katere je bil zavarovan. Obstoj invalidnosti
ugotavlja invalidska komisija Zavoda.
Zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije;
zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije, in ni
zmoţen za drugo ustrezno delo brez poklicne rehabilitacije, le-ta pa
mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let; zavarovanec, pri katerem je
nastala invalidnost II. ali III. kategorije in mu ni zagotovljena ustrezna
zaposlitev oziroma prerazporeditev, ker je dopolnil 63 let (moški)
oziroma 61 let (ţenska). V primeru nastanka invalidnosti zaradi
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pridobi zavarovanec pravico do
invalidske pokojnine ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Zaradi
bolezni ali poškodbe izven dela, pa pridobi pravico le, če ima določen
status oziroma, če je dopolnil predpisano pokojninsko dobo. Če je
nastala pred dopolnjenim 21. letom pridobi pravico, če je ob nastanku
invalidnosti vključen v obvezno zavarovanje ali, če je dopolnil najmanj
3 mesece zavarovalne dobe. Če je nastala po dopolnjenem 21. letu,
pridobi pravico, če z dopolnjeno pokojninsko dobo praviloma pokriva
najmanj 1/3 obdobja od dopolnjenega 20. leta do nastanka
invalidnosti.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV






Povprečno število prejemnikov invalidske pokojnine: 91.051
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
Povprečni izplačani znesek invalidske pokojnine: 488,16 EUR
Odhodek za izplačilo invalidskih pokojnin: 538.357.453,71 EUR
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ
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PRAVICA

STAROSTNA POKOJNINA BREZ ZMANJŠANJA V POSEBNIH
PRIMERIH

GIBALNO OVIRANI

55. člen ZPIZ-1.
- Pravica do starostne pokojnine brez zmanjšanja zaradi upokojitve
pred dopolnitvijo polne starosti, če je pri zavarovancu podana
invalidnost po ZPIZ-1.
- Pravico do starostne pokojnine brez zmanjšanja zaradi upokojitve
pred dopolnitvijo polne starosti pridobi slepi zavarovanec, ki mu je
prenehalo delovno razmerje po krivdi delodajalca in mu ni moţno
zagotoviti druge zaposlitve. Zavarovancu pripada najmanj pokojnina v
višini osnove za odmero dodatnih pravic.
Invalidnost podana po ZPIZ-1 in slepi zavarovanec, ki mu je prenehalo
delovno razmerje po krivdi delodajalca in mu ni moţno zagotoviti
druge zaposlitve.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

ZPIZ razpolaga le s podatkom za celoten 55. člen

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

VIR FINANCIRANJA






ZPIZ razpolaga le s podatkom za celoten 55. člen
4760 Tekoče zakonske obveznosti drţave do ZPIZ
4. Transferni prihodki (tekoča in dodatna obveznost)
Iz drţavnega proračuna se financira samo del pokojnine, priznane po
55. čl. ZPIZ-1

PRAVICA

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŢBO

PRAVNA PODLAGA

137. do 142. člen ZPIZ-1.
Mesečni denarni prejemek, ki ga lahko po zakonu pridobijo uţivalci
pokojnine in določeni zavarovanci s stalnim prebivališčem v RS.
Namenjen je poplačilu dela stroškov, ki jih ima upravičenec, ker zaradi
trajnih sprememb v zdravstvenem stanju za opravljanje osnovnih
ţivljenjskih potreb nujno in stalno potrebuje tujo nego in pomoč.
Uţivalci starostne, invalidske, vdovske ali druţinske pokojnine, ki jim je
za osnovne ţivljenjske potrebe neogibna stalna pomoč in postreţba
drugega. Tudi slepi ali slabovidni zavarovanci, ki so sklenili delovno
razmerje ali začeli opravljati samostojno poklicno dejavnost,
zavarovanci, ki med delovnim razmerjem ali opravljanjem samostojne
poklicne dejavnosti oslepijo ali postanejo slabovidni, ter nepokretni
zavarovanci, ki so zaposleni primerno svojim delovnim zmoţnostim,
vendar najmanj s polovico polnega delovnega časa, če nimajo pravice
do dodatka za pomoč in postreţbo po kakšni drugi podlagi. Te osebe

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

66

GIBALNO OVIRANI

obdrţijo pravico do dodatka tudi po prenehanju delovnega razmerja,
če jim je delovno razmerje prenehalo brez lastne volje ali krivde
oziroma če pridobijo pravico do pokojnine. Za nepokretnega se šteje
zavarovanec, pri katerem je zmoţnost premikanja zmanjšana najmanj
za 70 %. Pravico imajo tudi osebe, ki so kot uţivalci pokojnine
oslepele ter tudi slepe osebe, ki so zdravstveno zavarovane po
drugem zavarovancu zavoda oziroma po upokojencu. Zavarovanci, pri
katerih je zmoţnost premikanja zmanjšana najmanj za 70 % in niso v
delovnem razmerju, pridobijo pravico do dodatka za pomoč in
postreţbo tudi, če so pridobili pravico do poklicne rehabilitacije.
Dodatek gre tem zavarovancem od dneva nastopa poklicne
rehabilitacije.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV






V letu 2010 je bilo v povprečju skupno 30.497 prejemnikov, v mesecu
decembru 2010 pa 30.615 prejemnikov.
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
Odhodek za izplačilo dodatka za pomoč in postreţbo je v letu 2010
znašal 78.238.470,00 EUR.
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

PRIŠTETA DOBA ZA PRIDOBITEV IN ODMERO PRAVIC NA
PODLAGI OSEBNIH OKOLIŠČIN

PRAVNA PODLAGA

201. člen ZPIZ-1.

VSEBINA PRAVICE

GIBALNO OVIRANI

Odmera dodatne dobe.
Zavarovalni dobi zavarovancev, ki so jo prebili v delovnem razmerju ali
drugem delu, na podlagi katerega so bili obvezno zavarovani, kot
zavarovanci s telesno okvaro najmanj 70 %, vojaški invalidi od I. do VI.
skupine, civilni invalidi vojne od I. do VI. skupine, slepi, gluhi, oboleli za
distrofijo in sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi in za
paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo ter
ekstrapiramidnimi obolenji, se za pridobitev in odmero pravic prišteje
ena četrtina dobe dejanskega zavarovanja. Tem zavarovancem se ne
glede na predpisano iz drugih členov tega zakona zniţa za eno leto za
vsaka štiri leta, prebita v zavarovanju.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



UPRAVIČENCI
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OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV



Povprečno 2.087 uţivalcev pravic
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
Na podlagi predhodnih podatkov iz obračuna obveznosti Republike
Slovenije bo znesek za leto 2010 znašal 3.492.654,25 EUR.
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

4. Transferni prihodki (tekoča in dodatna obveznost)
Iz drţavnega proračuna se financira samo del pokojnine, priznane po
201. čl. ZPIZ-1

PRAVICA

POKLICNA REHABILITACIJA

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

80. in 95. člen ZPIZ-1.
Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanca
strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo
tako, da se lahko ustrezno razporedi oziroma zaposli in ponovno
vključi v delovno okolje, oziroma se usposobi za opravljanje istega
poklica ali dela, tako da se mu ustrezno prilagodi delovno mesto z
ustreznimi tehničnimi pripomočki. Zavarovanec, ki je pridobil pravico
do poklicne rehabilitacije, se je dolţan usposabljati za ustrezno delo ob
pogojih in na način, določen s tem zakonom, ter v skladu z
obveznostmi, ki so določene v pogodbi o poklicni rehabilitaciji po 86.
členu tega zakona.
Zavarovanci na podlagi II. kategorije invalidnosti, če je invalidnost
nastala do dopolnjenega 50. leta starosti in preostale delovne
zmoţnosti, če obstoja moţnost, da bi se usposobil za delo s polnim
delovnim časom. Delovnemu invalidu se namesto pravice do
premestitve in nadomestila, pravice do dela s krajšim delovnim časom
od polnega in delne invalidske pokojnine ter pravice do nadomestila za
invalidnost, prizna pravica do poklicne rehabilitacije, če to zahteva.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

Nastopilo poklicno rehabilitacijo: 145 zavarovancev

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
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OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

Zaključilo poklicno rehabilitacijo: 98 zavarovancev
Povprečno število zavarovancev na poklicni rehabilitaciji: 305
(Vir: ZPIZ)
Skupaj vsi stroški poklicne rehabilitacije (stroški storitev izvajalcev,
nadomestila za čas PR, stroški učnih pripomočkov, stroški šolanja oz.
usposabljanja, potni stroški in stroški nastanitve): 2.235.419,29 EUR.
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

STROŠKI STORITEV IZVAJALCEV S PODROČJA POKLICNE
REHABILITACIJE

GIBALNO OVIRANI

5. odstavek 261. člena ZPIZ-1.
Če se v postopku ugotavljanja invalidnosti ugotovi, da je pri
zavarovancu podana invalidnost II. kategorije, poda invalidska komisija
izvedensko mnenje o obliki poklicne rehabilitacije na podlagi mnenja
strokovne institucije s področja medicine dela oziroma poklicne
rehabilitacije.
Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, ki imajo koncesijo MDDSZ ter so z
Zavodom sklenili pogodbo.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

Podpisanih 14 pogodb, sodelovali z 12 izvajalci
(Vir: ZPIZ)
75.782,62 EUR
Konto 41200040
(Vir: ZPIZ)

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

STROŠKI UČNIH PRIPOMOČKOV

PRAVNA PODLAGA

88. člen ZPIZ-1.

VSEBINA PRAVICE

Stroški poklicne rehabilitacije, ki jih pokriva Zavod.

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Delovni invalidi s priznano pravico do poklicne rehabilitacije.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
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OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE





ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

Stroški učnih pripomočkov: 31.385,58 EUR (Konto 41200011)
Stroški šolanja oz. usposabljanja: 389.157,64 EUR (Konto 41200010)
Potni stroški pri poklicni rehabilitaciji: 99.067,11 EUR (Konto
41200013)
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

NADOMESTILO ZA ČAS POKLICNE REHABILITACIJE PO
ZAKONU IZ LETA 1992

GIBALNO OVIRANI

397. člen ZPIZ-1.
Uţivalci pravic na podlagi preostale delovne zmoţnosti (II. in III.
kategorija invalidnosti), uveljavljenih po predpisih, ki so se uporabljali
do datuma določenega v 446. členu tega zakona, obdrţijo te pravice v
nespremenjenem obsegu tudi po navedenem datumu. Zavarovancu
pripada v obdobju od nastopa poklicne rehabilitacije pa do končanja
poklicne rehabilitacije denarno nadomestilo po Zakonu o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS št. 12/92,5/94, 7/96, 54/98 –
zakon iz leta 1992).
Delovni invalidi II. kategorije je oziroma III. kategorije invalidnosti s
priznano pravico do poklicne rehabilitacije po zakonu iz leta 1992, ki
še niso zaključili poklicne rehabilitacije.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





V povprečju 4 uţivalci
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
Povprečni znesek nadomestila: 427,29 EUR
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
Celoten odhodek za izplačilo nadomestil: 19.680,72 EUR
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
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VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

NADOMESTILO ZA ČAS POKLICNE REHABILITACIJE

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

89. člen ZPIZ-1.
Zavarovancu pripada v obdobju od pridobitve pravice do poklicne
rehabilitacije pa do končane poklicne rehabilitacije denarno
nadomestilo.
Delovni invalidi II. kategorije je invalidnosti oziroma III. kategorije (če
gre za izbirno pravico zavarovanca po 95. členu zakona).


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV






V povprečju 301 uţivalec
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
Povprečni znesek nadomestila po 89. členu ZPIZ-1: 403,63 EUR
Celoten odhodek za izplačilo za ta namen: 1.620.345,62 EUR
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ZPIZ

PRILAGODITEV DELOVNEGA MESTA S TEHNIČNIMI
PRIPOMOČKI IN PRAVICA DO PRILAGODITVE PROSTOROV IN
DELOVNIH SREDSTEV
80. člen, 1. odstavek 82. člena ZPIZ-1 in Sklep o kriterijih, merilih in
postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in
delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide.
V zvezi s poklicno rehabilitacijo ima zavarovanec pravico do
prilagoditve delovnega mesta s tehničnimi pripomočki, če se
delovnemu invalidu omogoči usposobitev za opravljanje istega poklica
ali dela ali če je za poklicno rehabilitacijo zavarovanca potrebno, da se
na ustreznem delovnem mestu prilagodijo prostori in delovna
sredstva, zavod prevzame stroške prilagoditve.

GIBALNO OVIRANI

Delovni invalidi s priznano pravico do poklicne rehabilitacije.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU




OTROCI IN MLADOSTNIKI
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(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

0
(Vir: ZPIZ)
0
(Vir: ZPIZ)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

GIBALNO OVIRANI

PRILAGODITEV PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV TER
POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA
2. odstavek 82. člena ZPIZ-1 in Sklep o kriterijih, merilih in postopku
za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih
sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide.
Če je za zaposlitev oziroma premestitev na drugo delovno mesto
potrebno, da se prilagodijo delovni prostori in delovna sredstva lahko
Zavod delno ali v celoti prevzame stroške prilagoditve.
Delovni invalidi s priznano pravico do premestitve na drugo delovno
mesto.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

Sklenjenih 20 pogodb
(Vir: ZPIZ)
Zavod je imel za namen prilagoditve prostorov in delovnih sredstev (4.
odst. 82. člen) odhodkov v višini 74.213,36 EUR
(Konto 4120002)

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

UKREPI ZA OHRANITEV ZAPOSLITVE DELOVNIH INVALIDOV
4. odstavek 82. člena ZPIZ-1 in Sklep o kriterijih, merilih in postopku
za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih
sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide.
Zavod lahko prevzame stroške usposabljanja delovnih invalidov za
zaposlitev oziroma premestitev na drugo ustrezno delovno mesto, če

PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE

72

je za zaposlitev, ohranitev zaposlitve ali premestitev delovnih
invalidov, katerih izobrazba, usposobljenost in delovne izkušnje ne
omogočajo neposredne zaposlitve na ustreznem delovnem mestu,
potrebno usposabljanje za pridobitev dodatnih funkcionalnih znanj in
delovnih izkušenj na delovnem mestu.
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Delovni invalidi s priznano pravici do premestitve.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

Sklenjenih 107 pogodb
(Vir: ZPIZ)
95.359,96 EUR
(Konto 41200051)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

PRAVICA DO PREMESTITVE NA DRUGO DELOVNO MESTO IN
PRAVICA DO NADOMESTILA ZA INVALIDNOST

GIBALNO OVIRANI

91. in 94. člen ZPIZ-1.
Zavezanec delovni invalid ima pravico do premestitve na drugo
delovno mesto, ki ustreza njegovi preostali delovni zmoţnosti, s polnim
delovnim časom in pravico do nadomestila za invalidnost.
Zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije po
dopolnjenem 50. letu starosti ali invalidnost III. kategorije, če je
zavarovančeva delovna zmoţnost za svoj poklic zmanjšana za manj
kot 50 % ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim
delovnim časom, vendar pa ni zmoţen za delo na delovnem mestu, na
katero je razporejen.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

Povprečno število uţivalcev nadomestila za invalidnost: 12.396

PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
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(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

Povprečen znesek nadomestila za invalidnost: 174,42 EUR
Skupni odhodek: 27.283.195,33 EUR
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

PRAVICA DO NASTANITVE

PRAVNA PODLAGA

87. člen ZPIZ-1.
Če je glede na oddaljenost invalidovega bivališča od šole, podjetja za
usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb oziroma od delodajalca,
kjer je na poklicni rehabilitaciji, nujno potrebna voţnja s prevoznimi
sredstvi, zavarovanec pa se glede na stanje invalidnosti ne more voziti
z javnimi prevoznimi sredstvi in mu tudi ni preskrbljen poseben prevoz
ima pravico do nastanitve na stroške zavoda.

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Delovni invalidi s priznano pravico do poklicne rehabilitacije.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

n.p.
Za namen potnih stroškov in stroškov nastanitve: 99.067,11 EUR
(Konto 41200013 – potni stroški in stroški nastanitve pri PR)
(Vir: ZPIZ)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

NADOMESTILO ZARADI MANJŠE PLAČE NA DRUGEM
DELOVNEM MESTU PO ZAKONU IZ LETA 1992

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

397. člen ZPIZ-1.
Uţivalci pravic na podlagi preostale delovne zmoţnosti (II. in III.
kategorija invalidnosti), uveljavljenih po predpisih, ki so se uporabljali
do datuma določenega v 446. členu tega zakona, obdrţijo te pravice v
nespremenjenem obsegu tudi po navedenem datumu. Delovni invalid
III. kategorije invalidnosti po zakonu iz leta 1992 s priznano pravico do
razporeditve na drugo ustrezno delo s polnim delovnim časom, ki dela
na drugem ustreznem delu po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju ( Ur. l. RS št. 12/92,5/94, 7/96, 54/98 – zakon iz leta
1992).
Delovni invalidi III. kategorije je invalidnosti s priznano pravico do
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GIBALNO OVIRANI

razporeditve na drugo ustrezno delovno mesto s polnim delovnim
časom, dokler dela na drugem ustreznem delu, po zakonu iz leta
1992.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





V povprečju 7.433 uţivalcev
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
Povprečni znesek nadomestila: 191,79 EUR
Skupni odhodek za namen izplačila nadomestil zaradi manjše plače na
drugem delovnem mestu: 17.263.056,41 EUR.
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

PRAVICA DO DELA S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM OD
POLNEGA IN DELNA INVALIDSKA POKOJNINA

GIBALNO OVIRANI

93. člen ZPIZ-1.
To je pravica, ki jo pridobi zavarovanec, pri katerem je nastala III.
kategorija invalidnosti, ki kljub morebitni poklicni rehabilitaciji ni več
zmoţen za delo s polnim delovnim časom in pridobi obenem tudi
pravico do delne invalidske pokojnine.
Zavarovanec, pri katerem je podana III. kategorija invalidnosti, če ni
več zmoţen za delo s polnim delovnim časom z ali brez predhodne
poklicne rehabilitacije, in zavarovanec, pri katerem je nastala II.
kategorija invalidnosti po dopolnjenem 50. letu starosti in ima preostalo
delovno zmoţnost za opravljanje določenega dela vsaj s polovico
polnega delovnega časa.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV






Povprečno število uţivalcev delne invalidske pokojnine: 10.083
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
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OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

Povprečni izplačani znesek delne invalidske pokojnine: 282,55 EUR
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
Celotni odhodki za namen izplačil delne invalidske pokojnine:
35.616.446,55 EUR
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

INVALIDNINA

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

143., 144., 145. in 146. člen ZPIZ-1.
Mesečna denarna dajatev, ki jo lahko pridobi zavarovanec ali uţivalec
pokojnine zaradi telesne okvare, nastale med zavarovanjem ali v času
uţivanja pokojnine. Telesna okvara je podana, če nastane pri
zavarovancu izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša
onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar oteţuje
aktivnost organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju
ţivljenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali
ne.
- Ko gre pri zavarovancu ali uţivalcu pokojnine za določeno vrsto in
stopnjo telesne okvare, ki jo ugotavlja invalidska komisija ali drug
izvedenec Zavoda. Če je posledica poškodbe pri delu, zadošča za
pridobitev pravice do invalidnine 30 % telesna okvara, če pa je
posledica bolezni ali poškodbe izven dela, pa mora obstajati najmanj
50 % telesna okvara.
- Če je ta okvara nastala med zavarovanjem ali uţivanjem pokojnine.
Izjema je okvara nastala pred zavarovanjem in se je med
zavarovanjem poslabšala - v takem primeru pripada invalidnina za
telesno okvaro, ki jo predstavlja poslabšanje. Izjema je okvara enega
od parnih organov, nastalo pred vstopom v zavarovanje. Če je imel
zavarovanec v tem času ţe poškodovano oko, uho, roko, nogo ali drug
parni organ ter si v času trajanja zavarovanja poškoduje še drugega,
pridobi invalidnino za okvaro obeh organov.
- Če upravičenec ob njenem nastanku izpolnjuje pokojninsko dobo,
potrebno za pridobitev invalidske pokojnine. Tega pogoja ni potrebno
izpolnjevati, če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni ali je nastala v času uţivanja starostne ali invalidske
pokojnine.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV





Povprečno število prejemnikov (prejemnikov: zavarovancev in
uţivalcev pokojnin) invalidnin: 56.296
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Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010).

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

Zneski invalidnin za telesno okvaro:
a) od 1.1.2010
- posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni: od 40,77 do 97,84
EUR
- posledica bolezni ali poškodbe izven dela: od 28,54 do 68,49 EUR
b) od 1.7.2010
- posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni: od 41,26 do 99,01
EUR
- posledica bolezni ali poškodbe izven dela: od 28,88 do 69,31 EUR
Celotni odhodki za namen izplačil invalidnin za telesno okvaro so v
letu 2010 znašali 35.979.532,79 EUR (Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

ZAČASNO NADOMESTILO

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

90. člen ZPIZ-1.
Po uspešno končani poklicni rehabilitaciji ima zavarovanec pravico do
začasnega nadomestila
Delovni invalidi II. kategorije oziroma III. kategorije invalidnosti s
priznano pravico do premestitve po končani poklicni rehabilitaciji (če
gre za izbirno pravico zavarovanca po 95. členu zakona).


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV






Povprečno število uţivalcev začasnega nadomestila 253
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
Povprečni izplačani znesek začasnega nadomestila: 145,01 EUR
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
Celoten Zavodov odhodek za izplačilo začasnega nadomestila:
491.465,97 EUR
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

POVRAČILO POTNIH STROŠKOV

PRAVNA PODLAGA

107. člen in 108. člen ZPIZ-1; Sklep o povračilu potnih stroškov;
Je pravica do povrnitve potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem oz.
uţivanjem pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

VSEBINA PRAVICE
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GIBALNO OVIRANI

Pravico do povračila potnih stroškom ima delovni invalid, če je napoten
v drug kraj zaradi poklicne rehabilitacije.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

n.p.
Za namen povračila potnih stroškov v zvezi s pregledi na invalidskih
komisijah: 9.166,66 EUR
(Vir: ZPIZ)

UPRAVIČENCI

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

VARSTVENI DODATEK

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

ZVarDod.
Pravica do varstvenega dodatka je od 1. 2. 2008 urejena s posebnim
zakonom. Varstveni dodatek je tudi po novi ureditvi mesečni denarni
dodatek k pokojnini, s katerim se uţivalcu zagotavlja socialno varnost,
če ta za priznanje take pravice izpolnjuje predpisane pogoje.
Upravičenci so uţivalci starostne, invalidske, druţinske in vdovske
pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
Republiki Sloveniji in iz Zakona o pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, če so bili preteţni del skupnega
obveznega zavarovanja zavarovani za širši obseg pravic in če
izpolnjujejo pogoje po tem zakonu. Upravičenci so tudi uţivalci
dodatka iz 1. člena Zakona o zagotavljanju socialne varnosti
slovenskim drţavljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik
nekdanje SFRJ, če izpolnjujejo pogoje po tem zakonu. Uţivalec
invalidske pokojnine, ki se mu izplačuje tudi del vdovske pokojnine, do
dodatka ni upravičen.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)



VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
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STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

V povprečju 46.789 prejemnikov varstvenega dodatka, od tega 54
prejemnikov varstvenega dodatka po E-uredbi
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
Povprečni mesečni znesek izplačanega varstvenega dodatka: 93,08
EUR
Povprečni mesečni znesek varstvenega dodatka po e-uredbi: 163,16
EUR
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
Celotni odhodki za izplačilo varstvenih dodatkov: 54.704.712,22 EUR
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE

4760 Tekoče zakonske obveznosti drţave do ZPIZ

VIR FINANCIRANJA

4. Transferni prihodki

PRAVICA

GIBALNO OVIRANI

LETNI DODATEK (prej imenovani DODATEK ZA REKREACIJO)
136b., 136c., 136č. in 136d. člen ZPIZ-1.
V letu 2010 upoštevane določbe ZIUZGK (Ur.l. RS, št. 98/2009).
Je ena od pravic do dodatka k pokojnini, izplačana je enkrat na leto
(kot nekakšen regres).
Po zakonu ima preteţen del prejemnikov (te pravice nimajo prejemniki
pokojnin, ki so pridobili pravico kot zavarovanci za oţji obseg pravic,
prejemniki drţavnih pokojnin in upravičenci do pokojnin po prejšnjem
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov) pravico do letnega dodatka.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV






579.694 prejemnikov letnega dodatka (niţji znesek je prejelo 409.694
prejemnikov, višji znesek 98.452 prejemnikov, v sorazmernem delu pa
71.997 prejemnikov)
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
V skladu s 4. členom ZIUZGK je v letu 2010 višji znesek letnega
dodatka znašal 367,95 EUR, niţji pa 223,55 EUR
Celoten odhodek iz naslova letnega dodatka: 136.689.110,14 EUR, od
tega je bilo namenjenih 136.504.067,14 EUR izplačilu upokojencem in
185.043,00 EUR za rekreativne, športne in kulturne dejavnosti zvez in
društev upokojencev in invalidov
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ
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PRAVICA

NADOMESTILO PLAČE ZARADI DELA S SKRAJŠANIM
DELOVNIM ČASOM PO ZAKONU IZ LETA 1992

GIBALNO OVIRANI

397. člen ZPIZ-1.
Uţivalci pravic na podlagi preostale delovne zmoţnosti (II. in III.
kategorija invalidnosti), uveljavljenih po predpisih, ki so se uporabljali
do datuma določenega v 446. členu tega zakona, obdrţijo te pravice v
nespremenjenem obsegu tudi po navedenem datumu.
Delovni invalid II. kategorije invalidnosti po zakonu iz leta 1992 s
priznano pravico do dela s skrajšanim delovnim časom in dela
skrajšani delovni čas, ima pravico do nadomestila zaradi dela s
skrajšanim delovnim časom po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Ur. l. RS št. 12/92,5/94, 7/96, 54/98 – zakon iz leta
1992).
Delovni invalidi II. kategorije je invalidnosti s priznano pravico do dela
s skrajšanim delovnim časom, dokler dela s skrajšanim delovnim
časom, po zakonu iz leta 1992.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE






Povprečno 5.235 uţivalcev
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
24.517.120,67 EUR
(Vir: ZPIZ)

VIR FINANCIRANJA

ZPIZ

PRAVICA

NADOMESTILO ZA ČAS ČAKANJA NA USTREZNO ZAPOSLITEV
PO ZAKONU IZ LETA 1992

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

397. člen ZPIZ-1.
Uţivalci pravic na podlagi preostale delovne zmoţnosti (II. in III.
kategorija invalidnosti), uveljavljenih po predpisih, ki so se uporabljali
do datuma določenega v 446. členu tega zakona, obdrţijo te pravice v
nespremenjenem obsegu tudi po navedenem datumu.
Delovni invalid II. in III. kategorije invalidnosti po zakonu iz leta 1992
s priznano pravico do razporeditve na drugo ustrezno delo s polnim
delovnim časom oziroma do dela s skrajšanim delovnim časom, če jim
to delo ni zagotovljeno oziroma jim je neodvisno od njihove volje
prenehalo delovno razmerje, po Zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS št. 12/92,5/94, 7/96, 54/98 – zakon
iz leta 1992).
Delovni invalidi II. in III. kategorije invalidnosti s priznano pravico do
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GIBALNO OVIRANI

dela s skrajšanim delovnim časom oziroma pravico do razporeditve na
drugo ustrezno delovno mesto s polnim delovnim časom, če jim to
delo ni zagotovljeno oziroma jim je neodvisno od njihove volje
prenehalo delovno razmerje, po zakonu iz leta 1992.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





Povprečno 14.197 uţivalcev
(Vir: ZPIZ – Mesečni statistični pregled, december 2010)
Povprečni izplačani znesek: 426,53 EUR
Skupni odhodek: 72.628.772,43 EUR
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

ZPIZ
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2.5 Starševsko varstvo in druţinski prejemki

PRAVICA

STARŠEVSKI DOPUST-PODALJŠANJE

PRAVNA PODLAGA

26. člen, 28. člen ZSDP.
Ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (opredeljen v
10. odstavku 3. člena ZSDP), se dopust za nego in varstvo otroka
podaljša za dodatnih 90 dni. Če je motnja v telesnem ali duševnem
razvoju oz. dolgotrajna hujša bolezen otroka ugotovljena potem, ko sta
se starša ţe vrnila na delo, po poteku dopusta za nego in varstvo
otroka, otrok pa še ni dopolnil starosti osemnajst mesecev, ima eden
od staršev pravico do dopusta za nego in varstvo otroka 90 dni od
dneva priznanja pravice.

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Starši ali druge osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE






5
(Vir: MDDSZ, Direktorat za druţino)
36.410 EUR
(Vir: MDDSZ, Direktorat za druţino)
4115

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

STARŠEVSKI DOPUST-HKRATNO IZRABLJANJE

PRAVNA PODLAGA

31. člen ZSDP.
Oba starša lahko hkrati izrabljata dopust za nego in varstvo otroka v
obliki polne odsotnosti z dela za otroka, ki potrebuje posebno nego in
varstvo ali za otroka v druţini, v kateri starša ţe ob rojstvu otroka
varujeta in negujeta otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Starši ali druge osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
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ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV




197
(Vir: MDDSZ, Direktorat za druţino)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

MDDSZ, Direktorat za druţino nima podatka

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

PRAVICA STARŠEV DO KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA ZARADI
STARŠEVSTVA

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI

4115

48. člen ZSDP.
Pravica do krajšega delovnega časa zaradi nege in varstva teţje
gibalno oviranega otroka ali zmerno ali teţje duševno prizadetega
otroka tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar ne dlje kot do 18. leta
starosti otroka.

GIBALNO OVIRANI

Eden od staršev.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA






107.751 (povprečno 8.979 na mesec)
(Vir: MDDSZ, Direktorat za druţino)
9.541.329 EUR
(Vir: MDDSZ, Direktorat za druţino)
4115
MDDSZ
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2.6 Socialno varstvo

GIBALNO OVIRANI

POMOČ DRUŢINI NA DOMU, SOCIALNA OSKRBA
15. člen ZSV, 5. člen Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev.
Pravica obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti,
starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko
nadomesti institucionalno varstvo. Gre za različne oblike organizirane
praktične pomoči in na domu. Namenjena je osebam, ki imajo
zagotovljene bivalne in druge pogoje za ţivljenje v svojem okolju,
vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali
zanju nimajo moţnosti.
Osebe stare nad 65. let, ki so zaradi starosti nesposobne za
samostojno ţivljenje.
Osebe s statusom invalida po ZDVTP, ki po oceni pristojne komisije ne
zmorejo samostojnega ţivljenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti
omogočata občasno oskrbo na domu.
Drugi invalidi, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za
opravljanje večine ţivljenjskih funkcij.
Kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo
priznanega statusa invalida.
Hudo bolni otrok ali otrok s teţko motnjo v telesnem ali teţko in
najteţjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane
oblike varstva.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA






Število uporabnikov pomoči na domu na dan 1.12.2010: 6.575
(Vir: IRSSV, začasni, neobjavljeni podatki)
Celotni stroški izvajanja storitve pomoči na domu: 19.271.988,35 EUR
Od tega:
- občine (višina sredstev za subvencije): 11.842.968,26 EUR
- drţava (večinoma v okviru APZ): 2.319.370,56 EUR
- občine (višina sredstev za oprostitve): 1.036.529,49 EUR
- uporabniki: 4.073.120,03 EUR
(Vir: IRSSV, začasni, neobjavljeni podatki)
n.p.
MDDSZ, občine, uporabniki
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PRAVICA

PRAVICA DO DRUŢINSKEGA POMOČNIKA

PRAVNA PODLAGA

18a-r. člen ZSV.

VSEBINA PRAVICE

GIBALNO OVIRANI

Pomoč pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb.
Polnoletne osebe s teţko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletne
teţko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh
osnovnih ţivljenjskih potreb.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA






Na dan 31.12.2009 je bilo 904 druţinskih pomočnikov
(Vir: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve)
– izplačano iz občinskega proračuna v letu 2010: 5.492.917 EUR
– izplačano iz proračuna MDDSZ v letu 2010: 854.517 EUR (doplačila
občinam za leto 2009)
(Vir: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve)
Občinski proračun in proračun MDDSZ PP 5813
Občinski proračun in doplačila občinam s strani MDDSZ (po 44. členu
Zakona o financiranju občin)

GIBALNO OVIRANI

INSTITUCIONALNO VARSTVO
16. člen ZSV, 7. člen Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev.
Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi druţini ali
drugi organizirani obliki, ki upravičencu nadomešča, dopolnjuje ali
zagotavlja funkcijo doma ali lastne druţine. Obsega osnovno oskrbo in
socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo.
1. Otroci, mladostniki in odrasle osebe do 26. leta starosti, ki so
usmerjene v posebni program vzgoje in izobraţevanja (z zmerno, teţjo
ali teţko motnjo v duševnem razvoju ali z več motnjami v duševnem
razvoju).
2. Otroci in mladostniki do 18. leta starosti, prikrajšani za normalno
druţinsko ţivljenje.
3. Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s teţavami v
duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju.
4. Osebe starejše od 65 let s starostnimi in zdravstvenimi teţavami, z
dolgotrajnimi teţavami v duševnem zdravju.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
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OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

PRORAČUNSKE POSTAVKE






V CUDV je bilo v letu 2009 495 otrok, mladostnikov in oseb do 26. leta
starosti, v institucionalnem varstvu VDC in CSDVU (odrasli) je bilo v
letu 2009 1.226 oseb.
(Vir: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve)
Oskrbovanci v posebnih socialnovarstvenih zavodih v letu 2009: 2500
(878 s teţavami v duševnem razvoju, 383 z motnjami v duševnem
razvoju, 954 z več motnjami, 213 z gibalno ali senzorno oviranostjo in
72 drugih oskrbovancev).
(Vir: SURS)
Institucionalno varstvo iz 1. In 2. točke izvajajo Centri za usposabljanje
delo in varstvo (CUDV). Iz drţavnega proračuna (PP 7094) se
financira izvajanje programov socialnega varstva, ki vključuje
dejavnost socialnega varstva z nastanitvijo in izvajanje programa
vzgoje, izobraţevanja in usposabljanja se financira iz drţavnega
proračuna. V letu 2009 so bila porabljena sredstva v višini 12.865.067
EUR.
Institucionalno varstvo iz 3. in 4. točke se izvaja v Varstveno delovnih
centrih (VDC) ter Centrih za usposabljanje delo in varstvo, posebnih
socialnovarstvenih zavodih in domovih za starejše. V letu 2009 je bilo
doplačil in plačil občin za odrasle osebe v instit. varstvu odraslih oseb
v VDC in CDUV 7.015.002 EUR.
(Vir: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve)
Podatkov za plačila in doplačila občin za posebne socialnovarstvene
zavode in domove za starejše MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve,
nima v takšni obliki – glede na 3. in 4. točko.
PP 7094
Občinski proračun

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ, občine

PRAVICA

VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI
17. člen ZSV, 8. člen Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev.
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana
oblika varstva, ki odraslim invalidnim osebam v skladu z njihovimi
sposobnostmi daje moţnost aktivnega vključevanja v druţbeno
ţivljenje in delovno okolje ter opravljanja dela.
Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju (osebe z laţjo, z
zmerno, s teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju) in odrasle osebe
z več motnjami.


PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI
SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
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OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

2.488 mest v javnih zavodih in 595 mest pri koncesionarjih
(Vir: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve)
Za izvajanje dejavnosti je bilo porabljenih 28.125.859 EUR (javni
zavodi in koncesionarji)
(Vir: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve)
Proračun MDDSZ –
PP 1276 in PP 7866

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA




MDDSZ

GIBALNO OVIRANI

POVEČANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZA DODATEK ZA
POMOČ IN POSTREŢBO
31. a člen ZSV, Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v
nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. julija 2008.
Povečanje denarne socialne pomoči za dodatek za pomoč in
postreţbo.
Upravičenci do denarne socialne pomoči, ki so zaradi starosti, bolezni
ali invalidnosti nezmoţni za delo in jim je za opravljanje osnovnih
ţivljenjskih potreb nujna pomoč druge osebe in ne prejemajo dodatka
za tujo nego in pomoč po drugih predpisih.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



PRAVICA
PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE






Povprečno 290 upravičencev mesečno
(Vir: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve)
648.029 EUR
(Vir: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve)
Proračun MDDSZ – PP 3562

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

PRAVNA PODLAGA

100. člen ZSV.
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VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Prejemniki trajne denarne socialne pomoči in prejemniki nadomestila
za invalidnost po ZDVDTP so oproščeni plačila vseh
socialnovarstvenih storitev razen storitev institucionalnega varstva po
prvem odstavku 16. člena ZSV.
Prejemniki trajne denarne socialne pomoči in prejemniki nadomestila
za invalidnost po ZDVDTP.


SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE






S podatki o številu upravičencev, ki so dejansko oproščeni plačila
storitev po tem členu, MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve, ne
razpolaga.
n.p.

VIR FINANCIRANJA

PRAVICA

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

GIBALNO OVIRANI

NADOMESTILO ZA INVALIDNOST
7. do 10. člen ZDVDTP, ZUTPG, ZZUTPG-A, Sklep o usklajenih
višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku
uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v
Republiki Sloveniji od 1. julija 2009.
Z zakonom določeni upravičenci imajo pravico do denarnega
nadomestila za invalidnost. To pravico pridobijo z dopolnjenim 18.
letom starosti oziroma z dnem ugotovitve invalidnosti, če je bila ta
ugotovljena kasneje.
Invalidi ob dopolnjenem 18. letom starosti oz. z dnem ugotovitve
invalidnosti, če je bila ugotovljena kasneje (prizadetost, ki je nastala v
otroški oz. mladostni dobi, vendar najdalj do dopolnjenega 26. leta, če
se otrok šola). Upravičenci do pokojnine (pok. in invalid. zavarovanje,
invalidnina-vojaški invalidi, civilni invalidi vojne), imajo pravico do
razlike med zneskom pokojnine oz. invalidnine in zneskom
nadomestila.


SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
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STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV



Po ZDVDTP povprečno število prejemnikov nadomestila: 5.573
Povprečno število prejemnikov razlike nadomestila: 478
(Vir: ZPIZ)
Povprečni mesečni znesek nadomestila:
a) od 1.1.2010: 284,11 EUR
b) od 1.7.2010: 287,52 EUR
Obseg sredstev, ki jih je Zavod izplačal po ZDVDTP za nadomestila in
dodatke za tujo nego in pomoč: 25.797.714,52 EUR
(KONTO 140 000)
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI

MDDSZ (15. člen ZDVDTP),
ZPIZ le izplačevalec

DODATEK ZA TUJO NEGO IN POMOČ
9. do 10. člen ZDVDTP, ZUTPG Ur.l. RS, št. 114/2006, ZZUTPG-A
Ur.l. RS, št. 71/2008, Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so
določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od
1. julija 2009.
Invalid, ki mu je za osnovne ţivljenjske potrebe neogibna stalna
pomoč in postreţba drugega, ima poleg nadomestila pravico do
dodatka za tujo nego in pomoč, če takega dodatka ne prejema ţe po
kakšnem drugem predpisu.

GIBALNO OVIRANI

Osebe po 1. členu ZDVDTP.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV






Po ZDVDTPO izplačan povprečno 4.322 prejemnikom
(Vir: ZPIZ)
Povprečni mesečni znesek:
a) od 1.1.2010: od 81,18 EUR do 243,52 EUR
b) od 1.7.2010: od 82,15 EUR do 246,44 EUR
(Vir: ZPIZ)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

MDDSZ (15. člen ZDVDTPO),
ZPIZ le izplačevalec
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GIBALNO OVIRANI

DODATEK ZA NEGO OTROKA, KI POTREBUJE POSEBNO NEGO
IN VARSTVO
80. do 83. člen ZSDP, Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so
določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od
1. julija 2009.
Denarni dodatek za otroka (do 18. leta, če se šola do 26. leta), ki
potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih
ţivljenjskih stroškov, ki jih ima druţina zaradi nege in varstva takega
otroka.
Eden od staršev ali druga oseba, če ima otrok stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



PRAVICA

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE






71.900 (povprečno 5.992 na mesec)
(Vir: MDDSZ, Direktorat za druţino)
8.253.498 EUR
(Vir: MDDSZ, Direktorat za druţino)
3560

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

GIBALNO OVIRANI

DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK
84. do 87. člen ZSDP, Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so
določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od
1. julija 2009.
Osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev, kadar prekine delovno
razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva
otroka s teţko motnjo v duševnem razvoju ali teţko gibalno oviranega
otroka.
Eden od staršev, če imata otrok in eden od staršev stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji in sta drţavljana Republike Slovenije.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
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ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE




6.928 (povprečno 577 na mesec)
(Vir: MDDSZ, Direktorat za druţino)
3.656.056 EUR
(Vir: MDDSZ, Direktorat za druţino)
3560

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

GIBALNO OVIRANI

PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA
ZUSZJ, Pravilnik o izkaznici in vavčerju za uveljavljanje pravice do
tolmača za slovenski znakovni jezik, Tarifa za tolmače slovenskega
znakovnega jezika.
Pravica gluhih oseb do uporabe slovenskega znakovnega jezika kot
jezika sporazumevanja (v postopkih pred drţavnimi organi, organi
lokalne samouprave, izvajalci javne sluţbe in v vseh drugih ţivljenjskih
situacijah, v katerih bi gluhi osebi gluhota pomenila oviro pri
zadovoljevanju njenih potreb), pravica gluhih oseb do informiranja v
njim prilagojenih tehnikah ter pravica do tolmača za znakovni jezik.
Gluhe osebe (osebe, ki so povsem brez sluha) oziroma osebe, ki
zaradi oteţkočenega sporazumevanja uporabljajo znakovni jezik kot
svoj naravni jezik.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV






872
(Vir: MDDSZ, Direktorat za invalide)
Gre za finančna sredstva namenjena tolmačem, ki gluhim tolmačijo
(slovenski znakovni jezik) na podlagi vavčerjev: 404.110,51 EUR
(Vir: MDDSZ, Direktorat za invalide)

PRORAČUNSKE POSTAVKE

2363 – Izvajanje zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ
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2.7 Davčne in druge olajšave in oprostitve5
PRAVICA

STROŠKI ZDRAVSTVENEGA PREGLEDA

PRAVNA PODLAGA

186. člen ZVCP-1.
Stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda imetnika veljavnega
vozniškega dovoljenja, ki opravljajo delo voznika, krije vselej pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je imetnik
veljavnega vozniškega dovoljenja zaposlen, stroške kontrolnih
zdravstvenih pregledov drugih imetnikov veljavnega vozniškega
dovoljenja plačajo imetniki sami, razen invalidov, ki vozijo izključno
svojim zmoţnostim prilagojena motorna vozila, katerih stroške
kontrolnega zdravstvenega pregleda krije Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
Invalidi, ki vozijo izključno svojim zmoţnostim prilagojena motorna
vozila.


VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI
SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE






ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

Zavod ne spremlja, koliko je bilo realiziranih takih primerov in koliko je
znašala finančna vrednost zdravstvenih storitev za ta tip zavarovane
osebe.
(Vir: ZZZS)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

n.p.

VIR FINANCIRANJA

ZZZS

PRAVICA

OLAJŠAVA ZA ZAVEZANCA INVALIDA

PRAVNA PODLAGA

63. člen ZDoh-2.
Zavezanec, ki je invalidna oseba po zakonu, ki ureja zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, in ne zaposluje delavcev, lahko
uveljavlja zniţanje davčne osnove v višini 30 % povprečne mesečne
plače zaposlenih v Sloveniji, zavezanec invalid s 100 % telesno okvaro
ali zavezanec – gluha oseba pa v višini 60 % povprečne mesečne
plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti.

VSEBINA PRAVICE

5

Podatki o številu upravičencev in obsegu finančnih sredstev, ki jih je posredovala Davčna uprava RS, so prikazani za
leto 2009 na osnovi Zakona o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/2006-Zdoh-2 in naslednji), Zakona o davku na motorna vozila
(Ur.l. RS, št. 52/1999 in naslednji) in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.l. RS, št. 117/2006 in naslednji).
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UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI
SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

- Zavezanec, ki je invalidna oseba po zakonu, ki ureja zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,
- zavezanec invalid s 100 % telesno okvaro,
- zavezanec – gluha oseba.







V letu 2009: 236 zavezancev
(Vir: Davčna uprava RS)
6
V letu 2009: 937.504 EUR
(Vir: Davčna uprava RS)

VIR FINANCIRANJA

MF, Davčna uprava RS

PRAVICA

OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

62. člen ZDoh-2.
Zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo, opredeljeno po ZZRZI, lahko
uveljavlja zniţanje davčne osnove v višini 50 % izplačane plače te
osebe, zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo s 100 % telesno
okvaro ali gluho osebo, pa v višini 70 % izplačane plače te osebe.
Zavezanec, ki zaposluje invalide kot je opisano zgoraj nad predpisano
kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne
bolezni pri istem delodajalcu po ZZRZI lahko uveljavlja zniţanje
davčne osnove v višini 70 % izplačanih plač za te osebe.
- Davčni zavezanec, ki zaposli invalidno osebo po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,
- davčni zavezanec, ki zaposli invalidno osebo s 100 % telesno
okvaro,
- davčni zavezanec, ki zaposli gluho osebo.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI



VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI





STAREJŠI (STARI VEČ KOT
6

Znesek ne pomeni neposrednega izpada prihodkov iz drţavnega proračuna, temveč le znesek zmanjšanja davčne
osnove.
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65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

V letu 2009: 292
(Vir: Davčna uprava RS)
7
V letu 2009: 1.673.529 EUR
(Vir: Davčna uprava RS)

VIR FINANCIRANJA

MF, Davčna uprava RS

PRAVICA

OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

56. člen ZDDPO-2.
Zavezanec, ki zaposluje invalida, opredeljeno po ZZRZI, lahko
uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50 % plač te osebe,
vendar največ v višini davčne osnove, zavezanec, ki zaposluje
invalidno osebo s 100 % telesno okvaro in gluho osebo, pa v višini 70
% plač te osebe, vendar največ v višini davčne osnove.
Zavezanec, ki zaposluje invalide iz prvega odstavka tega člena nad
predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu
ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu po ZZRI lahko uveljavlja
zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % plač za te osebe, vendar
največ v višini davčne osnove. Za namene tega odstavka se osebe iz
tega odstavka vštevajo v kvoto po datumu sklenitve pogodbe o
zaposlitvi, in sicer se najprej vštevajo tiste osebe s starejšim datumom
sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Olajšava po tem odstavku se izključuje
z olajšavo po prvem odstavku tega člena.
- zavezanec, ki zaposli invalidno osebo po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,
- davčni zavezanec, ki zaposli invalidno osebo s 100 % telesno
okvaro,
- davčni zavezanec, ki zaposli gluho osebo.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

V letu 2009: 2.428 zavezancev
(Vir: Davčna uprava RS)
8
V letu 2009: 78.920.735 EUR
(Vir: Davčna uprava RS)

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





7

Znesek ne pomeni neposrednega izpada prihodkov iz drţavnega proračuna, temveč le znesek zmanjšanja davčne
osnove (Vir: DURS, dopis z dne 30. 9. 2010).
8
Znesek ne pomeni neposrednega izpada prihodkov iz drţavnega proračuna, temveč le znesek zmanjšanja davčne
osnove (Vir: DURS, dopis z dne 30. 9. 2010).
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PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

MF, Davčna uprava RS

PRAVICA

OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE

PRAVNA PODLAGA

21., 22., 23. in 31. člen ZDoh-2.
Navajamo le tiste vrste prejemkov, ki so namenjene izključno
invalidom. Dohodnine se ne plača od:
- dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali drugih
ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci na podlagi zakona o vojnih
invalidih, zakona o ţrtvah vojnega nasilja, zakona o posebnih pravicah
ţrtev vojne za Slovenijo, zakona o popravi krivic, zakona o vojnih
veteranih in zakona o druţbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb;
- doţivljenjske mesečne rente, ki jo posameznik prejme po zakonu o
ţrtvah vojnega nasilja in zakonu o posebnih pravicah ţrtev v vojni za
Slovenijo 1991,
- dodatka za nego za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ki
ga upravičenci prejmejo na podlagi zakona, ki ureja starševsko varstvo
in druţinske prejemke,
- prejemkov za občasno delo invalidov, ki niso v delovnem razmerju in
so vključeni v programe po predpisih, ki urejajo socialno varstvo in po
predpisih, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje
invalidov,
- invalidnine, invalidskega dodatka in dodatka za posebno invalidnost
po zakonu o vojnih invalidih in zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju ter nadomestilo za invalidnost po zakonu o druţbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
- varstvenega dodatka k pokojnini po zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju,
- dodatka za pomoč in postreţbo po zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, zakonu o vojnih veteranih, zakonu o vojnih
invalidih in zakonu, ki ureja socialno varstvo, ter dodatka za tujo nego
in pomoč po zakonu o druţbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb.

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Invalidi po različnih zakonih.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV

n.p.






Ker gre za oprostitve, finančna sredstva niso predvidena oz. potrebna
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PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA

OSEBNA OLAJŠAVA INVALIDU S 100 % TELESNO OKVARO IN
DELOVNEMU INVALIDU

GIBALNO OVIRANI

112. člen ZDoh-2.
Navajamo le tiste vrste olajšav, ki so namenjene izključno invalidom:
- rezidentu, invalidu s 100 % telesno okvaro, se prizna zmanjšanje
letne davčne osnove v višini 16.314,90 evrov letno (za leto 2009), če
mu je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči, na podlagi odločbe
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za
socialno delo ali upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in
vojaških invalidov,
- rezidentu, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega
zavarovanja kot delovni invalid po predpisih, ki urejajo obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji, se prizna
zmanjšanje dohodnine v višini 13,5 % odmerjenega nadomestila.
- Rezidenti, invalidi s 100 % telesno okvaro, ki mu je priznana pravica
do tuje nege in pomoči,
- rezident, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega
zavarovanja kot delovni invalid.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

V letu 2009: 1.378 zavezancev (invalidov s 100 % telesno okvaro)
(Vir: Davčna uprava RS)
9
V letu 2009: 22.481.932 EUR
(Vir: Davčna uprava RS)

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

MF, Davčna uprava RS

PRAVICA

NIŢJA STOPNJA DDV

PRAVNA PODLAGA

41. člen ZDDV.
Po stopnji 8,5 % se obračunava in plačuje DDV med drugim od
medicinske opreme, pripomočkov in drugih sredstev, ki so namenjena
za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena
izključno za osebno uporabo, vključno z njihovim vzdrţevanjem.

VSEBINA PRAVICE

9

Znesek ne pomeni neposrednega izpada prihodkov iz drţavnega proračuna, temveč le znesek zmanjšanja davčne
osnove (Vir: DURS, dopis z dne 30. 9. 2010).
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GIBALNO OVIRANI

Invalidi, ki potrebujejo medicinsko opremo, pripomočke in druga
sredstva, ki so namenjena lajšanju in zdravljenju okvare ali
invalidnosti.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

n.p.

VIR FINANCIRANJA

MF, Davčna uprava RS

PRAVICA

OPROSTITEV PLAČILA DAVKA OD CESTNIH MOTORNIH VOZIL

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

5. člen ZDMV.
Davka od cestnih motornih vozil se ne plačuje od vozil, ki so
nabavljena za prevoz invalidov, in sicer od enega motornega vozila z
delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dieselskega
motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja
do 2 l in dieselskega motorja do 2,2 l za motorno vozilo z avtomatskim
upravljanjem ter od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz
invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih
kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali
jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.
Invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je
potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.
Za osebe po tej točki se štejejo:
– osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih
okončin ali medenice nastala najmanj 80 % telesna okvara,
– osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih,
– osebe z zmerno, teţjo ali teţko telesno ali duševno prizadetostjo, ki
jim je priznana invalidnost po zakonu, ki ureja druţbeno varstvo
telesno in duševno prizadetih oseb,
– otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.
Če ti upravičenci niso vozniki, lahko v njihovem imenu motorno vozilo
po tej točki vozijo starši oziroma skrbnik ali osebe, ki imajo pisno
pooblastilo upravičenca, njegovih staršev oziroma skrbnika brez
obvezne navzočnosti invalida v motornem vozilu.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI



UPRAVIČENCI

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI





n.p.
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OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE






93 zavezancev
(Vir: Davčna uprava RS)
10
45.481 EUR
(Vir: Davčna uprava RS)

VIR FINANCIRANJA

MF, Davčna uprava RS

PRAVICA

IZVZETJE IN OMEJITVE PREDMETOV DAVČNE IZVRŠBE

PRAVNA PODLAGA

159. člen ZDavP-2.
Navajamo samo tiste denarne prejemke, ki jih Zakon o davčnem
postopku izrecno omenja kot namenjene invalidom. Denarni prejemki,
ki so izvzeti iz davčne izvršbe, so:
- prejemki od občasnega dela invalidov, ki niso v delovnem razmerju in
so vključeni v programe po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, in po
predpisih, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje
invalidov,
- nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja druţbeno varstvo
duševno in telesno prizadetih oseb,
- odškodnine zaradi telesne poškodbe, po zakonu, ki ureja invalidsko
zavarovanje.

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Invalidi.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

n.p.

VIR FINANCIRANJA

MF, Davčna uprava RS

10






n.p.

Znesek predstavlja izpad prihodkov iz drţavnega proračuna (Vir: Dopis DURS, dne: 30. 9. 2010).
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PRAVICA

TAKSNE OPROSTITVE

PRAVNA PODLAGA

24. člen ZUT.
Invalidi, za katere je določeno v zdravstvenem spričevalu, da smejo
voziti le prirejeno vozilo – so v postopku za pripustitev k vozniškemu
izpitu, za vozniško dovoljenje in za izdajo ter podaljšanje veljavnosti
vozniškega in prometnega dovoljenja - oproščeni plačila upravnih taks.

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Invalidi.


SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE






n.p.
Ker gre za oprostitve, finančna sredstva niso predvidena oz. potrebna

VIR FINANCIRANJA

PRAVICA

TAKSNE OPROSTITVE

PRAVNA PODLAGA

23. in 25. člen ZUT.
Takse ne plačujejo taksni zavezanci - posamezniki v slabih
premoţenjskih razmerah. Za taksne zavezance v slabih premoţenjskih
razmerah se med drugim štejejo tudi prejemniki nadomestila za
invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno
prizadetih oseb.

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Invalidi po zakonu o druţbenem varstvu.


SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





n.p.
Ker gre za oprostitve, finančna sredstva niso predvidena oz. potrebna
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VIR FINANCIRANJA

PRAVICA

TAKSNE OPROSTITVE

PRAVNA PODLAGA

23. in 28. člen ZUT.
Navajamo le tiste oprostitve, ki jih Zakon o upravnih taksah izrecno
omenja kot namenjene invalidom.
Taks so oproščeni dokumenti in dejanja v postopku za uveljavitev
pravic, ki so z zakonom priznane invalidom, vojnim veteranom in
ţrtvam vojnega nasilja.

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Invalidi.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)



ODRASLI





STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

n.p.
Ker gre za oprostitve, finančna sredstva niso predvidena oz. potrebna

VIR FINANCIRANJA

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

OPROSTITEV PLAČILA LETNE DAJATVE ZA VOZILA ZA PREVOZ
INVALIDOV
7. člen ZLDUVCP
Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z
motorjem delovne prostornine bencinskega motorja do vključno 1800
ccm in dizelskega motorja do vključno 1900 ccm, osebna vozila z
avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino bencinskega motorja
do vključno 2000 ccm in dizelskega motorja do vključno 2200 ccm ter
za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidke oziroma invalida (v
nadaljnjem besedilu: invalid) na invalidskem vozičku, pod pogojem, da
se vozila iz tega odstavka uporabljajo za prevoz:
- oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 %
vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali
paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60
% telesna okvara ali 60 % vojna invalidnost,
- oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih,
- oseb z zmerno, teţjo ali teţko telesno ali duševno prizadetostjo, ki
jim je priznana invalidnost po predpisih o druţbenem varstvu telesno in
duševno prizadetih oseb in
- otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni
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GIBALNO OVIRANI

zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest lahko starejši od
18 let, uveljavlja za eno vozilo, ki je v njegovi lasti.
Invalidska organizacija lahko uveljavlja oprostitev plačila letnega
povračila za uporabo cest za več vozil, ki se uporabljajo za prevoz
oseb iz prve alineje.
1. Osebe, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80
% vojna invalidnost ter osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali
paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60
% telesna okvara ali 60 % vojna invalidnost;
2. Osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih,
3. Osebe z zmerno, teţjo ali teţko telesno ali duševno prizadetostjo, ki
jim je priznana invalidnost po predpisih o druţbenem varstvu telesno in
duševno prizadetih oseb in
4. Otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni
zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.
Za upravičence starejše od 18 let, ki jim je odvzeta poslovna
sposobnost, lahko to oprostitev plačila uveljavlja upravičenčev skrbnik.
Za upravičence mlajše od 18 let, lahko to oprostitev uveljavljajo
njegovi starši oziroma tisti od staršev, pri katerem otrok ţivi, v primeru
ko otrok ne ţivi pri obeh starših, oziroma druga oseba, ki dokaţe, da
otrok ţivi pri njej.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest lahko uveljavljajo
tudi invalidske organizacije na podlagi potrdila o statusu invalidske
organizacije, ki ga izda MDDSZ.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

VIR FINANCIRANJA






1. točka: 5.839
2. točka: 142
3. točka: 871
4.točka: 448
Skupaj: 7.922
(Vir: Direkcija RS za ceste)
533.750,73 EUR
(Vir: Direkcija RS za ceste)
01100-1000327471 - Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem
prometu od pravnih oseb
01100-1000327568 - Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem
prometu od fizičnih oseb in zasebnikov
Proračun RS
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PRAVICA

OPROSTITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

32. člen (ZRTVS-1)
Plačila prispevka so med drugim oproščeni: invalidi s 100 % telesno
okvaro, invalidi z manj kot 100 % telesno okvaro, če jim je priznana
tudi pravica do dodatka za postreţbo in tujo pomoč in osebe, ki so
trajno izgubile sluh. Upravičenost do oprostitve se dokazuje s
pravnomočno odločbo ZPIZ.
Invalidi s 100 % telesno okvaro, invalidi z manj kot 100 % telesno
okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za postreţbo in tujo
pomoč in osebe, ki so trajno izgubile sluh.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





814 na novo oproščenih oseb v letu 2010,
17.043 oseb oproščenih po stanju na dan 31.12.2010 (kumulirani
podatki - ko enkrat dobijo pravico se vsako leto vodijo v bazi)
(Vir: RTV)
Na novo oproščene osebe: 9.768 EUR
Ocena za vse: 204.516 EUR (dejanska vrednost mnogo niţja, ker ne
beleţijo tistih, ki oprostitve ne koristijo več)
(Vir: RTV)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

PRAVICA

OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

27. člen ZSRT
V nadaljevanju navedene skupine zavezancev so oproščene plačila
turistične takse. Občina pa lahko še dodatno določi osebe, ki so v
celoti ali delno oproščene plačila turistične takse.
- Osebe na podlagi predloţitve fotokopije odločbe pristojnega organa,
iz katere je razvidno, da je zavarovanec invalid oziroma ima telesno
okvaro ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne
komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na
podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
- otroci in mladostniki na podlagi predloţitve fotokopije odločbe, ki
zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU



VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
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OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

n.p.



Ker gre za oprostitve, finančna sredstva niso predvidena oz. potrebna

VIR FINANCIRANJA

GIBALNO OVIRANI

PRAVICA DO ZNIŢANE OZIROMA BREZPLAČNE VOZOVNICE ZA
PREVOZ V JAVNEM PROMETU
Samoupravni sporazum o pravici slepih in njihovih spremljevalcev do
zniţane oz. brezplačne vozovnice v notranjem prometu.
Pravico do zniţane oziroma brezplačne vozovnice za prevoz z javnimi
prevoznimi sredstvi v notranjem prometu imajo posebej opredeljene
skupine ljudi. Upravičenost do zniţane oziroma brezplačne vozovnice
dokazujejo z veljavnimi dokumenti. Pravico lahko koristijo do šestkrat
na leto.
S prenehanjem veljavnosti samoupravnega sporazuma in dogovora o
pravici do znižane vožnje v potniškem prometu slepih in njihovih
spremljevalcev (s sprejetjem ZIMI) je ta pravica prenehala z dnem
10.12.2010.
- Slepi in njihovi spremljevalci,
- mišično in ţivčno mišično oboleli,
- vojni invalidi


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE






Pribliţna ocena 863 upravičencev
(Vir: MDDSZ, Direktorat za invalide)
52.757,78 EUR
(Vir: MDDSZ, Direktorat za invalide)
2486 – Prevozi slepih

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

PRIKLJUČITEV NA JAVNO TELEFONSKO OMREŢJE NA FIKSNI
LOKACIJI IN POPUSTI V ZVEZI S TEM
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GIBALNO OVIRANI

2. in 3. člen Uredbe o ukrepih za končne uporabnike invalide.
Izvajalec univerzalne storitve mora prednostno obravnavati zahtevo
končnega uporabnika invalida za priključitev na javno telefonsko
omreţje na fiksni lokaciji.
Izvajalec univerzalne storitve mora zagotoviti končnim uporabnikom
invalidom 50 % popust pri priključitvi na javno telefonsko omreţje na
fiksni lokaciji.
Izvajalec univerzalne storitve mora tudi brezplačno prednostno
obravnavati in odpraviti okvare na dostopnem vodu do končnega
uporabnika-invalida. Končni uporabniki invalidi, ki niso naročniki,
sporočijo izvajalcu univerzalne storitve, katero omreţno priključno
točko uporabljajo, kar dokazujejo s potrdilom o stalnem ali začasnem
prebivališču na naslovu, kjer je omreţna priključna točka.
Invalidi (V tej uredbi izraz končni uporabniki - invalidi oziroma naročniki
invalidi zajema):
- slepega ali slabovidnega končnega uporabnika oziroma naročnika, ki
mu je bila ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara zaradi izgube
vida;
– gluhega ali naglušnega končnega uporabnika oziroma naročnika, ki
mu je bila ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara zaradi izgube
sluha;
– končnega uporabnika oziroma naročnika, ki mu je bila ugotovljena
najmanj 80 % telesna okvara, pri čemer je najniţji odstotek
posamezne telesne okvare, ki se sešteva, vsaj 70 %.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE




1 priključen na novo
Vseh skupaj priključenih na dan 31.7.2010: 56 slepih in slabovidnih,
120 z 80 % telesno okvaro
(Vir: Telekom Slovenije)
44,49 EUR (za na novo priključenega naročnika)
(Vir: Telekom Slovenije)

VIR FINANCIRANJA

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE

DOSTOP DO JAVNO DOSTOPNIH TELEFONSKIH STORITEV NA
FIKSNI LOKACIJI
4. člen Uredbe o ukrepih za končne uporabnike invalide.
Splošni pogoji za dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na
fiksni lokaciji in ustrezajoči cenik morajo biti dostopni v zvočnem
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GIBALNO OVIRANI

zapisu oziroma v takšni obliki, ki omogoča pregledovanje z Braillovo
vrstico. Tehnično opremo za to storitev si zagotovijo končni uporabniki
invalidi sami.
Izvajalec univerzalne storitve mora zagotoviti naročnikom-invalidom 5
% popust pri mesečni naročnini za javno dostopne telefonske storitve
na fiksni lokaciji.
Izvajalec univerzalne storitve mora omogočiti, da se slepi in slabovidni
naročniki invalidi lahko seznanijo z višino računa z govornimi sporočili.
- Slepi in slabovidni,
- invalidi (za 5 % popust pri mesečni naročnini za javno dostopne
telefonske storitve na fiksni lokaciji).
V Uredbi o ukrepih za končne uporabnike invalide izraz končni
uporabniki - invalidi oziroma naročniki invalidi pomeni:
- slepega ali slabovidnega končnega uporabnika oziroma naročnika, ki
mu je bila ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara zaradi izgube
vida;
- gluhega ali naglušnega končnega uporabnika oziroma naročnika, ki
mu je bila ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara zaradi izgube
sluha;
- končnega uporabnika oziroma naročnika, ki mu je bila ugotovljena
najmanj 80 % telesna okvara, pri čemer je najniţji odstotek
posamezne telesne okvare, ki se sešteva, vsaj 70 %.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE




127 naročnikov priključenih na klasično telefonijo, 16 na VOIP
telefonijo (na dan 31.12.2010)
(Vir: Telekom Slovenije)
836,73 EUR
(Vir: Telekom Slovenije)

VIR FINANCIRANJA

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

BREZPLAČNI DOSTOP DO INTERNETA
Osnova za oprostitev je pogodba, sklenjena med Ministrstvom za delo,
druţino in socialne zadeve ter javnim zavodom ARNES.
Preko ARNESA imajo invalidi in invalidske organizacije moţnost
uporabljati storitve interneta. Vsak uporabnik dobi elektronski naslov,
moţnost pregledovanja pošte preko spleta (web mail), 40 MB prostora
na streţniku za elektronski poštni predal in postavitev osebne spletne
strani, stalno IP številko pri dostopu preko ponudnika kabelske TV. S
tem je dana invalidu oziroma invalidski organizaciji moţnost za
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brezplačni dostop do interneta, plačujejo pa se impulzi, ki so še
dodatno zniţani.
UPRAVIČENCI

Invalidi (s statusom) in invalidske organizacije

GIBALNO OVIRANI



SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE






Št. organizacij, ki so zavedene: 53
Število individualnih uporabnikov, ki so zavedeni: 1.798
(Vir: ARNES, stanje jan. 2011)
Ni posebne finančne postavke.

VIR FINANCIRANJA

PRAVICA

OPROSTITEV PLAČILA PRENOSA POŠILJK ZA SLEPE OSEBE

PRAVNA PODLAGA

12. člen Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve
Pošiljke za slepe in slabovidne so oproščene plačila poštnine, razen
poštnine za storitev prednostno v mednarodnem prometu. Prednostno
je poštna storitev v mednarodnem prometu, pri kateri ima pošiljka
prednost pri prenosu. Če so znaki za slepe in druge oblike zapisov za
slepe poslani kot priporočeno pismo, kot vrednostno pismo, kot
navadni paket ali kot paket, takšna pošiljka ni oproščena plačila
poštnine.

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

Slepi in slabovidni

GIBALNO OVIRANI
SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE







ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

V notranjem prometu: 50.534
V mednarodnem prometu: 513
(Vir: Pošta Slovenije)

OBSEG FINANČNIH

Pribliţna ocena, izračunana iz povprečne mase pošiljke za slepe in
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SREDSTEV

slabovidne v letu 2010 (338 g), pomnoţena s ceno na dan 31.12.2010
(Vir: Pošta Slovenije):
V notranjem prometu: 80.854,4 EUR
V mednarodnem prometu: 2.313,63 EUR

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

Pošta Slovenije

PRAVICA

POSEBNA OLAJŠAVA

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

114. člen ZDoh-2.
Rezidentom, ki vzdrţujejo druţinske člane, se prizna zmanjšanje letne
davčne osnove, ki znaša za vzdrţevanega otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo 8.157,99 evrov letno (za leto 2009).
Za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo se šteje otrok, ki:
- ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o
starševskem varstvu in druţinskih prejemkih,
- ima pravico do dodatka za pomoč in postreţbo v skladu z zakonom o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali
- je skladno s predpisi o druţbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb za delo nezmoţen.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV






V letu 2009: 7.329 zavezancev, od tega:
- 5.518 za otroka, ki ima pravico do dodatka za pomoč in postreţbo v
skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in
- 1.811 za otroka, ki je skladno s predpisi o druţbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmoţen.
(Vir: RRC z dovoljenjem DURS)
V letu 2009: 49.070.796,52 EUR, od tega:
- 36.426.883,25 EUR za otroka, ki ima pravico do dodatka za pomoč
in postreţbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju in
11
- 12.643.913,27 EUR za otroka, ki je skladno s predpisi o druţbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmoţen.
(Vir: RRC z dovoljenjem DURS)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

MF, Davčna uprava RS

11

Znesek ne pomeni neposrednega izpada prihodkov iz drţavnega proračuna, temveč le znesek zmanjšanja davčne
osnove (Vir: DURS, dopis z dne 30. 9. 2010).
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2.8 Vojni invalidi

PRAVICA

INVALIDNINA

PRAVNA PODLAGA

20. člen ZVojI.

VSEBINA PRAVICE

Invalidnina, ki se odmeri v mesečnem znesku po skupini invalidnosti.

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Vojni invalidi po ZVojI.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

3.634
12
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide )
10.936.532,97 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411300)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE




VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

DODATEK ZA POSEBNO INVALIDNOST

PRAVNA PODLAGA

21. člen ZvojI.
Vojni invalid, ki mu je vojna invalidnost priznana na podlagi amputacije
okončin ali hude okvare njihove funkcije ali pa popolne izgube vida na
obeh očesih.

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Vojni invalidi po ZVojI.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE





12

Polno ime je »Sektor za vojne invalide, vojne veterane in ţrtve vojnega nasilja«, v besedilu uporabljamo skrajšano
verzijo.
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ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

631
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
1.436.377,23 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411300)

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŢBO

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

22.do 25. člen ZvojI.
Potreba po stalni pomoči in postreţbi za opravljanje vseh ali večine
osnovnih ţivljenjskih potreb, potreba po stalnem nadzorstvu ter
nepokretnost.
Vojni invalid najmanj V. stopnje, ki mu je neogibno potrebna stalna
pomoč in postreţba za opravljanje osnovnih ţivljenjskih potreb, ali
stalno nadzorstvo, ki je slep ali nepokreten.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

261
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
2.334.451,39 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411300)

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

POVRAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE

PRAVNA PODLAGA

27. člen ZvojI.
Vojni invalid s priznano pravico do dodatka za pomoč in postreţbo je
upravičen do povračila prispevkov od plače, ki jih je dolţan plačati za
osebo, ki mu na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotavlja pomoč in
postreţbo, vendar največ do višine prispevkov, obračunanih od plače v
višini njegovega dodatka za pomoč in postreţbo, če ne uveljavlja
podobne pravice po drugih predpisih.

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Vojni invalid s priznano pravico do dodatka za pomoč in postreţbo.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
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OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





1
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
14985,48 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411305)

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

ZDRAVSTVENO VARSTVO

PRAVNA PODLAGA

28. in 29. člen ZvojI
Plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev,
zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja. Pravica do nadomestila
plače do 30. dne začasne zadrţanosti od dela v višini 100 % osnove
za nadomestilo.

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Vojni invalidi po ZVojI


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

2
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
313,35 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411305)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

Proračun RS

PRAVICA

ZDRAVILIŠKO IN KLIMATSKO ZDRAVLJENJE

PRAVNA PODLAGA

30. člen ZVojI
Pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, kadar je to
potrebno za nadaljnje zdravljenje bolezni, ki so predpisane kot
indikacije za to zdravljenje.

VSEBINA PRAVICE
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UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Vojni invalidi po ZVojI


SLEPI IN SLABOVIDNI
GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





85
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
88.785,49 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411304)

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

POKLICNA REHABILITACIJA

PRAVNA PODLAGA

31. do 34. člen ZVojI.
Pravica do poklicne rehabilitacije, če vojni invalid glede na invalidnost,
splošno zdravstveno stanje, splošno in strokovno izobrazbo, starost,
moţnost zaposlitve in druge okoliščine izpolnjuje pogoje za uspešno
rehabilitacijo.

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Vojni invalidi po ZVojI.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

2
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4.208,64 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411300)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE






VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

OSKRBNINA
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PRAVNA PODLAGA

35. do 38. člen ZVojI.

VSEBINA PRAVICE

Pravica do oskrbnine v času poklicne rehabilitacije

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Vojni invalidi po ZVojI.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

3
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
26.172,04 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411300)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

SOFINANCIRANJE PRILAGODITVE PROSTOROV IN TEHNIČNE
OPREME TER DELOVNEGA MESTA

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI

39. člen ZVojI.
Izdatki za prilagoditev prostorov in tehnične opreme za potrebe
poklicne rehabilitacije oz. zaposlitve vojnih invalidov ter drugi izdatki,
potrebni za zagotovitev zaposlitve vojnim invalidom po končani
poklicni rehabilitaciji.

GIBALNO OVIRANI

Vojni invalidi po ZVojI.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

1
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
6.227,19 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411305)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA





MDDSZ
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PRAVICA

FUNKCIONALNE OBLIKE POMOČI

PRAVNA PODLAGA

40. člen ZVojI.

VSEBINA PRAVICE

Doplačila k stroškom tehničnih pripomočkov.

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Vojni invalidi po ZVojI.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

3
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
13.985,27 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411305)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

INVALIDSKI DODATEK

PRAVNA PODLAGA

41. do 52. člen ZVojI.

VSEBINA PRAVICE

GIBALNO OVIRANI

Pravica do invalidskega dodatka.
Vojni invalid od I. do V. ter vojni invalid VI. do X. skupine, ki je dopolnil
55 let starosti ali je trajno popolnoma nezmoţen za delo in, če deleţ
prejemkov na druţinskega člana ne dosega osnove za ugotavljanje
pravice do invalidskega dodatka in za določanje njegove višine.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

631
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
1.634.597,55 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)

UPRAVIČENCI

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





4113
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(natančneje 6838-4113-411300)
VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

DODATEK ZA SAMOHRANILCE

PRAVNA PODLAGA

45. člen ZVojl.

VSEBINA PRAVICE

Dodatek za samohranilce v višini 50 % osnove.

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Vojni invalid, ki prejema invalidski dodatek in se sam preţivlja.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

28
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
184.944,17 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411300)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

POPUST PRI VOŢNJI

PRAVNA PODLAGA

53. člen ZVojl.

VSEBINA PRAVICE

Pravica do popusta od redne cene voţnje.

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Vojni invalidi po ZVojI.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

1.083
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
6.233,52 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





4113

115

(natančneje 6838-4113-411305)
VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

POVRAČILO POTNIH STROŠKOV

PRAVNA PODLAGA

54. do 56. člen ZVojI
Pravica do povračila potnih stroškov (prevoznih in stroškov prehrane in
nastanitve), kadar UE ali ministrstvo pošlje vojnega invalida v drug kraj
zaradi pregleda ali zdravljenja. Pravica do povračila potnih stroškov za
spremljevalca (če mu je priznana pravica do dodatka za pomoč in
postreţbo ali mu je za pot določen spremljevalec).
Pravica do povračila potnih stroškov za pot na poklicno rehabilitacijo v
drug kraj.

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Vojni invalidi po ZVojI


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

7
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
1.469,34 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411305)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

DRUŢINSKA INVALIDNINA

PRAVNA PODLAGA

57. do 65. člen ZVojI.

VSEBINA PRAVICE

Pravica do druţinske invalidnine.
- Zakonec, ki ga je vojni invalid, padli borec ali druga oseba preţivljala
saj zadnje leto pred svojo smrtjo in razvezani zakonec - ko dopolnijo
starost 55 let, pred tem pa, če so popolnoma nezmoţni za delo.
- Otroci in posvojenci (pastorki-posebni pogoji 2. točka 9. člena ZVojI)do dopolnjenega 15. leta starosti, oziroma do konca predpisanega
rednega šolanja (največ do 26. leta), izjemoma do 27. leta, če imajo
status študenta in tisti, ki so popolnoma nezmoţni za delo.
- Starši, posvojitelji, očim in mačeha, ki jih je vojni invalid, padli borec
ali druga oseba preţivljala vsaj zadnje leto pred smrtjo in če je ta
oseba (očim ali mačeha) najmanj tri leta preţivljala in skrbela za
vojnega invalida, padlega borca ali drugo osebo-ko dopolnijo starost
55 let, prej pa če so popolnoma nezmoţni za delo.
- Druţinski člani ţrtev vojnega nasilja po ZZVN.

UPRAVIČENCI
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GIBALNO OVIRANI



SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

1.744
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
1.809.260,27 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411300)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

ZDRAVSTVENO VARSTVO

PRAVNA PODLAGA

GIBALNO OVIRANI

66. člen ZVojI.
Plačilo zdravstvenih storitev oziroma zdravstveno varstvo v okviru
obveznega zavarovanja.
Uţivalci druţinske invalidnine s stalnim prebivališčem v RS ali s
stalnim prebivališčem v tujini.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

185
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
122.970,37 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411305)

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

DRUŢINSKI DODATEK

PRAVNA PODLAGA

67. do 73. člen ZVojI.

VSEBINA PRAVICE

Pravica do druţinskega dodatka.
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GIBALNO OVIRANI

- Uţivalec druţinske invalidnine, ki izpolnjuje pogoje 41. člena ZVojI
(vojni invalid I. do V. skupine ne glede na starost ali zmoţnost za delo
ter vojni invalid VI .do X. skupine, ki je dopolnil 55 let ali je trajno
popolnoma nezmoţen za delo).
- Uţivalec druţinske invalidnine, zakonec vojnega invalida, ko dopolni
50 let starosti (če je vojni invalid do smrti prejemal dodatek za pomoč
in postreţbo in če deleţ prejemkov na druţinskega člana ne dosega
osnove za ugotavljanje pravice do invalidskega dodatka) (67. člen
ZVojI).


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

686
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
2.030.395,98 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411300)

UPRAVIČENCI

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

POVRAČILO POTNIH STROŠKOV

PRAVNA PODLAGA

74. člen ZVojI.
Povračilo potnih stroškov, kadar uţivalca druţinske invalidnine
upravna enota ali ministrstvo pošlje ali pokliče v drug kraj zaradi
pregleda pred zdravniško komisijo. Če je to otrok – povračilo tudi za
spremljevalca.

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Uţivalci druţinske invalidnine.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

0
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
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OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

0
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411305)

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

POSMRTNINA

PRAVNA PODLAGA

75. člen ZVojI.
Pravica druţinskih članov invalida do enkratne denarne pomoči in
dvomesečnim zneskom invalidnine, ki je vojnemu invalidu pripadala ob
smrti.

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Druţinski člani (9. člen ZVojI) vojnega invalida.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

15
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
13.910,88 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411305)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

POVRAČILO STROŠKOV ZA PREVOZ POSMRTNIH OSTANKOV
VOJNEGA INVALIDA

PRAVNA PODLAGA
VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI

76. člen ZVojl.
Pravica do povračila stroškov prevoza posmrtnih ostankov vojnega
invalida, ki je umrl izven svojega stalnega prebivališča - na poti v
zdravstveni zavod ali v tem zavodu ali pri vrnitvi iz zavoda.

GIBALNO OVIRANI

Druţinski član ali druga oseba, ki zagotovi prevoz.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI



STAREJŠI (STARI VEČ KOT
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65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

15
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
1.871,34 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411305)

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

PRAVICA DO OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

PRAVNA PODLAGA

13. do 15. člen ZZVZZ.

VSEBINA PRAVICE

GIBALNO OVIRANI

Pravica do obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uţivalci
invalidnin po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne,
pravic po predpisih o varstvu vojnih veteranov, ţrtev vojnega nasilja in
udeleţencev drugih vojn ter uţivalci republiških priznavalnin, če niso
zavarovane iz drugega naslova.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

519
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
302.362,48 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411305)

UPRAVIČENCI

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

PRAVICA DO PLAČILA ZDRAVSTVENIH STORITEV V CELOTI

PRAVNA PODLAGA

23. do 27. člen ZZVZZ.

VSEBINA PRAVICE

Pravica do plačila zdravstvenih storitev.

UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Vojni invalidi.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
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OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE




4.855
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
1.009.847,32 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411305)

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

ODŠKODNINA ZA TELESNO IN DUŠEVNO TRPLJENJE

PRAVNA PODLAGA

10. člen ZSPOZ.

VSEBINA PRAVICE

GIBALNO OVIRANI

Odškodnina za telesno in duševno trpljenje.
Vojaški vojni invalidi iz 2. člena in Civilni invalidi vojne iz 4. člena
Zakona o vojnih invalidih.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



UPRAVIČENCI

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV





1 upravičenec v letu 2010.
1.575 upravičencev od leta 2002 do 2009, največ v letu 2002, ko je
zakon prišel v veljavo.
(Vir: Sklad za odškodnine ţrtvam vojnega in povojnega nasilja)
438,30 EUR v letu 2010.
4.005.120,90 EUR od leta 2002 do 2009.
(Vir: Sklad za odškodnine ţrtvam vojnega in povojnega nasilja)

PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA

Sklad za poplačilo odškodnine ţrtvami vojnega in povojnega nasilja

PRAVICA

PRAVICA DO POVRAČILA PRISPEVKA ZA POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO ZAVAROVANJE

PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

14a. člen ZZVN.
Ţrtvam vojnega nasilja, ki so bile v času trajanja nasilnega dejanja ali
prisilnega ukrepa mlajše od 15 let, pa ostanejo v zavarovanju po
dopolnjenem 30. letu (ţenske) oziroma 35. letu (moški) pokojninske
dobe, ker kljub uveljavljeni pokojninski dobi po tem zakonu ne
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doseţejo polne pokojninske dobe, se v času, ki je enak trajanju
nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa, vendar najdalj do dopolnitve
polne pokojninske dobe, povrne prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, ki gre v breme zavarovanca.
UPRAVIČENCI
GIBALNO OVIRANI

Ţrtve vojnega nasilja po ZZVN.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

0
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
0
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411305)

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE





VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

PRAVICA DO DOŢIVLJENJSKE MESEČNE RENTE

PRAVNA PODLAGA

16. člen ZZVN.

VSEBINA PRAVICE

GIBALNO OVIRANI

Pravica do doţivljenjske mesečne rente.
Ţrtve vojnega nasilja, vojaški vojni invalidi, ki so utrpeli poškodbe v
vojni za Slovenijo 1991 in jim je odstotek invalidnosti ugotovljen trajno.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV

53
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
133.252,96 EUR
(Vir: MDDSZ, Sektor za vojne invalide)
4113
(natančneje 6838-4113-411300)

UPRAVIČENCI

OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE
VIR FINANCIRANJA





MDDSZ
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GIBALNO OVIRANI

ŠTIPENDIJA, PREDNOST PRI SPREJEMU V ŠTUDENTSKI
OZIROMA DIJAŠKI DOM, PRAVICA DO KRITJA STROŠKOV
ŠOLSKE MALICE
Zakon o posebnih pravicah ţrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91)
(Ur.l. RS, št. 49/1997, 19/2000 Skl.US: U-I-140/96, 114/2006-ZUTPG)
Otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991 ali umrlih za posledicami
poškodb, dobljenih v tej vojni so upravičeni do štipendije in prednosti
pri sprejemu v dijaški oziroma študentski dom ter pravice do kritja
stroškov šolske malice, ki se redno šolajo oziroma imajo status
študenta, vendar najdalj do 27. leta starosti.
Otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991 ali umrlih za posledicami
poškodb, dobljenih v tej vojn.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

n.p.

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

POKOJNINSKA DOBA

PRAVNA PODLAGA

13. člen ZZVN.
- Taboriščniku in zaporniku se čas prebit v koncentracijskem taborišču
ali zaporu prizna kot posebna doba.
- Internirancu, ukradenemu otroku, izgnancu, delovnemu deportirancu,
beguncu in prisilnemu mobilizirancu se prizna pokojninsko dobo v
dejanskem trajanju do povratka v domovino.
- Ţrtvi vojnega nasilja, ki je bila v času, prebitem v okoliščinah za
priznanje statusa ţrtev vojnega nasilja iz prvega in drugega odstavka
13. člena ZZVN mlajša od 15 let, se čas, prebit v teh okoliščinah, šteje
v pokojninsko dobo kot posebna doba.

PRAVICA
PRAVNA PODLAGA

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI

VSEBINA PRAVICE

UPRAVIČENCI




n.p.

GIBALNO OVIRANI

Vojaški vojni invalidi, ki so hkrati ţrtve vojnega nasilja po ZZVN.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
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ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

n.p.

VIR FINANCIRANJA

MDDSZ

PRAVICA

PREDNOST PRI DODELITVI SOCIALNEGA STANOVANJA

PRAVNA PODLAGA

17. člen ZZVN.
Ţrtev vojnega nasilja, ki nima rešenega stanovanjskega vprašanja, ima
pri kandidiranju za socialna stanovanja prednost pred drugimi prosilci.

VSEBINA PRAVICE
UPRAVIČENCI



n.p.

GIBALNO OVIRANI

Vojaški vojni invalidi, ki so hkrati ţrtve vojnega nasilja po ZZVN.


SLEPI IN SLABOVIDNI



GLUHI IN NAGLUŠNI
OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
OTROCI IN MLADOSTNIKI
(DO 18. LETA STAROSTI)
ODRASLI
STAREJŠI (STARI VEČ KOT
65 LET)
STARŠI ZA OTROKE



ŠTEVILO UPRAVIČENCEV
OBSEG FINANČNIH
SREDSTEV
PRORAČUNSKE POSTAVKE

n.p.





n.p.

VIR FINANCIRANJA
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2.9 Kultura

PRAVICA

PRAVNA
PODLAGA

VSEBINA
PRAVICE

UPRAVIČENCI

GIBALNO
OVIRANI
SLEPI IN
SLABOVIDNI
GLUHI IN
NAGLUŠNI

PRAVICA DO UPORABE LASTNEGA JEZIKA
61. in 62. člen Ustave Republike Slovenije; 10., 11., 12. in 13. člen ZUSZJ (Zakon o
uporabi slovenskega znakovnega jezika); 2. odstavek 2. člena (definicija pojma
»jezik«), alineji b) in e) iz 2. odstavka 21. člena in 4. odstavek 30. člena MKPI
(Konvencija o pravicah invalidov); 1. in 2. odstavek 7. člena ter 2. alineja 2. odstavka
15. člena ZIMI (Zakon o izenačevanju moţnosti invalidov); ukrep 3.8 v okviru 3. cilja
API (Akcijski program za invalide 2007-2013).
Ustava Republike Slovenije v 61. členu določa, da ima vsakdo pravico, da svobodno
izraţa pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraţa svojo
kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo, v 62. členu pa določa, da ima vsakdo
pravico, da pri uresničevanju svojih pravic in dolţnosti ter v postopkih pred drţavnimi
in drugimi organi, ki opravljajo javno sluţbo, uporablja svoj jezik in pisavo na način, ki
ga določi zakon. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ)
zagotavlja gluhim osebam pravico do uporabe lastnega, to je slovenskega
znakovnega jezika. Ta pravica jim je zagotovljena v vseh postopkih pred drţavnimi
organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil in izvajalci javne sluţbe.
Gluha oseba ima nadalje pravico uporabljati slovenski znakovni jezik tudi v vseh
drugih ţivljenjskih situacijah, v katerih bi ji gluhota pomenila oviro pri zadovoljevanju
njenih potreb. Ta pravica se uresničuje z uveljavljanjem pravice do tolmača za
znakovni jezik.
Konvencija o pravicah invalidov govori med drugim tudi o pravici invalidov do
uporabe svojega jezika, tudi negovorjenega. Sem spada torej tudi pravica slepih
oseb, da pri pisnem sporazumevanju uporabljajo slovensko Braillovo pisavo (2., 21.
in 30. člen MKPI).
ZIMI v 7. členu govori o pravici slepe, slabovidne ali gluhoslepe osebe do uporabe
lastnega (pisnega) jezika pri komunikaciji v postopkih pred drţavnimi organi, organi
samoupravnih lokalnih skupnosti, izvajalci javnih pooblastil ali izvajalci javne sluţbe,
v 15. členu pa o tem, da je potrebno invalidom zagotoviti premagovanje
komunikacijskih in grajenih ovir.
Akcijski programi za invalide 2007 – 2013 (v nadaljevanju API) navaja v okviru 3.
cilja: invalidom zagotavljati dostopnost do grajenega okolja, prevoza, informacij in
komunikacij, tudi o ukrepih za zagotavljanje pravice invalidov do uporabe lastnega
jezika. Ukrep 3.8 govori tako o uporabi slovenskega znakovnega jezika za gluhe ter o
zagotavljanju branja podnapisov in opisovanja dogajanja na zaslonu za slepe vsaj pri
dnevnoinformativnih, znanstvenih in drugih izobraţevalnih televizijskih oddajah.
Gluhe, naglušne, gluhoneme, slepe, slabovidne in gluhoslepe osebe vseh starosti,
lahko tudi invalidi, ki so pripadniki narodnostnih skupnosti, Romov, nemške etnične
skupnosti ali drugih etničnih manjšin oziroma skupnosti v RS, če uporabljajo za
komuniciranje z okolico (tudi) slovenski znakovni jezik in/ali slovensko Braillovo
pisavo.
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n.p.
(gre za (so)financiranje projektov, ne za izplačila posameznikom ali organizacijam)
Skupno v letu 2010: 3.394.106,18 EUR, od tega:
V okviru Sektorja za kulturne pravice manjšin (od 1.3. 2011 dalje je to samostojna
Sluţba za kulturne raznolikosti in človekove pravice) na MK so v letu 2010 preko
Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične
infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2010 financirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-SO-2010)
sofinancirali 8 kulturnih projektov slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih v skupni
višini 182.566,00 EUR (Od tega je bilo sofinanciranih 5 kulturnih projektov Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije v skupni višini 69.875,00 EUR in 3 kulturni
projekti Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije v skupni višini 112.691,00
EUR.). Ti so bili namenjeni med drugim tudi financiranju razvoja, uporabe in
popularizaciji slovenskega znakovnega jezika in slovenske Braillove pisave.
Sektor za kulturne pravice manjšin je v letu 2010 preko Neposrednega poziva obema
narodnostnima skupnostima namenil italijanski narodni skupnosti za ohranjanje
italijanskega jezika skupno 14.600,00 EUR, madţarski etnični skupnosti pa za
ohranjanje madţarskega jezika 59.000,00 EUR. Ta sredstva so bila namenjena tudi
invalidom obeh narodnostnih skupnosti.
Preko Javnega poziva za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v
RS, ki jih bo v letu 2010 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo (JPP-Romi-2010) so v Sektorju za kulturne pravice manjšin v letu 2010
sofinancirali 3 kulturne projekte romskih društev v skupni vrednosti 2.500,00 EUR, ki
so bili namenjeni tudi promociji romskega jezika tistih Romov, ki imajo status invalida.
V okviru Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov posebnega programa,
namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine, ki jih bo v letu 2010
financirala Republika Slovenija iz proračuna (projektni razpis, oznaka JPR-PSLOA2010), ki ga je izvajal Sektor za kulturne pravice manjšin, je Kulturno društvo Apaško
polje v letu 2010 sofinanciralo kulturni projekt z naslovom »Jezikovni tečaji
slovenskega in nemškega jezika« v višini 3.500,00 EUR. Projekt je bil namenjen tudi
tistim pripadnikom nemško govoreče etnične skupnosti, ki imajo status invalida.
V okviru Direktorata za medije na MK so v letu 2010 v okviru Rednega letnega
javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu
2010 (JPR –MV–2010) sofinancirali kulturna projekta Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije z naslovom: »Znanje v znakovnem jeziku, ključ do vključujoče
druţbe« in kulturni projekt druţbe Livita d.o.o. z naslovom »Parašport«. Gre za
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oddajo o športnih doseţkih invalidov, ki je opremljena s prevodom v slovenski
znakovni jezik za gluhe in naglušne. Prvi je bil sofinanciran v višini 12.655,18 EUR,
drugi pa v višini 9.685,00 EUR.
V okviru Sektorja za slovenski jezik na MK so v letu 2010 izdali Priročnik za
poučevanje slovenskega znakovnega jezika I in II, ki ga je pripravila Zveza društev
gluhih in naglušnih Slovenije. MK je priročnik sofinancirala v višini 8.000,00 EUR.
Nadalje je MK sofinancirala Multimedijski didaktični pripomoček za učenje in
poučevanje slovenskega znakovnega jezika, ki ga je pripravila Zveza društev gluhih
in naglušnih Slovenije. Ta je bil sofinanciran preko Javnega razpisa za sofinanciranje
projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v
letu 2010 (JPR8-UPRS-2010) v višini 1.600,00 EUR.
Na Direktoratu za umetnost na MK so v letu 2010 preko Javnega ciljnega razpisa za
izbor projektov nakupa knjiţničnega gradiva v splošnih knjiţnicah, ki jih bo v letu
2010 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPRNKG-2010), za katerega so bila razpisana finančna sredstva v skupni višini
3,000.000,00 EUR. Javni razpis je bil namenjen sofinanciranju nakupa knjiţničnega
gradiva za 58 slovenskih splošnih knjiţnic. V njegovem okviru je MK sofinanciralo
tudi nakup knjiţničnega gradiva v slovenski Braillovi pisavi za slepe in avdiovizualno
gradivo opremljeno s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik za gluhe.
V Sektorju za kulturne pravice manjšin so v letu 2010 izvajali Javni razpis za izbor
razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih druţbenih skupin na področju kulture
in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih
2010-2011. V okviru omenjenega evropskega javnega razpisa so na MK sofinancirali
tudi kulturni projekt Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije z naslovom »S
prilagojenimi e-vsebinami do boljše dostopnosti spletnih informacij, kulture, večje
socialne vključenosti senzornih invalidov ter popularizacija slovenskega znakovnega
jezika« v višini 100.000,00 EUR.
PP 6438 - Prog. vsebine in razvoj teh.infr.za senzorno ovirane;
PP 3991 – Programi za avdiovizualne medije;
PP 4553 - Promocija in razvoj slovenskega jezika;
PP 6920 - Soc.vklj. 07-13-EU;
PP 9410 - Soc.vklj. 07-13 – SLO;
PP 6420 - Kult.dej.it.in madţ.nar. skup.;
PP 6423 - Kult.dej.romske skup.;
PP 8852 - Manj.skupine, vključene v meddrţ. Sporazume in
PP 7106 – Knjiţničarstvo.
MK, ESS (izvaja MK)

PRAVICA DO SVOBODNEGA IZRAŢANJA
1. in 2. odstavek 39. člena ter 61. člen Ustave Republike Slovenije; 1. odstavek 21.
člena MKPI; 1. odstavek 15. člena ZIMI; ukrepi 3.7, 3.9, 3.11 in 3.17 3. cilja API.
V 39. členu Ustave Republike Slovenije je zapisano, da je zagotovljena svoboda
izraţanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega
obveščanja in izraţanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in
mnenja. V 61. členu pa določa, da ima vsakdo pravico, da svobodno izraţa
pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraţa svojo kulturo in
uporablja svoj jezik in pisavo. Konvencija o pravicah invalidov, ki jo je leta 2006
ratificirala tudi Slovenija, zagotavlja vsem invalidom uresničevanje pravice do
svobodnega izraţanja in mnenja. ZIMI v 15. členu določa, da je potrebno invalidom
zagotoviti moţnosti za lastno ustvarjalnost.
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API navaja v okviru 3. cilja: invalidom zagotavljati dostopnost do grajenega okolja,
prevoza, informacij in komunikacij tudi ukrepe za zagotavljanje pravice invalidov do
pravice do svobodnega izraţanja. Ukrep 3.7 tako govori o prilagoditvi oziroma
prireditvi gradiva v zvezi z odločanjem na drţavni in lokalni ravni v lahko berljivi
tehniki. Ukrep 3.9 nadalje govori o zagotavljanju enake dostopnosti do informacij in
storitev drţavne uprave na svetovnem spletu vsem drţavljanom. Ukrep 3.11 govori o
spodbujanju uporabe informacijsko – komunikacijske tehnologije za večjo
povezanost in izboljšanim komuniciranjem invalidov in funkcionalno oviranih ljudi na
področju e-dostopnosti, kar vključuje uporabo interneta, strojne in programske
opreme. Ukrep 3.17 pa govori o vzpostavitvi relejnih centrov za senzorno in
komunikacijsko ovirane invalide.
Vsi invalidi ne glede na spol, starostno skupino, vrsto ali stopnjo invalidnosti, lahko
tudi invalidi, ki so pripadniki narodnostnih skupnosti, Romov, nemške etnične
skupnosti ali drugih etničnih manjšin oziroma skupnosti v RS.










n.p.
(gre za (so)financiranje projektov, ne za izplačila posameznikom ali organizacijam)
Skupno v letu 2010: 4.653.083,67 EUR, od tega:
Sektor za kulturne pravice manjšin je v letu 2010 preko Javnega razpisa za izbor
kulturnih projektov Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov za razširjanje
programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter
za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2010
financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-SO2010) sofinanciral skupno 8 kulturnih projektov senzorno oviranih oseb v skupni višini
182.566,00 EUR.
Sektor za kulturne pravice manjšin je v letu 2010 preko Neposrednega poziva obema
narodnostnima skupnostima namenil italijanski narodni skupnosti skupno 308.038,00
EUR, madţarski etnični skupnosti pa 446.782,00 EUR. Ta sredstva so bila
namenjena tudi invalidom obeh narodnostnih skupnosti.
V okviru Javnega poziva za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v
RS, ki jih bo v letu 2010 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo (JPP-Romi-2010) so v Sektorju za kulturne pravice manjšin sofinancirali
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skupno 67 kulturnih projektov romskih društev v skupni višini 87.583,00 EUR, ki so
bili namenjeni tudi uveljavljanju pravice Romov invalidov do svobodnega izraţanja.
Preko Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov posebnega programa,
namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine, ki jih bo v letu 2010
financirala Republika Slovenija iz proračuna (projektni razpis, oznaka JPR-PSLOA2010) so v Sektorju za kulturne pravice manjšin sofinancirali 8 kulturnih projektov
društev nemške etnične manjšine v skupni višini 12.000,00 EUR, ki so bili namenjeni
tudi svobodnemu izraţanju tistih pripadnikov nemške etnične manjšine, ki imajo
status invalida.
Na Direktoratu za umetnost na MK so v letu 2010 preko Javnega ciljnega razpisa za
izbor projektov nakupa knjiţničnega gradiva v splošnih knjiţnicah, ki jih bo v letu
2010 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPRNKG-2010), za katerega so bila razpisana finančna sredstva v skupni višini
3,000.000,00 EUR. Javni razpis je bil namenjen sofinanciranju nakupa knjiţničnega
gradiva za 58 slovenskih splošnih knjiţnic. V njegovem okviru je MK sofinanciralo
tudi nakup tistega knjiţničnega gradiva, ki je bilo prilagojeno potrebam senzorno
oviranih in drugih skupin uporabnikov s posebnimi potrebami (invalidi). Preko
tovrstnega gradiva se izraţa tudi pravica do svobode izraţanja teh skupin, saj so
nekatera gradiva pripravili avtorji, ki so sami pripadniki omenjenih skupin uporabnikov
s posebnimi potrebami (npr. gluhi za gluhe, slepi za slepe ipd.).
V letu 2010 je Sektor za kulturne pravice manjšin izvajal Javni razpis za izbor
razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih druţbenih skupin na področju kulture
in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih
2010-2011, v okviru katerega je bilo sofinanciranih 7 kulturnih projektov invalidov v
skupni višini 616.114,67 EUR (v letu 2009 so preko Javnega razpisa za izbor
razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih druţbenih skupin na področju kulture
in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih
2009-2010 sofinancirali 6 kulturnih projektov invalidov v skupni višini 519.920,48
EUR). Vsi omenjeni kulturni projekti so bili namenjeni tudi svobodnemu izraţanju
invalidov.
6438 - Prog.vsebine in razvoj teh.infr.za senzorno ovirane;
6920 - Soc.vklj. 07-13 – EU;
9410 - Soc.vklj. 07-13 – SLO;
PP 6420 - Kult.dej.it.in madţ.nar. skup.;
PP 6423 - Kult.dej.romske skup.;
PP 8852 - Manj.skupine, vključene v meddrţ. sporazume in
PP 7106 - Knjiţničarstvo
MK, ESS (izvaja MK)

PRAVICA DO DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA TER
INFORMACIJ O SLOVENSKI KULTURI IN KULTURNI DEDIŠČINI
3. odstavek 39. člena ter 61. člen Ustave Republike Slovenije; alineje a), c) in d) 2.
odstavka 21. člena in alineja a) 1. odstavka 30. člena MKPI; 14. člen ter 1. in 3.
alineja 2. odstavka 15. člena ZIMI, ukrepi 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.17 in 3.18 3. cilja API
ter ukrepi 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.10 in 8.11 8. cilja API.
Ustava Republike Slovenije v 39. členu določa, da ima vsakdo pravico dobiti
informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen
v primerih, ki jih določa zakon. V 61. členu pa določa, da ima vsakdo pravico, da
svobodno izraţa pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraţa
svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo. Konvencija o pravicah invalidov v 21.
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členu določa, da drţave pogodbenice zagotavljajo informacije, namenjene javnosti,
invalidom v njim dostopnih oblikah zapisa in tehnologijah, ki ustrezajo različnim
vrstam invalidnosti, pravočasno in brez dodatnih stroškov. Istočasno omenjeni člen
določa tudi, da drţave pogodbenice spodbujajo javna občila in ponudnike informacij
na internetu, da svoje storitve oblikujejo tako, da so dostopne invalidom.
ZIMI v 14. členu določa, da je diskriminacija zaradi invalidnosti tudi onemogočanje
sprotnega in enakovrednega dostopa do informacij, namenjenih javnosti, brez
dodatnih stroškov za invalida in sicer v invalidom dostopni obliki zapisov, v njim
razumljivem jeziku in v njim prilagojenih tehnikah. 15. člen ZIMI določa nadalje, da je
potrebno invalidom omogočati dostop do kulturnih dobrin v obliki, pri kateri se
upoštevajo posebne potrebe invalidov ter tudi dostop do kulturne dediščine ali do
informacij o njej.
API navaja v okviru 3. cilja: invalidom zagotavljati dostopnost do grajenega okolja,
prevoza, informacij in komunikacij, tudi o ukrepih za zagotavljanje pravice invalidov
do uporabe lastnega jezika. Ukrep 3.7 govori o prilagoditvi oziroma prireditvi gradiva
v zvezi z odločanjem na drţavni in lokalni ravni v lahko berljivi tehniki. Ukrep 3.8
govori tako o uporabi slovenskega znakovnega jezika za gluhe ter o zagotavljanju
branja podnapisov in opisovanja dogajanja na zaslonu za slepe vsaj pri
dnevnoinformativnih, znanstvenih in drugih izobraţevalnih televizijskih oddajah.
Ukrep 3.9 nadalje govori o zagotavljanju enake dostopnosti do informacij in storitev
drţavne uprave na svetovnem spletu vsem drţavljanom. Ukrep 3.11 govori o
spodbujanju uporabe informacijsko – komunikacijske tehnologije za večjo
povezanost in izboljšanim komuniciranjem invalidov in funkcionalno oviranih ljudi na
področju e-dostopnosti, kar vključuje uporabo interneta, strojne in programske
opreme. Ukrep 3.17 govori o vzpostavitvi relejnih centrov za senzorno in
komunikacijsko ovirane invalide. Ukrep 3.18 pa govori spodbujanju proizvajalcev, da
svoje izdelke opremijo z Braillovo pisavo, kar bo senzorno oviranim potrošnikom
omogočilo laţji dostop do dobrin, tudi do kulturnih dobrin.
API določa pri 8. cilju: invalidom zagotavljati vključenost v kulturne dejavnosti in
sodelovanje na področju dostopnosti do kulturnih dobrin na enakopravni podlagi.
Ukrep 8.1 govori o oblikovanju primernih ukrepov za zadovoljevanje posebnih potreb
invalidov in za ozaveščanje celotnega prebivalstva o ovirah invalidov ter o njihovih
kulturnih prispevkih celotni druţbi na podlagi analiz stanja dostopnosti kulture in
primerjalnih presoj ukrepov za invalide na področju kulture. Ukrep 8.2 govori o
razširjanju moţnosti sofinanciranja iz proračunskih sredstev na projekte, namenjene
vsem invalidom, pri čemer je treba pozornost nameniti tudi osebam z motnjo v
duševnem razvoju. Ukrep 8.3 govori o spodbujanju slovenskih splošnih knjiţnic k
zagotavljanju knjig, prilagojenih za slepe in slabovidne. Ukrep 8.5 predvideva
sistemsko zagotavljanje financiranja in izdajanja prilagojenih časopisov za slepe in
slabovidne ter za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Ukrep 8.6 predvideva
sistemsko zagotavljanje pravice slepih in slabovidnih do dostopa do tiskanih občil v
elektronski obliki. Ukrep 8.10 govori o dopolnjevanju pravnih predpisov, ki se
nanašajo na dostopnost kulture ter udeleţbo invalidov pri načrtovanju in ustvarjanju
kulturnih dobrin. Ukrep 8.11 pa govori o pripravi zakonodaje, ki bo v skladu z
mednarodnim pravom zagotovila, da zakoni o zaščiti intelektualne lastnine ne bodo
nerazumna ali diskriminacijska ovira za to, da kulturno gradivo ne bi bilo dostopno
invalidom.
Vsi invalidi ne glede na spol, starostno skupino, vrsto ali stopnjo invalidnosti, lahko
tudi invalidi, ki so pripadniki narodnostnih skupnosti, Romov, nemške etnične
skupnosti ali drugih etničnih manjšin oziroma skupnosti v RS.
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n.p.
(gre za (so)financiranje projektov, ne za izplačila posameznikom ali organizacijam)
Skupno v letu 2010: 3.621.719,50 EUR, od tega:
V okviru Sektorja za kulturne pravice manjšin na MK so v letu 2010 preko Javnega
razpisa za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih
senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture,
namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2010 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-SO-2010) sofinancirali 8 kulturnih projektov
slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih v skupni višini 182.566,00 EUR, ki so bili
namenjeni tudi uveljavljanju pravice senzorno oviranih do dostopa do informacij
javnega značaja in do informacij o slovenski kulturni dediščini.
V Sektorju za kulturne pravice manjšin so v letu 2010 preko Neposrednega poziva
obema narodnostnima skupnostima namenili italijanski narodni skupnosti za
zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja, do informacij o slovenski
kulturni dediščini ter za promocijo dediščine obeh narodnostnih skupnosti, namenili
italijanski narodnostni skupnosti skupno 69.211,00 EUR, madţarski etnični skupnosti
pa 50.602,00 EUR. Ta sredstva so bila namenjena tudi invalidom obeh narodnostnih
skupnosti.
Sektor za kulturne pravice manjšin je v okviru Javnega poziva za izbor kulturnih
projektov na področju romske skupnosti v RS, ki jih bo v letu 2010 financirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPP-Romi-2010)
sofinanciral 40 kulturnih projektov romskih društev v skupni višini 54.180,00 EUR, ki
so bili med drugim namenjeni tudi izvajanju pravice Romov invalidov do prostega
dostopa do informacij javnega značaja, do informacij o slovenski kulturni dediščini ter
promociji kulture in kulturne dediščine Romov invalidov širši javnosti.
Preko Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov posebnega programa,
namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine, ki jih bo v letu 2010
financirala Republika Slovenija iz proračuna (projektni razpis, oznaka JPR-PSLOA2010), ki ga izvaja Sektor za kulturne pravice manjšin, so v letu 2010 sofinancirali 4
kulturne projekte društev nemške etnične manjšine v skupni višini 4.000,00 EUR (od
tega 1.200,00 EUR za kulturni projekt Kulturnega društva nemško govorečih ţena
Mostovi – Kulturverein der deutschsprachiger Frauen Brücken z naslovom »Izdaja –
natis Zbornika letopisa 2010 Vezi med ljudmi – Zwischenmenschliche Bindungen«,
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1.000,00 EUR za kulturni projekt Društva Kočevarjev staroselcev z naslovom »Izdaja
društvenega biltena Bakh – Pot« (izhaja delno v dveh jezikih), 1.000,00 EUR za
kulturni projekt Zavoda za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal – Koprivnik z
naslovom »Slikarska dediščina kočevskih Nemcev – slikar Michael Ruppe« ter
800,00 EUR za kulturni projekt Zavoda za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal –
Koprivnik z naslovom »Iz fotografske dediščine Kočevarjev«), ki so bili namenjeni
tudi dostopu invalidov, pripadnikov nemško govoreče etnične skupnosti, do informacij
javnega značaja in do informacij o slovenski kulturni dediščini.
Na Direktoratu za umetnost so v letu 2010 izvedli Javni ciljni razpis za izbor projektov
nakupa knjiţničnega gradiva v splošnih knjiţnicah, ki jih bo v letu 2010 financirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-NKG-2010), za
katerega so bila razpisana finančna sredstva v skupni višini 3,000.000,00 EUR.
Javni razpis je bil namenjen sofinanciranju nakupa knjiţničnega gradiva za 58
slovenskih splošnih knjiţnic. V njegovem okviru je MK sofinanciralo tudi nakup
tistega knjiţničnega gradiva slovenskih splošnih knjiţnic, ki je prilagojeno potrebam
različnih skupin invalidov (zvočne knjige in knjige v Braillovi pisavi za slepe, knjige v
povečanem tisku za slabovidne, avdiovizualno gradivo s prevodom v slovenski
znakovni jezik za gluhe, knjiţnično gradivo za disleksike ipd.).
V okviru Direktorata za medije na MK so v letu 2010 v okviru Rednega letnega
javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu
2010 (JPR –MV–2010) sofinancirali kulturni projekt druţbe Livita d.o.o. z naslovom
»Parašport«. Gre za oddajo o športnih doseţkih invalidov, ki je bila namenjena tudi
zagotavljanju dostopnosti do informacij javnega značaja s področja športa osebam z
okvaro sluha. Oddaja, ki je bila opremljena s prevodom v slovenski znakovni jezik za
gluhe, je bila sofinancirana v višini 9.685,00 EUR.
V Sektorju za kulturne pravice manjšin so v letu 2010 v okviru Javnega razpisa za
izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih druţbenih skupin na področju
kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada
v letih 2010-2011 sofinancirali med 7 kulturnimi projekti tudi 3 kulturne projekte
invalidov v skupnem znesku 251.475,50 EUR, ki so bili – bodisi neposredno, bodisi
posredno – namenjeni (tudi) zagotavljanja dostopa pripadnikov različnih skupin
invalidov do informacij javnega značaja in do informacij o slovenski kulturni dediščini
(od tega 51.480,50 EUR za kulturni projekt Zavoda Racio Social z naslovom
»Usposabljanje gluhih in naglušnih invalidov za prilagoditev dostopa po razstavah v
muzejih«, 100.000,00 EUR za kulturni projekt Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije z naslovom »S prilagojenimi e-vsebinami do boljše dostopnosti spletnih
informacij, kulture, večje socialne vključenosti senzornih invalidov ter popularizacija
slovenskega znakovnega jezika« in 99.995,00 EUR za kulturni projekt Zavoda za
medgeneracijsko povezovanje Zlata leta z naslovom »Usposabljanje invalidov za
urednikovanje in samostojno upravljanje z neodvisnim spletnim medijem – invalidi za
invalide«.)
6438 - Prog.vsebine in razvoj teh.infr.za senzorno ovirane;
6920 - Soc.vklj. 07-13-EU;
PP 9410 - Soc.vklj. 07-13 – SLO;
PP 6420 - Kult.dej.it.in madţ.nar. skup.;
PP 6423 - Kult.dej.romske skup.;
PP 8852 - Manj.skupine, vključene v meddrţ. sporazume;
PP 3991 – Programi za avdiovizualne medije in
PP 7106 - Knjiţničarstvo
MK, ESS (izvaja MK)
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PRAVICA DO ENAKOPRAVNEGA VKLJUČEVANJA V KULTURNO ŢIVLJENJE
IN V DELO NA PODROČJU KULTURE, VKLJUČNO Z UMETNIŠKO
USTVARJALNOSTJO
1. odstavek 39. člena, 49. člen, 52. in 61. člen Ustave Republike Slovenije; 27. člen
ter 1. in 2. odstavek 30. člena MKPI; 1. odstavek in 2. alineja 2. odstavka 15. člena
ZIMI; ukrep 5.1 5. cilja API ter ukrepi 8.7, 8.8, 8.9 in 8.10 8. cilja API ter ukrep 13.23
13. cilja API; 3., (definicija pojma »invalid«); 5., 35., 36. , 37., 41., 48. in 62. člen
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – uradno prečiščeno
besedilo (ZZRZI –UPB2).
Ustava Republike Slovenije v svojem 39. členu določa, da je vsakemu zagotovljena
svoboda izraţanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega
obveščanja in izraţanja. To vključuje tudi nastopanje in umetniško ustvarjanje
umetnikov invalidov. Tudi 49. člen določa, da si lahko vsakdo prosto izbira zaposlitev
in da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Ustava
Republike Slovenije pa v 52. členu posebej določa, da je invalidom v skladu z
zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. Otroci z motnjami v
telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe imajo pravico do
izobraţevanja in usposabljanje za dejavno ţivljenje v druţbi. V 61. členu pa določa,
da ima vsakdo pravico, da svobodno izraţa pripadnost k svojemu narodu ali narodni
skupnosti, da goji in izraţa svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo.
Konvencija o pravicah invalidov v svojem 27. členu določa, da drţave podpisnice
konvencije priznavajo invalidom pravico do dela enako kot drugim, kar vključuje
pravico do moţnosti za preţivljanje s svobodno izbranim ali sprejetim delom na trgu
dela in v delovnem okolju, ki je odprto, vključujoče in dostopno invalidom, v 1.
odstavku 30. člena pa določa, da drţave pogodbenice priznavajo invalidom pravico
do sodelovanja v kulturnem ţivljenju. V 2. odstavku 30. člena pa pravi, da drţave
pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom omogočajo, da
razvijajo in uporabljajo ustvarjalne, umetniške in intelektualne sposobnosti, ne samo
v lastno korist, ampak tudi za obogatitev druţbe. ZIMI v 15. členu določa, da je
invalidom ne glede na njihovo invalidnost treba omogočati dostop do kulturnih dobrin
in jim zagotoviti moţnost za lastno ustvarjalnost. S tem v zvezi smo v letu 2010
sofinancirali tudi kulturni projekt Kulturnega in izobraţevalnega društva gluhih
Mavrica iz Murske Sobote z naslovom: »6. evropski festival kulture in umetnosti
gluhih Salvia 2010«. Ta pravica vključuje tudi zagotavljanje dostopnosti do prostorov
javnih kulturnih ustanov in do drugih prostorov, v katerih se odvijajo razstave, filmske
projekcije, predavanja in druge kulturne prireditve.
API: 5. cilj API: invalidom zagotavljati dostop do dela in zaposlitve brez diskriminacije
v delovnem okolju, ki je invalidom odprto, vključujoče in dostopno. Ukrep 5.1. določa
dosledno izvajanje Direktive Evropske Unije 2000/78 o enaki obravnavi na vseh
področjih zaposlovanja in dela, prilagoditev slovenske zakonodaje omenjeni direktivi,
dosledno izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter
ustreznih podzakonskih aktov. 8. cilj API: invalidom zagotavljati vključenost v kulturne
dejavnosti in sodelovanje na področju dostopnosti do kulturnih dobrin na enakopravni
podlagi. Ukrep 8.7 predvideva spodbujanje statusa samostojnih kulturnih delavcev
invalidov. Ukrep 8.8 predvideva spodbujanje nastajanja in formaliziranja posebnih
oblik udejanjanja kulture invalidov, pri čemer omeni kot primer gledališče gluhih in
gledališče slepih.
Ukrep 8.9 predvideva spodbujanje nastajanja društev in podobnih zdruţenj na
področju kulture in spodbujanje zdruţevanja umetnikov invalidov. Ukrep 8.10 pa
govori o dopolnjevanju pravnih predpisov, ki se nanašajo na dostopnost kulture ter
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udeleţbo invalidov pri načrtovanju in ustvarjanju kulturnih dobrin.
13. cilj API: staranje z invalidnostjo (dodan API leta 2010). Ukrep 13.23 predvideva
zagotavljanje dostopnosti starejšim in starajočim se invalidom do kulturnih ustanov in
do prostorov, v katerih se odvijajo kulturne prireditve ter s tem spodbujanje
vključevanja starejših in starajočih se invalidov v kulturno ţivljenje in v delo na
področju kulture.
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – uradno prečiščeno
besedilo (ZZRZI – UPB2) iz leta 2007 v 3. členu določa, da je invalid oseba, ki
pridobi status po tem zakonu ali na podlagi drugih predpisov in oseba, pri kateri so z
odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare
ali bolezni in ima zato bistveno manjše moţnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev
ali v zaposlitvi napreduje. V 5. členu zakon prepoveduje vsako posredno ali
neposredno diskriminacijo pri zaposlovanju invalidov. V 35. členu zakon določa, da
imajo vsi tisti invalidi, ki zaradi invalidnosti niso zaposljivi, pravico do vključenosti v
programe socialne vključenosti, ki so namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih
delovnih sposobnosti. V 36. členu zakon določa, da se invalidi zaposlujejo v
običajnem delovnem okolju, v invalidskih podjetjih ter v podporni in zaščitni zaposlitvi
na delih, ki ustrezajo njihovim sposobnostim. V 37. členu zakon natančneje
opredeljuje, katera so primerna delovna mesta za invalide. Obenem ta člen določa
tudi, da morajo delodajalci zagotavljati invalidom enake moţnosti za njihovo
zaposlovanje in ohranjanje njihove zaposlitve. V 41. členu govori zakon o zaščitni
zaposlitvi invalida, ki je zaposlitev invalida na delovnem mestu in v delovnem okolju,
prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na
običajnem delovnem mestu. Zaščitna delovna mesta zagotavljajo zaposlitveni centri.
V 48. členu govori zakon o podporni zaposlitvi, ki je zaposlitev invalida na delovnem
mestu v običajnem delovnem okolju, s strokovno in tehnično podporo invalidu,
delodajalcu in delovnemu okolju. V svojem 62. členu pa zakon določa zaposlitveno
kvoto za delodajalce. Delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, so dolţni
zaposlovati invalide v okviru določenega deleţa od celotnega števila zaposlenih
delavcev. Ta znaša od najmanj 2 % do največ 6 % vseh zaposlenih. Vse določbe
zakona veljajo tudi za zaposlitve invalidov na delovnih mestih na področju kulture.
Vsi invalidi ne glede na spol, starostno skupino, vrsto ali stopnjo invalidnosti, lahko
tudi invalidi, ki so pripadniki narodnostnih skupnosti, Romov, nemške etnične
skupnosti ali drugih etničnih manjšin oziroma skupnosti v RS.
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n.p.
(gre za (so)financiranje projektov, ne za izplačila posameznikom ali organizacijam)
Skupno v letu 2010: 4.209.694,67 EUR, od tega:
V Sektorju za kulturne pravice manjšin so v letu 2010 preko Javnega razpisa za
izbor kulturnih projektov Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov za razširjanje
programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter
za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2010
financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-SO2010) sofinancirali 8 kulturnih projektov slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih v
skupni višini 182.566,00 EUR, ki so bili namenjeni tudi spodbujanju kulturne in
umetniške ustvarjalnosti slepih in slabovidnih ter gluhih, naglušnih in gluhonemih ter
za njihovo enakopravno vključevanje v kulturno ţivljenje in delo na področju kulture.
V Sektorju za kulturne pravice manjšin so v okviru Neposrednega poziva obema
narodnostnima skupnostima namenili italijanski narodni skupnosti za vključevanje v
kulturno ţivljenje in v delo na področju kulture ter za spodbujanje kulturnega in
umetniškega ustvarjanja pripadnikov italijanske etnične manjšine skupno 148.911,00
EUR, madţarski etnični skupnosti pa za vključevanje v kulturno ţivljenje in v delo na
področju kulture ter za spodbujanje kulturnega in umetniškega ustvarjanja
pripadnikov madţarske etnične manjšine skupno 217.800,00 EUR. Ta sredstva so
bila namenjena tudi invalidom obeh narodnostnih skupnosti.
V Sektorju za kulturne pravice manjšin so v okviru Javnega poziva za izbor kulturnih
projektov na področju romske skupnosti v RS, ki jih bo v letu 2010 financirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPP-Romi-2010)
sofinancirali 24 kulturnih projektov romskih društev v skupni višini 30.903,00 EUR, ki
so bili namenjeni tudi enakopravnemu vključevanju Romov invalidov v kulturno
ţivljenje in v delo na področju kulture ter spodbujanju kulturnega in umetniškega
ustvarjanja Romov invalidov.
Preko Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov posebnega programa,
namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine, ki jih bo v letu 2010
financirala Republika Slovenija iz proračuna (projektni razpis, oznaka JPR-PSLOA2010) so v Sektorju za kulturne pravice manjšin sofinancirali 2 kulturna projekta v
skupni višini 2.500,00 EUR, ki sta bila namenjena tudi spodbujanju kulturnega in
umetniškega ustvarjanja tistih pripadnikov nemške etnične skupnosti, ki imajo status
invalida (od tega 500,00 EUR za kulturni projekt Slovenskega kočevarskega društva
Peter Kosler z naslovom »Koncert kočevarskih narečnih pesmi v Celovcu« in
2.000,00 EUR za kulturni projekt I.S.E. Zavoda za izobraţevanje ţensk in druţine,
ekumenska in mednarodna srečanja Planina, z naslovom »Kreativne delavnice za
otroke in mladino«).
V Sektorju za kulturne pravice manjšin so v letu 2010 v okviru Javnega razpisa za
izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih druţbenih skupin na področju
kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada
v letih 2010-2011 sofinancirali 7 kulturnih projektov invalidov v skupnem znesku
616.114,67 EUR, ki so bili namenjeni tudi spodbujanju kulturne in umetniške
ustvarjalnosti invalidov in njihovemu enakopravnemu vključevanju v kulturno ţivljenje
in delo na področju kulture.
Direktorat za umetnost je v letu 2010 sofinanciral 2 kulturna projekta, ki sta bila
namenjena spodbujanju umetniške ustvarjalnosti invalidov v skupni vrednosti
4.900,00 EUR. (Na področju uprizoritvene umetnosti je bil to projekt gluhonemega
igralca Damjana Šebjana »Abeceda«, sofinanciran v višini 1.900,00 EUR, na
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področju likovne umetnosti pa kulturni projekt Slikarske šole Chiaro scuro, ki v
neformalno izobraţevanje vključuje otroke s posebnimi potrebami, v višini 3.000,00
EUR.).
Na Direktoratu za umetnost so v letu 2010 v okviru Javnega ciljnega razpisa za izbor
projektov nakupa knjiţničnega gradiva v splošnih knjiţnicah, ki jih bo v letu 2010
financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-NKG2010), za katerega so bila razpisana finančna sredstva v skupni višini 3,000.000,00
EUR. Javni razpis je bil namenjen sofinanciranju nakupa knjiţničnega gradiva za 58
slovenskih splošnih knjiţnic. V njegovem okviru je MK sofinanciralo tudi nakup
tistega knjiţničnega gradiva slovenskih splošnih knjiţnic, ki je prilagojeno potrebam
različnih skupin invalidov (zvočne knjige in knjige v Braillovi pisavi za slepe, knjige v
povečanem tisku za slabovidne, avdiovizualno gradivo s prevodom v slovenski
znakovni jezik za gluhe, knjiţnično gradivo za disleksike ipd.). Zgoraj omenjeno
gradivo je obenem izraz umetniške ustvarjalnosti pripadnikov različnih skupin
invalidov in bistveno pripomore k njihovemu laţjemu vključevanju v kulturno
ţivljenje.
Intervencijska sredstva ministrice za kulturo v letu 2010: 6.000,00 EUR za
sofinanciranje kulturnega projekta Kulturnega in izobraţevalnega društva gluhih
Mavrica iz Murske Sobote z naslovom »6. evropski festival kulture in umetnosti
gluhih SALVIA 2010«, ki se je oktobra 2010 odvijal v Ljubljani.
6438 - Prog.vsebine in razvoj teh.infr.za senzorno ovirane;
6920 - Soc.vklj. 07-13-EU;
PP 9410 - Soc.vklj. 07-13 – SLO;
PP 6420 - Kult.dej.it.in madţ.nar. skup.;
PP 6423 - Kult.dej.romske skup.;
PP 8852 - Manj.skupine, vključene v meddrţ. Sporazume;
PP 7106 – Knjiţničarstvo in
PP 7115 - Intervencijska sredstva
MK, ESS (izvaja MK), Intervencijska sredstva ministrice za kulturo
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2.10 Ugotovitve: finančni vidik uresničevanja pravic invalidov
glede na področja, na katera se pravice nanašajo
Namen Analize drţavne skrbi za invalide iz leta 2009 in pričujoče Raziskave je bil med drugim tudi
prikaz in analiza socialnih transferjev in pravic za invalide glede na:
- vrsto oviranosti in
- področja, na katera se pravice nanašajo, s poudarkom na finančnem ovrednotenju le teh.
Poskus zdruţevanja in analize socialnih transferjev in pravic za invalide glede na tip oviranosti je bil
predstavljen ţe v Analizi drţavne skrbi za invalide (2009)13. Tam ugotavljamo, da sodbe o tem,
kateri skupini invalidov je glede na tip oviranosti namenjenih največ in kateri najmanj pravic, ne
moremo podati; prav tako ne moremo soditi o višini sredstev, ki jih drţava namenja posameznim
skupinam invalidov.
V nadaljevanju prikazujemo poskus zdruţevanja in analize socialnih transferjev in pravic za invalide
glede na področje, na katerega se pravice nanašajo, pri čemer smo se še posebej osredotočili na
finančni vidik pravic.
V sledečih preglednicah so tako še enkrat izpisani socialni transferji in pravice invalidov po
posameznih področjih, na katera se pravice nanašajo. Znotraj posameznega področja smo pravice
še nadalje ločili, in sicer so najprej navedene tiste pravice, ki se financirajo iz drţavnega proračuna
in so namenjene le invalidom. To pomeni, da je navedena višina finančnih sredstev iz drţavnega
proračuna namenjena le uresničevanju posamezne pravice (izjemoma več pravic) invalidov. V
drugem delu preglednice so navedene pravice, ki se financirajo iz drţavnega proračuna, vendar
poleg invalidov vključujejo tudi druge osebe, torej jih lahko poleg invalidov uveljavljajo tudi drugi. V
tem delu se nahajajo tudi tiste pravice, za katere pristojne sluţbe ne vodijo podatkov, ki bi bili ločeni
za invalide. Iz celotne višine finančnih sredstev za določeno pravico iz tega dela tako ne moremo
določiti višine, ki je namenjena le za invalide. Na koncu preglednice navajamo še tiste pravice, ki
nimajo neposrednih finančnih posledic oz. se le-teh ne da določiti.
V prvem stolpcu spodnjih preglednic je navedena posamezna pravica, v drugem višina finančnih
sredstev, zadnji stolpec pa je namenjen podatkom o viru oziroma virih finančnih sredstev
(proračunskih postavkah, iz katerih se financirajo posamezne pravice).
Pri izpisu pravic na področju vzgoje in izobraţevanja se pravice nanašajo na učence, dijake in
študente s posebnimi potrebami. Gre za opredelitev upravičencev iz ZUOPP, v katero pa niso zajeti
le invalidni otroci (termin »invalidni otroci« je opredeljen v Konvenciji o pravicah invalidov), ampak le
ta sega nekoliko širše. Kljub temu smo pravice, ki se nanašajo na vse v omenjenem zakonu
opredeljene otroke s posebnimi potrebami, prikazali v prvem delu preglednice.
Na področju kulture so predstavljene štiri pravice, ki predstavljajo skrb drţave za uresničevanje
pravic invalidov na tem področju, ne gre pa za socialne transferje. Skrb drţave na tem področju se
izvaja skozi sofinanciranje kulturnih projektov umetnikov invalidov in/ali invalidskih organizacij, ki
pomembno prispevajo k udejanjanju določene pravice invalidov oziroma pravice določene skupine

13

Več v: Dremelj P., Kobal Tomc B., Smolej S., Nagode M., Ţiberna V., 2009: Analizi drţavne skrbi za invalide.
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invalidov v vsakdanjem ţivljenju. Podatki o omenjenih pravicah so predstavljeni nekoliko drugače
kot pravice invalidov na ostalih področjih.
Nekoliko specifična situacija se pojavi tudi pri pravicah na področju zdravstvenega varstva ter
pokojninskega in invalidskega varstva, kjer se večina pravic financira iz zdravstvenega oziroma
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in ne iz proračuna RS. Prikaz pravic je na teh dveh
področjih strukturiran še nekoliko bolj podrobno.
Na podlagi pripravljenega nabora pravic in zbranih podatkih o številu upravičencev do posamezne
pravice, višine finančnih sredstev ter proračunskih postavkah ugotavljamo, da je večina socialnih
transferjev in pravic za invalide uvrščenih v t.i. drugo kategorijo pravic. To so pravice, ki se
financirajo iz drţavnega proračuna, vendar poleg invalidov vključujejo tudi druge osebe, torej jih
lahko poleg invalidov uveljavljajo tudi drugi. Gre tudi za tiste pravice, za katere pristojne sluţbe ne
vodijo podatkov, ki bi bili ločeni za invalide. Iz celotne višine finančnih sredstev za določeno pravico
tako ne moremo določiti višine, ki je namenjena le za invalide.
Natančne slike o celotni višini finančnih sredstev, ki jih drţava namenja invalidom oziroma
uresničevanju njihovih pravic, tako ne moremo podati. Iz zbranih podatkov za posamezno področje
pravic je moţno ugotoviti le število proračunskih postavk, iz katerih se pravice financirajo ter okvirni
obseg sredstev za realizacijo pravic iz t.i. prve skupine (pravice, ki so namenjene le invalidom).
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14 15

VZGOJA IN IZOBRAŢEVANJE ,

Preglednica 1: Socialni transferji in pravice invalidov na področju vzgoje in izobraţevanja
VIŠINA FINANČNIH
VIR FINANCIRANJA
SREDSTEV
1. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA IN SE NANAŠAJO LE NA UČENCE, DIJAKE ALI ŠTUDENTE S
POSEBNIMI POTREBAMI
USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
2.835.735 EUR
PP 6672 in 8165 (MŠŠ)
2., 5., 13., 20., 23., 24. člen ZUOPP.
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: PRILAGOJEN PROGRAM ZA
PREDŠOLSKE OTROKE
PP 6674 (MŠŠ), starši,
701.902 EUR
5. ,11., 12. člen ZUOPP; 5. člen Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za
lokalna skupnost
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA
IZOBRAŢEVANJA S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO
24.963.440 EUR
POMOČJO
PP 6672 in 6674 (MŠŠ)
5. – 8. 11. člen ZUOPP; 5. člen Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami; 11., 12. člen Zosn.
PRAVICA DO SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA: PROGRAMI SPLOŠNEGA
TER STROKOVNEGA IN POKLICNEGA IZOBRAŢEVANJA S PRILAGOJENIM
IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO
1.402.300 EUR
PP 6676 (MŠŠ)
5. – 8., 11. člen ZUOPP; 5. člen Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami; 8. člen Zakona o gimnazijah; 10. člen
ZPSI.
PRILAGOJENI IZOBRAŢEVALNI PROGRAMI Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM 16.530.439 EUR
STANDARDOM
(realizacija zavodi: slepi, gluhi,
PP 6674 in ostale PP (MŠŠ)
11., 12. člen ZUOPP; 11., 12. člen ZOsn; 10. člen ZPSI.
gibalno ovirani = 6)
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA:
40.608.494 EUR
PRILAGOJENI IZOBRAŢEVALNI PROGRAMI Z NIŢJIM IZOBRAZBENIM
PP 6672 in ostale PP (MŠŠ),
(realizacija: redni OŠPP in
STANDARDOM
lokalna skupnost
oddelki OŠPP pri OŠ)
5., 6., 11. In 12. člen ZUOPP; 11., 12. člen ZOsn.
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN
(Podatek je vključen v realizacijo PP 6672 in ostale PP (MŠŠ),
IZOBRAŢEVANJA
pri zgornji pravici)
lokalna skupnost
5. – 7., 11. člen ZUOPP, 61., 64., 67., 71., 72. in 75. člen Zosn
PRAVICA
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Gre za otroke s posebnimi potrebami, ki jih MŠŠ vodi pod naslednjimi kategorijami: primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni, govorno-jezikovne
motnje, mejne intelektualne sposobnosti, čustvene in vedenjske motnje, gibalno ovirani, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, motnje v duševnem razvoju, več motenj
15
Finančna sredstva se izplačujejo invalidom neposredno ali posredno (npr. invalidskim organizacijam, izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, delodajalcem, svojcem, šolam,
…).

PRAVICA

PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: VZGOJNI PROGRAMI
5. člen ZUOPP.

VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
37.389.281 EUR
(realizacija: vzgojni in ostali
zavodi = 16 in 6 domov v okviru
OŠPP; od skupnega zneska je
16,5 mio vključenih v T5, v T6
pa je ţe vključena real. za vse
OŠPP vključno z domovi za
učence)

VIR FINANCIRANJA

PP 6672, 6674 in ostale PP
(MŠŠ)

SPREMLJEVALEC ZA ZAGOTAVLJANJE FIZIČNE POMOČI GIBALNO OVIRANIM
10. člen ZUOPP; 9. člen Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami.

4.846.182 EUR

PP 6672, 6674, 6676 (MŠŠ)

VKLJUČITEV V ZAVOD OZIROMA ODDAJA V REJNIŠTVO
15. člen ZUOPP.

oskrbni stroški: 1.649.309 EUR
vikend prevozi: 446.859 EUR

Oskrbni stroški: PP 6672 ,
6674 (MŠŠ)
vikend prevozi: PP 4394
(MŠŠ)

3.978.100 EUR

PP 6672, 6674 (MŠŠ)

4.115

PP 6672 (MŠŠ)

29.228 EUR

PP 4394 (MŠŠ)

Za dnevne prevoze v šolo in
nazaj domov ni podatka.
Za dnevne prevoze v šolo za
otroke s posebnimi potrebami, ki
so nameščeni v zavode, ki v
svojem okviru nimajo šole:
35.961 EUR.

PP 4394 (MŠŠ)

PRAVICA DO PODALJŠANEGA BIVANJA
21. člen Zosn.
PRAVICA DO IZOBRAŢEVANJA NA DOMU IN V ZASEBNEM ZAVODU
18. ZOUPP; Pravilnik o osnovnošolskem izobraţevanju učencev s posebnimi
potrebami
BREZPLAČNI PREVOZ ZA PREDŠOLSKE OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
IN NJIHOVEGA OBVEZNEGA SPREMLJEVALCA
15. člen ZUOPP

PRAVICA DO BREZPLAČNEGA PREVOZA DO ŠOLE
56. člen Zosn.

DODATEK K DRŢAVNI ŠTIPENDIJI ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI POTREBAMI
44.318,75 EUR
PP 7054 (MDDSZ)
6, 13, 14. člen ZŠtip.
DODATEK K ZOISOVI ŠTIPENDIJI ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI POTREBAMI
4.355,9 EUR
PP 7054 (MDDSZ)
25, 26, 31. člen Zštip.
SUBVENCIJE ZA BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU ZA SPREMLJEVALCA
2.176 EUR
PP 5755 (MVZT)
73.b. člen ZVis ; 12. člen Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov.
2. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA, VENDAR JIH POLEG UČENCEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV S
POSEBNIMI POTREBAMI LAHKO UVELJAVLJAJO TUDI DRUGE OSEBE ALI PA PRISTOJNE SLUŢBE NE VODIJO PODATKOV, KI BI
BILI LOČENI ZA INVALIDE
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VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
Stroški za te učence niso vodeni
PRAVICA DO PRILAGOJENEGA NAČINA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA
ločeno, temveč so zdruţeni v
ZNANJA V PRILAGOJENIH PROGRAMIH
celotni proračunski postavki za
12. člen ZUOPP, 61., 67., 69. člen Zosn.
vse kandidate oz. učence na
zunanjih preverjanjih.
Stroški za te učence niso vodeni
OPRAVLJANJE MATURE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI –
ločeno, temveč so zdruţeni v
PRILAGODITVE
celotni proračunski postavki za
Pravila za opravljanje mature za kandidate s posebnimi potrebami.
vse kandidate oz. učence na
zunanjih preverjanjih.
3. PRAVICE, KI NIMAJO NEPOSREDNIH FINANČNIH POSLEDIC OZ. SE LE-TEH NE DA DOLOČITI
Financiranje v okviru redne
PRAVICA DO INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA
dejavnosti in ni dodatnih
27., 28., 29., 30. člen ZUOPP.
finančnih posledic.
Financiranje v okviru redne
PRAVICA DO PRILAGOJENIH VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH OBDOBIJ
dejavnosti in ni dodatnih
33. člen Zosn.
finančnih posledic.
PRAVICA DO PONAVLJANJA LETNIKA IN PODALJŠANJA STATUSA DIJAKA
n.p.
20., 23. člen Zgim.
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA
48. člen ZPSI; Statut Univerze v Ljubljani, Statut Univerze v Mariboru, Statut
n.p.
Univerze na Primorskem.
PRAVICA DO IZREDNIH IZPITNIH ROKIH IN NAPREDOVANJU V VIŠJI LETNIK
48. člen ZPSI; Statut Univerze v Ljubljani, Statut Univerze v Mariboru, Statut
n.p.
Univerze na Primorskem.
NAPREDOVANJE IZ RAZREDA V RAZRED IN POPRAVNI IZPITI IN USPEŠNO
DOKONČANJE DEVETEGA RAZREDA
n.p.
69., 70., 72., 73. člen Zosn.
Ni podatka o tem, kolikokrat
ŠTUDENTSKA PREHRANA – PRAVICA DO DODATNIH 10 SUBVENCIJ
vsak od upravičencev dejansko
8. člen ZSŠP, ZUTPG.
koristi to pravico.
PRAVICA

VIR FINANCIRANJA

PP 6672 (MŠŠ)

PP 6676 (MŠŠ)

/
MŠŠ
MŠŠ
n.p.

n.p.
MŠŠ

PP 5629 (MDDSZ)
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DELO IN ZAPOSLOVANJE

Preglednica 2: Socialni transferji in pravice invalidov na področju dela in zaposlovanja
VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
16
1. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA IN VELJAJO SAMO ZA INVALIDE
V višini finančnih sredstev so
upoštevana sredstva za
izvajalce zaposlitvene
rehabilitacije, ki izvajajo storitve
ZR. Januarja in februarja je bil
skupen obseg strokovnih timov
PRAVICA DO ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE
14,5 (75% financiranje MDDSZ),
13. in 15. člen ZZRI.
od marca naprej pa velja nova
mreţa izvajalcev ZR s skupnim
obsegom strokovnih timov – 17
in 90% financiranjem.
Realizacija finančnih sredstev za
izvajalce ZR v letu 2010 je
znašala: 2.762.759,72 EUR .
Realizacija finančnih sredstev v
PRAVICA DO DENARNIH PREJEMKOV IZ NASLOVA ZAPOSLITVENE
letu 2010 za denarne prejemke
REHABILITACIJE
iz naslova zaposlitvene
17. člen ZZRI.
rehabilitacije: 952.072,73 EUR.
a) podatek pri »PRAVICA DO
SUBVENCIJE PLAČE«
b) izplačilo na podlagi odločbe iz
leta 2009: 2563,73 EUR
c) podatek pri »PLAČILO
FINANČNE VZPODBUDE ZA VKLJUČITEV INVALIDOV V ZAPOSLITEV
STROŠKOV STORITEV V
67., 70., 72., 73., 74., 75., 76. člen ZZRI.
PODPORNEM
ZAPOSLOVANJU«
d) za leto 2009: 14.448.647,00
EUR
e) 14.460.767,87 EUR
f) 0
PRAVICA

16

VIR FINANCIRANJA

PP 3577 (MDDSZ)

PP 3577 (MDDSZ)

MDDSZ in Sklad RS za
vzpodbujanje zaposlovanja
invalidov

Izplačujejo se invalidom neposredno ali posredno (npr. invalidskim organizacijam, izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, delodajalcem, svojcem, šolam, …).

142

PRAVICA
PRAVICA DO VKLJUČITVE V PROGRAME SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA
35. člen ZZRI.
PRAVICE INVALIDA V ZAŠČITNI ZAPOSLITVI
41., 42., 46. člen ZZRI.
PRAVICE INVALIDA V PODPORNI ZAPOSLITVI
48., 49., 50., in 51. člen ZZRI.
PLAČILO STROŠKOV STORITEV V PODPORNEM ZAPOSLOVANJU
73. člen ZZRI.
PRAVICA DO SUBVENCIJE PLAČE
68. do 71. člen ZZRI; 3., 4., 5. in 16. člen Pravilnika o merilih in postopku za
določitev višine subvencije plače za invalide.
PRAVICE IZ PROGRAMA APZ, KI SE POSEBEJ NANAŠAJO NA INVALIDE
Program ukrepov APZ, Programa ukrepov APZ za 2007 - 2013, Pravilnika o
izvajanju ukrepov APZ.

VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
Skupaj višina finančnih sredstev
za stroške programa in za potne
stroške upravičencev:
1.654.987,75 EUR.
Podatek samo za subvencije
plače pri PRAVICI DO
SUBVENCIJE PLAČE
Podatek samo za subvencije
plače pri PRAVICI DO
SUBVENCIJE PLAČE
Izplačilo na podlagi odločbe iz
leta 2008: 672 EUR

VIR FINANCIRANJA

PP 4329 (MDDSZ)
Podatek samo za subvencije
plače pri PRAVICI DO
SUBVENCIJE PLAČE
Podatek samo za subvencije
plače pri PRAVICI DO
SUBVENCIJE PLAČE
Sklad RS za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov

5.173.880,67 EUR

Sklad RS za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov

3.900.879 EUR

PP 7023, 3551 in 3595
(ZRSZ)

Ocena sredstev: 599.118,75
EUR
Sredstva za invalide se ne
DENARNE DAJATVE ZA INVALIDE VKLJUČENE V PROGRAME APZ
vodijo ločeno. Ocena je
PP 7023, 4282 (ZRSZ)
49. člen ZZZPB.
izračunana na podlagi
povprečnega stroška denarnih
dajatev za posamezen program
x št. invalidov.
2. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA, VENDAR JIH POLEG INVALIDOV LAHKO UVELJAVLJAJO TUDI DRUGE
OSEBE ALI PA PRISTOJNE SLUŢBE NE VODIJO PODATKOV, KI BI BILI LOČENI ZA INVALIDE
/
3. PRAVICE, KI NIMAJO NEPOSREDNIH FINANČNIH POSLEDIC OZ. SE LE-TEH NE DA DOLOČITI
Posebej se ti primeri ne
evidentirajo, ker gre za
PRAVICA DO SORAZMERNEGA DELA NADOMESTIL
zmanjšanje posameznih
ZPIZ
4. odstavek 163. člena ZPIZ-1
nadomestil in so ţe šteti pri
posameznih nadomestilih iz
invalidskega zavarovanja.
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ZDRAVSTVENO VARSTVO

Preglednica 3: Socialni transferji in pravice invalidov na področju zdravstvenega varstva
VIŠINA FINANČNIH
VIR FINANCIRANJA
SREDSTEV
1. PRAVICE, KI SE NE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA, AMPAK IZ NASLOVA
17
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (ZZZS), IN VELJAJO SAMO ZA INVALIDE
276.773 EUR
Program zobozdravstvene
CELOTNO PLAČILO STORITEV
oskrbe po 3. členu 1. odstavka
ZZZS
23. člen ZZVZZ.
točke 2.4. SD se financira
pavšalno.
Nabava psov v letu 2010:
36.000 EUR (za 4 osebe),
PRAVICA DO PSA VODIČA
redno, vsakoletno za
ZZZS
94. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
posamezno zavarovano osebo
pa stane še dodatnih 150,00
EUR .
SKUPINSKA OBNOVITVENA REHABILITACIJA
2.787.502 EUR
ZZZS, uporabniki, društva
50. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
ORGANIZIRANE SKUPINE ZA USPOSABLJANJE ZA OBVLADOVANJE BOLEZNI
538.235 EUR
ZZZS, uporabniki, društva
OTROK IN MLADOSTNIKOV
51. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
POGREBNINA
72.518,16 EUR
ZZZS
148. do 152. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2. PRAVICE, KI SE NE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA, AMPAK IZ NASLOVA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (ZZZS).
POLEG INVALIDOV JIH LAHKO UVELJAVLJAJO TUDI DRUGE OSEBE ALI PA PRISTOJNE SLUŢBE NE VODIJO PODATKOV, KI BI BILI
LOČENI ZA INVALIDE
Na Zavodu ne razpolagajo s
NADOMESTILO ZARADI NEGE OŢJEGA DRUŢINSKEGA ČLANA STAREJŠEGA
podatki o negi, ločeno za
OD SEDEM LET, KI TRAJA VEČ KOT SEDEM DNI
ZZZS
invalide in ločeno za ostale
30. člen ZZVZZ.
druţinske člane.
Zavod podatka ne vodi na način,
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV ZA OSEBE STAREJŠE OD 15 LET
da bi bilo moţno izločiti le
39. do 43. člen ZZVZZ; 153. do 156. člen Pravil obveznega zdravstvenega
ZZZS, delodajalci
invalide. Podatek o skupnem
zavarovanja.
znesku v letu 2010 povrnjenih
PRAVICA

17

Izplačujejo se invalidom neposredno ali posredno (npr. invalidskim organizacijam, izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, delodajalcem, svojcem, šolam, …).
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VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
potnih stroškov je objavljen
Poslovnem poročilu ZZZS za
leto 2010.

VIR FINANCIRANJA

BIVANJE ENEGA OD STARŠEV V BOLNICI OB BOLNEM OTROKU
30. člen ZZVZZ , 40. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

12.760 EUR

ZZZS

PRAVICA DO MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV (IN SERVISIRANJA LETEH)
64. do 97. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

52.015.386 EUR
* Vse vrednosti za MTP so
vrednosti na podlagi prejetih
računov in ne plačanih
računov.

ZZZS

3.385.258 EUR

ZZZS

3.105.443 EUR

ZZZS

PRIPOMOČKI ZA VID
78. do 84. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

2.167.732 EUR
(vključeni brajeva vrstica, brajev
pisalni stroj, bela palica za slepe
in ultrazvočna palica iz prejšnjih
dveh pravic)

ZZZS

PRIPOMOČKI ZA SLUH IN GOVOR
85. do 88. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

3.585.021 EUR

ZZZS

PRAVICA

PRAVICA DO PROTEZ, ORTOZ (OPORNIC) IN ORTOPEDSKIH ČEVLJEV
67. do 71. člen, 115. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
PRAVICA DO VOZIČKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA GIBANJE, STOJO IN
SEDENJE
72. do 78. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zavod podatka ne vodi na način,
da bi bilo moţno izločiti le
PRAVICA DO SPREMSTVA ZA OSEBE STAREJŠE OD 15 LET
invalide. Podatek o skupnem
43. člen ZZVZZ; 61. do 63. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
znesku v letu 2010 je objavljen
Poslovnem poročilu ZZZS za
leto 2010.
3. PRAVICE, KI NIMAJO NEPOSREDNIH FINANČNIH POSLEDIC OZ. SE LE-TEH NE DA DOLOČITI
NUJNO ZDRAVLJENJE BREZ DOPLAČILA
/
25. člen ZZVZZ in 101. do 104. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
NAPOTITEV NA INVALIDSKO KOMISIJO
/
34. člen ZZVZZ ; 246. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

ZZZS

ZZZS
/
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POKOJNINSKO IN INVALIDSKO VARSTVO

Preglednica 4: Socialni transferji in pravice invalidov na področju pokojninskega in invalidskega varstva
VIŠINA FINANČNIH
VIR FINANCIRANJA
SREDSTEV
1. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA TER IZ NASLOVA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA (ZPIZ) IN VELJAJO SAMO ZA INVALIDE
Na podlagi predhodnih podatkov
iz obračuna obveznosti
Transferni prihodki iz
PRIŠTETA DOBA ZA PRIDOBITEV IN ODMERO PRAVIC NA PODLAGI OSEBNIH
Republike Slovenije bo znesek
drţavnega proračuna,
OKOLIŠČIN; 201. člen ZPIZ-1.
za leto 2010 znašal
ZPIZ
3.492.654,25 EUR.
2. PRAVICE, KI SE NE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA, AMPAK IZ NASLOVA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
18
ZAVAROVANJA (ZPIZ), IN VELJAJO SAMO ZA INVALIDE
INVALIDSKA POKOJNINA, 67. člen ZPIZ-1.
538.357.453,71 EUR
ZPIZ
Skupaj vsi stroški poklicne
rehabilitacije (stroški storitev
izvajalcev, nadomestila za čas
POKLICNA REHABILITACIJA; 80. in 95. člen ZPIZ-1.
PR, stroški učnih pripomočkov,
ZPIZ
stroški šolanja oz.
usposabljanja, potni stroški in
stroški nastanitve) znašajo.
STROŠKI STORITEV IZVAJALCEV S PODROČJA POKLICNE REHABILITACIJE; 5. 75.782,62 EUR
ZPIZ
odstavek 261. člena ZPIZ-1.
Konto 41200040.
Stroški učnih pripomočkov
31.385,58 EUR (Konto
41200011).
Stroški šolanja oz. usposabljanja
STROŠKI UČNIH PRIPOMOČKOV; 88. člen ZPIZ-1.
389.157,64 EUR (Konto
ZPIZ
41200010).
Potni stroški pri poklicni
rehabilitaciji 99.067,11 EUR
(Konto 41200013).
NADOMESTILO ZA ČAS POKLICNE REHABILITACIJE PO ZAKONU IZ LETA 1992;
19.680,72 EUR.
ZPIZ
397. člen ZPIZ-1.
PRAVICA

18

Izplačujejo se invalidom neposredno ali posredno (npr. invalidskim organizacijam, izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, delodajalcem, svojcem, šolam, …).
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PRAVICA
NADOMESTILO ZA ČAS POKLICNE REHABILITACIJE; 89. člen ZPIZ-1.
PRILAGODITEV DELOVNEGA MESTA S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI IN PRAVICA
DO PRILAGODITVE PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV
80. člen, 1. odstavek 82. člena ZPIZ-1 in Sklep o kriterijih, merilih in postopku za
določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter
usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide
PRILAGODITEV PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV TER POSPEŠEVANJE
ZAPOSLOVANJA
2. odstavek 82. člena ZPIZ-1 in Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje
višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za
zaposlitev za delovne invalide.
UKREPI ZA OHRANITEV ZAPOSLITVE DELOVNIH INVALIDOV
4. odstavek 82. člena ZPIZ-1 in Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje
višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za
zaposlitev za delovne invalide.
PRAVICA DO PREMESTITVE NA DRUGO DELOVNO MESTO IN PRAVICA DO
NADOMESTILA ZA INVALIDNOST; 91. in 94. člen ZPIZ-1.

PRAVICA DO NASTANITVE; 87. člen ZPIZ-1.

VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
1.620.345,62 EUR

VIR FINANCIRANJA

0

ZPIZ

Zavod je imel za namen
prilagoditve prostorov in
delovnih sredstev (4. odst. 82.
člen) v letu 2010 odhodkov v
višini 74.213,36 EUR
(Konto 4120002).

ZPIZ

95.359,96 EUR
(Konto 41200051)

ZPIZ

27.283.195,33 EUR

ZPIZ

Zavod je imel v letu 2010 za
namen potnih stroškov in
stroškov nastanitve 99.067,11
EUR odhodkov. (Konto
41200013-potni stroški in stroški
nastanitve pri PR).

ZPIZ

ZPIZ

NADOMESTILO ZARADI MANJŠE PLAČE NA DRUGEM DELOVNEM MESTU PO
17.263.056,41 EUR
ZPIZ
ZAKONU IZ LETA 1992; 397. člen ZPIZ-1.
PRAVICA DO DELA S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM OD POLNEGA IN DELNA
35.616.446,55 EUR
ZPIZ
INVALIDSKA POKOJNINA; 93. člen ZPIZ-1.
INVALIDNINA; 143. člen, 144. člen, 145. člen in 146. člen ZPIZ-1.
35.979.532,79 EUR
ZPIZ
ZAČASNO NADOMESTILO; 90. člen ZPIZ-1.
491.465,97 EUR
ZPIZ
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV; 107. člen in 108. člen ZPIZ-1; Sklep o
9.166,66 EUR
ZPIZ
povračilu potnih stroškov;
NADOMESTILO PLAČE ZARADI DELA S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM PO
24.517.120,67 EUR
ZPIZ
ZAKONU IZ LETA 1992; 397. člen ZPIZ-1.
NADOMESTILO ZA ČAS ČAKANJA NA USTREZNO ZAPOSLITEV PO ZAKONU IZ
72.628.772,43 EUR
ZPIZ
LETA 1992; 397. člen ZPIZ-1.
3. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA, VENDAR JIH POLEG INVALIDOV LAHKO UVELJAVLJAJO TUDI
DRUGE OSEBE ALI PA PRISTOJNE SLUŢBE NE VODIJO PODATKOV, KI BI BILI LOČENI ZA INVALIDE
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PRAVICA

VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV

VIR FINANCIRANJA

PP 4760 (Transferni
prihodki iz drţavnega
proračuna)
4. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA IN IZ NASLOVA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA (ZPIZ), VENDAR JIH POLEG INVALIDOV LAHKO UVELJAVLJAJO TUDI DRUGE OSEBE ALI PA PRISTOJNE
SLUŢBE NE VODIJO PODATKOV, KI BI BILI LOČENI ZA INVALIDE
PP 4760 (Transferni
STAROSTNA POKOJNINA BREZ ZMANJŠANJA V POSEBNIH PRIMERIH; 55. člen ZPIZ razpolaga s podatkom za
prihodki iz drţavnega
ZPIZ-1.
celoten 55. člen.
proračuna), ZPIZ
5. PRAVICE, KI SE NE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA, AMPAK IZ NASLOVA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA (ZPIZ). POLEG INVALIDOV JIH LAHKO UVELJAVLJAJO TUDI DRUGE OSEBE ALI PA PRISTOJNE SLUŢBE NE
VODIJO PODATKOV, KI BI BILI LOČENI ZA INVALIDE
DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŢBO, 137. - 142. člen ZPIZ-1.
78.238.470,00 EUR
ZPIZ
136.689.110,14 EUR, od tega je
bilo namenjenih 136.504.067,14
EUR izplačilu upokojencem in
LETNI DODATEK (prej imenovani DODATEK ZA REKREACIJO); 136b., 136c.,
185.043,00 EUR za rekreativne, ZPIZ
136č. in 136d. člen ZPIZ-1.
športne in kulturne dejavnosti
zvez in društev upokojencev in
invalidov.
6. PRAVICE, KI NIMAJO NEPOSREDNIH FINANČNIH POSLEDIC OZ. SE LE-TEH NE DA DOLOČITI
/
VARSTVENI DODATEK; ZVarDod.

54.704.712,22 EUR
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STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŢINSKI PREJEMKI

Preglednica 5: Socialni transferji in pravice invalidov na področju starševskega varstva in druţinskih prejemkov
VIŠINA FINANČNIH
VIR FINANACIRANJA
SREDSTEV
19
1. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA IN VELJAJO SAMO ZA INVALIDE
STARŠEVSKI DOPUST-PODALJŠANJE
PP 4115 (MDDSZ)
36.410 EUR
26. člen, 28. člen ZSDP.
STARŠEVSKI DOPUST-HKRATNO IZRABLJANJE
MDDSZ nima podatka.
PP 4115 (MDDSZ)
31. člen ZSDP.
PRAVICA STARŠEV DO KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA ZARADI STARŠEVSTVA 9.541.329 EUR
PP 4115 (MDDSZ)
48. člen ZSDP.
2. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA, VENDAR JIH POLEG INVALIDOV LAHKO UVELJAVLJAJO TUDI
DRUGE OSEBE ALI PA PRISTOJNE SLUŢBE NE VODIJO PODATKOV, KI BI BILI LOČENI ZA INVALIDE
/
3. PRAVICE, KI NIMAJO NEPOSREDNIH FINANČNIH POSLEDIC OZ. SE LE-TEH NE DA DOLOČITI
/
PRAVICA

SOCIALNO VARSTVO

Preglednica 6: Socialni transferji in pravice invalidov na področju socialnega varstva
VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
20
1. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA IN VELJAJO SAMO ZA INVALIDE
– izplačano iz občinskega
PRAVICA DO DRUŢINSKEGA POMOČNIKA
proračuna v letu 2010:
18a-r. člen ZSV.
5.492.917 EUR
– izplačano iz proračuna
PRAVICA

19
20

VIR FINANCIRANJA

PP 5813 (MDDSZ),
občine

Izplačujejo se invalidom neposredno ali posredno (npr. invalidskim organizacijam, izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, delodajalcem, svojcem, šolam, …).
Izplačujejo se invalidom neposredno ali posredno (npr. invalidskim organizacijam, izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, delodajalcem, svojcem, šolam, …).
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PRAVICA

VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI
17. člen ZSV, 8. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev.
NADOMESTILO ZA INVALIDNOST
7.- 10. člen ZDVDTP, ZUTPG , ZZUTPG-A, Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki
so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2009.
DODATEK ZA TUJO NEGO IN POMOČ
9.- 10. člen ZDVDTP,ZUTPG Ur.l. RS, št. 114/2006, ZZUTPG-A
Ur.l. RS, št. 71/2008, Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v
nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2009.
DODATEK ZA NEGO OTROKA, KI POTREBUJE POSEBNO NEGO IN VARSTVO
80.-83. člen ZSDP, Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih
zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2009.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK
84-87. člen ZSDP, Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih
zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2009.

VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
MDDSZ v letu 2010: 854.517
EUR (doplačila občinam za leto
2009).

VIR FINANCIRANJA

28.125.859 EUR (javni zavodi in
koncesionarji)

PP 1276 in 7866
(MDDSZ)

Obseg sredstev, ki jih je Zavod
izplačal po ZDVDTPO za
nadomestila in dodatke za tujo
nego in pomoč je v letu 2010
znašal 25.797.714,52 EUR.
(KONTO 140 000)

MDDSZ

8.253.498 EUR

PP 3560 (MDDSZ)

3.656.056 EUR

PP 3560 (MDDSZ)

Gre za finančna sredstva
namenjena tolmačem, ki gluhim
tolmačijo (slovenski znakovni
PP 2363 (MDDSZ)
jezik) na podlagi vavčerjev:
404.110,51 EUR
2. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA, VENDAR JIH POLEG INVALIDOV LAHKO UVELJAVLJAJO TUDI
DRUGE OSEBE ALI PA PRISTOJNE SLUŢBE NE VODIJO PODATKOV, KI BI BILI LOČENI ZA INVALIDE
Celotni stroški izvajanja storitve
pomoči na domu: 19.271.988,35
EUR
POMOČ DRUŢINI NA DOMU, SOCIALNA OSKRBA
Od tega:
MDDSZ, občine,
15. člen ZSV, 5. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih
uporabniki
- občine (višina sredstev za
storitev.
subvencije): 11.842.968,26 EUR
- drţava (večinoma v okviru
APZ): 2.319.370,56 EUR
PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA
ZUSZJ, Pravilnik o izkaznici in vavčerju za uveljavljanje pravice do tolmača za
slovenski znakovni jezik, Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega jezika.
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PRAVICA

INSTITUCIONALNO VARSTVO
16. člen ZSV, 7. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev.

POVEČANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZA DODATEK ZA POMOČ IN
POSTREŢBO
31. a člen ZSV, Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih
zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v RS od 1. julija 2008.
OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
- občine (višina sredstev za
oprostitve): 1.036.529,49 EUR
- uporabniki: 4.073.120,03 EUR
Institucionalno varstvo iz 1. In 2.
točke izvajajo Centri za
usposabljanje delo in varstvo
(CUDV). Iz drţavnega
proračuna (PP 7094) se
financira izvajanje programov
socialnega varstva, ki vključuje
dejavnost socialnega varstva z
nastanitvijo. Izvajanje programa
vzgoje, izobraţevanja in
usposabljanja se prav tako
financira iz drţavnega
proračuna. V letu 2009 so bila
porabljena sredstva v višini
12.865.067 EUR. Institucionalno
varstvo iz 3. in 4. točke se izvaja
v Varstveno delovnih centrih
(VDC) ter Centrih za
usposabljanje delo in varstvo,
posebnih socialnovarstvenih
zavodih in domovih za starejše.
V letu 2009 je bilo doplačil in
plačil občin za odrasle osebe v
institucionalnem varstvu odraslih
oseb v VDC in CDUV 7.015.002
EUR. Podatkov za plačila in
doplačila občin za posebne
socialnovarstvene zavode in
domove za starejše na MDDSZ
nimajo – glede na 3. in 4. točko.

VIR FINANCIRANJA

PP 7094 (MDDSZ),
občine

648.029 EUR

PP 3562 (MDDSZ)

S podatkom MDDSZ ne

n.p.

151

VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
100. člen ZSV.
razpolaga.
3. PRAVICE, KI NIMAJO NEPOSREDNIH FINANČNIH POSLEDIC OZ. SE LE-TEH NE DA DOLOČITI
/
PRAVICA

VIR FINANCIRANJA

DAVČNE IN DRUGE OLAJŠAVE TER OPROSTITVE

Preglednica 7: Davčne in druge olajšave in oprostitve za invalide
VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
21
1. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA IN VELJAJO SAMO ZA INVALIDE
OLAJŠAVA ZA ZAVEZANCA INVALIDA; 63. člen ZDoh-2.
937.504 EUR v letu 2009
PRAVICA

OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV; 62. člen ZDoh-2.

V letu 2009: 1.673.529 EUR

OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV; 56. člen ZDDPO-2.

V letu 2009: 78.920.735 EUR.

OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE; 21., 22., 23. in 31. člen ZDoh-2.

/

OSEBNA OLAJŠAVA INVALIDU S 100 % TELESNO OKVARO IN DELOVNEMU
INVALIDU; 112. člen ZDoh-2.

V letu 2009: 22.481.932 EUR.

NIŢJA STOPNJA DDV; 41. člen ZDDV.

/

OPROSTITEV PLAČILA DAVKA OD CESTNIH MOTORNIH VOZIL; 5. člen ZDMV.

45.481 EUR

IZVZETJE IN OMEJITVE PREDMETOV DAVČNE IZVRŠBE; 159. členZDavP-2.

/

TAKSNE OPROSTITVE; 23., 24., 25. In 28. člen ZUT.

/

OPROSTITEV PLAČILA LETNE DAJATVE ZA VOZILA ZA PREVOZ INVALIDOV
7. člen ZLDUVCP

533.750,73 EUR

21

VIR FINANCIRANJA
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Izplačujejo se invalidom neposredno ali posredno (npr. invalidskim organizacijam, izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, delodajalcem, svojcem, šolam, …).
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PRAVICA

OPROSTITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA
32. člen (ZRTVS-1)
OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
27. člen ZSRT
PRAVICA DO ZNIŢANE OZIROMA BREZPLAČNE VOZOVNICE ZA PREVOZ V
JAVNEM PROMETU
Samoupravni sporazum o pravici slepih in njihovih spremljevalcev do zniţane oz.
brezplačne vozovnice v notranjem prometu.
PRIKLJUČITEV NA JAVNO TELEFONSKO OMREŢJE NA FIKSNI LOKACIJI IN
POPUSTI V ZVEZI S TEM
2. in 3. člen Uredbe o ukrepih za končne uporabnike invalide.
DOSTOP DO JAVNO DOSTOPNIH TELEFONSKIH STORITEV NA FIKSNI
LOKACIJI
4. člen Uredbe o ukrepih za končne uporabnike invalide.
BREZPLAČNI DOSTOP DO INTERNETA
Osnova za oprostitev je pogodba, sklenjena med Ministrstvom za delo, druţino in
socialne zadeve ter javnim zavodom ARNES.

VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
9.768 EUR za na novo
oproščene osebe,
204.516 EUR za vse (dejanska
vrednost mnogo niţja, ker ne
beleţijo tistih, ki oprostitve ne
koristijo več)
/

52.757,78 EUR

44,49 EUR

836,73 EUR
Ni posebne finančne postavke.

VIR FINANCIRANJA

RTV Slovenija

/

PP 2486 (MDDSZ)

Telekom Slovenije

Telekom Slovenije

ARNES

pribliţna ocena:
80.854,4 EUR v notranjem
OPROSTITEV PLAČILA PRENOSA POŠILJK ZA SLEPE OSEBE
Pošta Slovenije
prometu
12. člen Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve
2.313,63 EUR v mednarodnem
prometu
POSEBNA OLAJŠAVA; 114. člen ZDoh-2.
V letu 2009: 49.070.796,52 EUR /
2. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA, VENDAR JIH POLEG INVALIDOV LAHKO UVELJAVLJAJO TUDI
DRUGE OSEBE ALI PA PRISTOJNE SLUŢBE NE VODIJO PODATKOV, KI BI BILI LOČENI ZA INVALIDE
ZZZS ne spremlja koliko je bilo
realiziranih takih primerov in
STROŠKI ZDRAVSTVENEGA PREGLEDA; 186. člen ZVCP-1.
koliko je znašala finančna
ZZZS
vrednost zdravstvenih storitev
za ta tip zavarovane osebe.
3. PRAVICE, KI NIMAJO NEPOSREDNIH FINANČNIH POSLEDIC OZ. SE LE-TEH NE DA DOLOČITI
/
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VOJNI INVALIDI

Preglednica 8: Socialni transferi in pravice vojnih invalidov
VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
22
1. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA IN VELJAJO SAMO ZA INVALIDE
INVALIDNINA; 20. člen ZVojI.
10.936.532,97 EUR
DODATEK ZA POSEBNO INVALIDNOST; 21. člen ZvojI.
1.436.377,23 EUR
DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŢBO; 22-25. člen ZvojI.
2.334.451,39 EUR
POVRAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE; 27. člen ZvojI.
14.985,48 EUR
ZDRAVSTVENO VARSTVO; 28. in 29. člen ZvojI
313,35 EUR
ZDRAVILIŠKO IN KLIMATSKO ZDRAVLJENJE; 30. člen ZVojI
88.785,49 EUR
POKLICNA REHABILITACIJA; 31. do 34. člen ZVojI.
4208,64 EUR
OSKRBNINA; 35. do 38. člen ZVojI.
26.172,04 EUR
SOFINANCIRANJE PRILAGODITVE PROSTOROV IN TEHNIČNE OPREME TER
6.227,19 EUR
DELOVNEGA MESTA; 39. člen ZVojI.
FUNKCIONALNE OBLIKE POMOČI; 40. člen ZVojI.
13.985,27 EUR
INVALIDSKI DODATEK; 41. do 52. člen ZVojI.
1.634.597,55 EUR
DODATEK ZA SAMOHRANILCE; 45. člen ZVojl.
184.944,17 EUR
POPUST PRI VOŢNJI; 53. člen ZVojl.
6.233,52 EUR
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV; 54. do 56. člen ZVojI
1.469,34 EUR
DRUŢINSKA INVALIDNINA; 57. do 65. člen ZVojI.
1.809.260,27 EUR
ZDRAVSTVENO VARSTVO; 66. člen ZVojI.
122.970,37 EUR
DRUŢINSKI DODATEK; 67 do 73. člen ZVojI.
2.030.395,98 EUR
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV; 74. člen ZVojI.
0
POSMRTNINA; 75. člen ZVojI.
13.910,88 EUR
POVRAČILO STROŠKOV ZA PREVOZ POSMRTNIH OSTANKOV VOJNEGA
1.871,34 EUR
INVALIDA; 76. člen ZVojl.
PRAVICA DO PLAČILA ZDRAVSTVENIH STORITEV V CELOTI; 23. do 27. člen
1.009.847,32 EUR
ZZVZZ.
ODŠKODNINA ZA TELESNO IN DUŠEVNO TRPLJENJE; 10. člen ZSPOZ.
438,30 EUR
PRAVICA

22

VIR FINANCIRANJA
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
4113 (MDDSZ)
Sklad za poplačilo

Izplačujejo se invalidom neposredno ali posredno (npr. invalidskim organizacijam, izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, delodajalcem, svojcem, šolam, …).
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VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV

PRAVICA

VIR FINANCIRANJA

odškodnine ţrtvami
vojnega in povojnega
nasilja
2. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA, VENDAR JIH POLEG INVALIDOV LAHKO UVELJAVLJAJO TUDI
DRUGE OSEBE ALI PA PRISTOJNE SLUŢBE NE VODIJO PODATKOV, KI BI BILI LOČENI ZA INVALIDE
PRAVICA DO OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA; 13. do 15. člen
4113 (MDDSZ)
302.362,48 EUR
ZZVZZ.
PRAVICA DO POVRAČILA PRISPEVKA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
4113 (MDDSZ)
0
ZAVAROVANJE; 14a. člen ZZVN.
4113 (MDDSZ)
PRAVICA DO DOŢIVLJENJSKE MESEČNE RENTE; 16. člen ZZVN.
133.252,96 EUR
3. PRAVICE, KI NIMAJO NEPOSREDNIH FINANČNIH POSLEDIC OZ. SE LE-TEH NE DA DOLOČITI
ŠTIPENDIJA, PREDNOST PRI SPREJEMU V ŠTUDENTSKI OZIROMA DIJAŠKI
DOM, PRAVICA DO KRITJA STROŠKOV ŠOLSKE MALICE
n.p.
Zakon o posebnih pravicah ţrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91)
(Ur.l. RS, št. 49/1997, 19/2000 Skl.US: U-I-140/96, 114/2006-ZUTPG)
POKOJNINSKA DOBA; 13. člen ZZVN.
n.p.
PREDNOST PRI DODELITVI SOCIALNEGA STANOVANJA; 17. člen ZZVN.
n.p.

/
/
/

KULTURA

Preglednica 9: Socialni transferi in pravice invalidov na področju kulture

23

VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
24
1. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA IN VELJAJO SAMO ZA INVALIDE

PRAVICA

VIR FINANCIRANJA

/
2. PRAVICE, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA, VENDAR JIH POLEG INVALIDOV LAHKO UVELJAVLJAJO TUDI
DRUGE OSEBE ALI PA PRISTOJNE SLUŢBE NE VODIJO PODATKOV, KI BI BILI LOČENI ZA INVALIDE
23

Na področju kulture so predstavljene pravice, ki predstavljajo skrb drţave za uresničevanje pravic invalidov na tem področju, ne gre pa za socialne transferje. Skrb drţave na
tem področju se izvaja skozi sofinanciranje kulturnih projektov umetnikov invalidov in/ali invalidskih organizacij, ki pomembno prispevajo k udejanjanju določene pravice
invalidov oziroma pravice določene skupine invalidov v vsakdanjem ţivljenju.
24
Izplačujejo se invalidom neposredno ali posredno (npr. invalidskim organizacijam, izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, delodajalcem, svojcem, šolam, …).
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PRAVICA

VIŠINA FINANČNIH
SREDSTEV
3.394.106,18 EUR

PRAVICA DO UPORABE LASTNEGA JEZIKA
61. in 62. člen Ustave Republike Slovenije; 10., 11., 12. in 13. člen ZUSZJ (Zakon o
uporabi slovenskega znakovnega jezika); 2. odstavek 2. člena (definicija pojma
»jezik«), alineji b) in e) iz 2. odstavka 21. člena in 4. odstavek 30. člena MKPI
(Konvencija o pravicah invalidov); 1. in 2. odstavek 7. člena ter 2. alineja 2. odstavka
15. člena ZIMI (Zakon o izenačevanju moţnosti invalidov); ukrep 3.8 v okviru 3. cilja
API (Akcijski program za invalide 2007-2013).
PRAVICA DO SVOBODNEGA IZRAŢANJA
4.653.083,67 EUR
1. in 2. odstavek 39. člena ter 61. člen Ustave Republike Slovenije; 1. odstavek 21.
člena MKPI; 1. odstavek 15. člena ZIMI; ukrepi 3.7, 3.9, 3.11 in 3.17 3. cilja API.
PRAVICA DO DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA TER
3.621.719,50 EUR
INFORMACIJ O SLOVENSKI KULTURI IN KULTURNI DEDIŠČINI
3. odstavek 39. člena ter 61. člen Ustave Republike Slovenije; alineje a), c) in d) 2.
odstavka 21. člena in alineja a) 1. odstavka 30. člena MKPI; 14. člen ter 1. in 3.
alineja 2. odstavka 15. člena ZIMI, ukrepi 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.17 in 3.18 3. cilja API
ter ukrepi 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.10 in 8.11 8. cilja API.
PRAVICA DO ENAKOPRAVNEGA VKLJUČEVANJA V KULTURNO ŢIVLJENJE IN
4.209.694,67 EUR
V DELO NA PODROČJU KULTURE, VKLJUČNO Z UMETNIŠKO
USTVARJALNOSTJO
1. odstavek 39. člena, 49. člen, 52. in 61. člen Ustave Republike Slovenije; 27. člen
ter 1. in 2. odstavek 30. člena MKPI; 1. odstavek in 2. alineja 2. odstavka 15. člena
ZIMI; ukrep 5.1 5. cilja API ter ukrepi 8.7, 8.8, 8.9 in 8.10 8. cilja API ter ukrep 13.23
13. cilja API; 3., (definicija pojma »invalid«); 5., 35., 36. , 37., 41., 48. in 62. člen
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – uradno prečiščeno
besedilo (ZZRZI –UPB2).
3. PRAVICE, KI NIMAJO NEPOSREDNIH FINANČNIH POSLEDIC OZ. SE LE-TEH NE DA DOLOČITI
/

VIR FINANCIRANJA
PP 6438, 3991, 4553,
6920, 9410, 6420, 6423,
8852 in 7106 (MK), ESS

PP 6438, 6920, 9410,
6420, 6423, 8852 in
7106 (MK), ESS
PP 6438, 6920, 9410,
6420, 6423, 8852, 3991,
in 7106 (MK), ESS

PP 6438, 6920, 9410,
6420, 6423,
8852, 7106 in 7115
(MK), ESS
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3. USTREZNOST DRŢAVNE SKRBI ZA POSAMEZNE SKUPINE
INVALIDOV V OKVIRU SOCIALNIH TRANSFERJEV IN
DRUGIH PRAVIC

V prejšnjem poglavju so navedeni socialni transferji in druge finančne pravice invalidov, ki jih
zagotavlja drţava. Ocena ustreznosti te podpore oziroma skrbi drţave, mnenja, komentarji, izkušnje
in predlogi invalidov ter predstavnikov invalidskih organizacij v smeri izboljšanja drţavne skrbi za
invalide pa so predstavljeni v tem poglavju. Anketiranci in udeleţenci skupinskih intervjujev so
ustreznost te skrbi ocenjevali glede na nekatere zakone s področja invalidskega varstva, glede na
različna področja pravic in glede na različne skupine invalidov. Z oceno ustreznosti drţavne skrbi za
invalide smo ţeleli preveriti kako se v zakonih zapisane pravice udejanjajo oziroma uresničujejo v
praksi, v kolikšni meri zadovoljujejo konkretne potrebe invalidov, na kakšen način se pravice
izvajajo, kje so teţave in kje so potrebe uporabnikov dobro pokrite, kakšne so konkretne izkušnje
uporabnikov, njihovi pogledi in mnenja.
V skladu s Konvencijo o pravicah invalidov (33. člen, 3. točka) smo v preverjanje ustreznosti pravic,
ki jih zagotavlja drţava, glede na potrebe invalidov, vključili invalide in njihove reprezentativne
organizacije ter v ta namen uporabili triangulacijo metod in podatkov (Creswell in Plano Clark,
2007). Invalidskim organizacijam smo poslali poziv k izpolnjevanju Vprašalnika o pravicah invalidov,
invalide pa smo vključili preko metode skupinskega intervjuja (za vsak tip oviranosti en skupinski
intervju). O ustreznosti skrbi za invalide s strani drţave v okviru socialnih transferjev in drugih pravic
glede na različna področja ţivljenja smo sodelujoče spraševali z obema metodama zbiranja
podatkov (anketni vprašalnik in skupinski intervjuji), medtem ko smo o ustreznosti podpore
invalidom s strani drţave v okviru zakonov sodelujoče spraševali le z anketnim vprašalnikom.
Pri zakonih smo se osredotočili na: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1),
Zakon o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP), Zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) oz. Zakon o izobraţevanju in usposabljanju otrok z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju (ZIUOM), Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov (ZZRZI) oz. Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidov ter Zakon o vojnih invalidih
(ZVojI). Pri področjih ţivljenja pa na: vzgojo in izobraţevanje, zaposlovanje in delo, zdravstveno
varstvo, pokojninsko in invalidsko varstvo, starševsko varstvo in druţinske prejemke, socialno
varstvo, kulturo, davčne in druge olajšave ter oprostitve.
V nadaljevanju predstavljamo metodološke značilnosti opravljene analize, podatke pridobljene na
podlagi obeh metod zbiranja podatkov ter iz njih izhajajoče ugotovitve o uresničevanju pravic
invalidov glede na posamezna področja, na katera se pravice nanašajo, ter glede na zakone, po
katerih imajo osebe status upravičenca oziroma so jim pravice priznan. Na koncu povzemamo
glavne ugotovitve.

3.1 Metodološki okvir

Merski inštrumenti

Podatki so zbrani s pomočjo dveh raziskovalnih inštrumentov, in sicer anketnega vprašalnika in
skupinskega intervjuja.
V anketnem vprašalniku smo anketirance (predstavnike – odgovorne osebe invalidskih
organizacij) prosili, da ocenijo ustreznost podpore drţave v okviru socialnih transferjev in drugih
pravic glede na potrebe invalidov, ki so v njihovi organizaciji zastopani. Vprašalnik je bil sestavljen iz
dveh delov:
-

najprej so ocenjevali ustreznost podpore drţave glede na zakone, po katerih imajo osebe
status invalida oziroma upravičenca in so jim priznane določene pravice,

-

v nadaljevanju pa glede na posamezna področja življenja: vzgoja in izobraţevanje,
zaposlovanje in delo, zdravstveno varstvo, pokojninsko in invalidsko varstvo, starševsko
varstvo in druţinski prejemki, socialno varstvo, kultura, davčne in druge olajšave ter
oprostitve. Na posameznem področju so lahko anketiranci »s klikom« odprli seznam pravic
na tem področju.

Svojo oceno so podali na petstopenjski lestvici Likertovega tipa, kjer je 1 pomenilo popolnoma
neustrezna podpora drţave, 5 pa popolnoma ustrezna podpora drţave. Svojo številčno oceno so
morali tudi utemeljiti, npr. z navedbo morebitnih pomanjkljivosti, ki jih zaznavajo pri podpori drţave
za tisto skupino invalidov, ki so jo ocenjevali. Tako smo dobili tako kvantitativne kot tudi kvalitativne
podatke.
Podatke s strani invalidov posameznikov smo pridobili z metodo skupinskega intervjuja. Tudi od
udeleţencev skupinskih intervjujev smo ţeleli pridobiti oceno ustreznosti podpore drţave v okviru
socialnih transferjev in drugih pravic glede na potrebe invalidov, njihova mnenja, izkušnje in
predloge v smeri izboljšanja skrbi na posameznih področjih.
Skupinski intervju oziroma t.i. fokusna skupina (angl. »focus group«) je ena od kvalitativnih metod
za zbiranje, analizo in interpretacijo podatkov. Sodi torej med metode, pri katerih se uporabljajo
nestandardizirane tehnike anketiranja ali opazovanja, ki niso zelo strukturirane. Raziskovalci z
metodo skupinskega intervjuja iščejo kvalitativne podatke za oblikovanje vtisa, in ne za številčno ali
merljivo definiranje trga ali določene skupine. Kvalitativne raziskave nam dajo odgovor kaj, kako in
zakaj, ne pa koliko.
Pri skupinskem intervjuju gre za usmerjen pogovor skupine ljudi, ki je osredotočen na vnaprej znano
temo in poteka po določenem načrtu. S skupinskim intervjujem odkrivamo različna stališča, mnenja,
primerjamo utemeljitve, različne poglede na nekatere pojave ipd. Zelo pogosto se ta metoda
uporablja za spoznavanje problemov ali skupin ljudi, o katerih ne vemo dovolj. V skupinskih
intervjujih poglobljeno spoznavamo, kako so si udeleţenci in njihove izkušnje med seboj podobni ali
različni (Klemenčič, Hlebec, 2007).
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Vzorčenje in zbiranje podatkov

Postopek vzorčenja in zbiranja podatkov z anketnim vprašalnikom
Dopis s pozivom na izpolnjevanje anketnega vprašalnika na spletu (dostop do vprašalnika so imele
organizacije, ki smo jih povabili k sodelovanju) smo v decembru leta 2010 po elektronski pošti
poslali pribliţno 200 invalidskim organizacijam na drţavnem, medobčinskem oziroma regionalnem
ter občinskem nivoju. Zaradi majhnega odziva smo organizacije ponovno pozvali k sodelovanju v
januarju 2011. Tokrat smo v sodelovanju z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije
dopis poslali samo na 16 krovnih invalidskih organizacij, ki so vključene v NSIOS, s pripisom, da k
odgovarjanju pozovejo tudi svoja društva. Pri drugem pozivu smo ponudili moţnost podajanja
odgovorov na spletnem vprašalniku ali v datoteko Wordovega dokumenta, ki smo jo organizacijam
posredovali poleg elektronske pošte.
Predstavniki ene organizacije, ki smo jo pozvali k sodelovanju, so bili mnenja, da bi najbolje
odgovorili na naša vprašanja preko intervjuja, ki smo ga po predlogi vprašalnika tudi izvedli.
V raziskavi je sodelovalo 18 invalidskih organizacij. Med njimi je bilo devet reprezentativnih
invalidskih organizacij25 (glede na izvleček iz registra reprezentativnih invalidskih organizacij, vir:
MDDSZ), pet od teh je organiziranih kot zveza društev, tri kot društvo na drţavni ravni in ena kot
medobčinsko ali regijsko društvo.
Poleg teh sta sodelovali še dve društvi, ki delujeta na drţavni ravni, pet medobčinskih ali regijskih
društev in eno občinsko društvo. Predstavniki enega društva pa niso navedli podatkov o
organizaciji, ki jo zastopajo.
Glede na to, da je polovica organizacij, katerih predstavniki so podali svoje ocene ustreznosti
drţavne podpore invalidom, reprezentativnih invalidskih organizacij za posamezne skupine
invalidov oz. invalidskih organizacij na drţavni ravni, imajo njihovi odgovori veliko teţo in jim lahko
pripišemo veliko sporočilno vrednost. V tem smislu pridobljenih podatkov vsekakor ne smemo
podcenjevati, čeprav se zavedamo, da niso reprezentativni za slovensko populacijo invalidskih
organizacij.
Nekatere organizacije so odgovarjale samo za eno skupino invalidov, nekatere pa za več skupin,
odvisno od zastopanosti teh skupin invalidov v njihovi organizaciji. Število ocen, podanih za
posamezno skupino invalidov pri posameznih zakonih in področjih ţivljenja je podrobneje
predstavljeno v Preglednici 10.

25

V skladu z Zakonom o invalidskih organizacijah (Ur. l. RS, št.108/2002, 61/2006) reprezentativne invalidske organizacije
predstavljajo in zastopajo invalide in njihove interese v dialogu z organi na drţavni in mednarodni ravni; predlagajo v
skladu s predpisi predstavnike invalidov v delovna telesa pri drţavnih in drugih organih, ki obravnavajo vprašanja
invalidov; predlagajo ali imenujejo predstavnike invalidov v organe istovrstnih mednarodnih organizacij in zdruţenj ter
povezujejo in usklajujejo interese z drugimi invalidskimi organizacijami. Omenjeni Zakon tudi natančno določa merila za
priznanje reprezentativnosti invalidske organizacije. Med drugim mora reprezentativna invalidska organizacija vključevati
več kot 33 % invalidov z enako vrsto invalidnosti v RS ali 33 % invalidov z različno vrsto invalidnosti, vendar z enakim
pravnim ali druţbenim statusom.
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Postopek vzorčenja in zbiranja podatkov s skupinskim intervjujem
Z metodo skupinskega intervjuja smo ţeleli zajeti oziroma pridobiti podatke, mnenja in informacije
predstavnikov različnih skupin invalidov. Za pomoč pri »novačenju« oseb, ki bi sodelovale v
skupinskih intervjujih, smo se obrnili na Društvo študentov invalidov Slovenije in na Zvezo Soţitje. S
pomočjo omenjenih organizacij so bili tako izvedeni štirje skupinski intervjuji, in sicer:
-

z gibalno oviranimi osebami,

-

z gluhimi in naglušnimi,

-

s slepimi in slabovidnimi ter

-

s predstavniki oseb z motnjami v duševnem razvoju (sodelovale so mame odraslih oseb z
motnjami v duševnem razvoju).

Skupinski intervjuji so bili izvedeni na podlagi vnaprej pripravljenih iztočnic oziroma ključnih tem
pogovora. Te se niso razlikovale od ključnih tem vprašalnika, ki so ga izpolnjevali predstavniki
invalidskih organizacij. Z obema metodama zbiranja podatkov smo namreč ţeleli pridobiti oceno
ustreznosti podpore invalidom s strani drţave.
Skupinski intervjuji so se izvajali v decembru leta 2010 ter januarju in februarju leta 2011. Potekali
so vsakič po pribliţno dve uri. Vsi so bile snemani, s čimer so bili udeleţenci tudi seznanjeni. Pri
skupinskem intervjuju, ki je potekala z gluhimi in naglušnimi, je bila prisotna tudi tolmačka.
Obdelava pridobljenih podatkov je potekala na kvalitativen način. Posnetke intervjujev smo najprej
prepisali, na njihovi podlagi pa potem pripravili zaključke oziroma povzetke pogovorov.
Kot ţe omenjeno so bili izvedeni štirje skupinski intervjuji s skupinami invalidov, ki se razlikujejo
glede na tip oviranosti. V njih je sodelovalo skupaj 21 oseb.
V intervjuju z gibalno oviranimi je sodelovalo šest udeleţencev, štiri študentke in dva študenta.
V intervjuju s slepimi in slabovidnimi je sodelovalo sedem udeleţencev, štirje moški in tri ţenske,
pet je bilo študentov oz. študentk, ena redno zaposlena in ena zaposlena preko javnih del, štirje
slepi, dva slabovidna in ena slepogluha.
V intervjuju z gluhimi in naglušnimi so sodelovali trije udeleţenci, dva moška in ena ţenska, dva sta
bila zaposlena, ena pa je bila študentka.
V intervjuju z osebami z motnjami v duševnem razvoju (OMDR) je sodelovalo pet mater odraslih
oseb z motnjami v duševnem razvoju. Starost udeleţenk je bila od 55 do 80 let, njihovih otrok pa od
28 do 52 let. Eden od otrok je vključen v celodnevno varstvo, ostali obiskujejo VDC – dnevno
varstvo, ţivijo pa doma.
Vsi udeleţenci skupinskih intervjujev ţivijo v Ljubljani.
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3.2

Uresničevanje pravic invalidov glede na področja, na katera se
pravice nanašajo

V tem poglavju predstavljamo zbrane podatke in ugotovitve o ustreznosti drţavne podpore
invalidom za posamezna področja, na katera se pravice invalidov nanašajo, in sicer glede na
različne skupine invalidov in na splošno. Ocene ustreznosti podpore, ki jo drţava zagotavlja
invalidom na posameznih področjih, smo na podlagi skupinskih intervjujev pridobili od invalidov in
na podlagi anketnega vprašalnika od predstavnikov invalidskih organizacij.
Z anketnim vprašalnikom smo pridobili kvalitativne in kvantitativne podatke o ustreznosti drţavne
podpore invalidom v okviru socialnih transferjev in drugih pravic glede na potrebe invalidov kot jo
ocenjujejo invalidske organizacije. Gre za mnenje predstavnikov invalidskih organizacij, ki so se
odločili za sodelovanje v naši anketi. Odgovarjali so zgolj za tiste skupine invalidov, ki so v njihovo
organizacijo vključene: npr. Zveza društev gluhih in naglušnih za skupino gluhih in naglušnih ali npr.
Društvo študentov invalidov Slovenije za gibalno ovirane, slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne,
in sicer bolj z vidika študentske problematike.
Zaradi majhnega števila podatkov (še posebej za skupine slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih
ter gluhoslepih oseb), je zanesljivost povprečnih ocen slabša, kljub temu pa le-te nakazujejo, kam
se organizacije usmerjajo pri ocenjevanju ustreznosti podpore drţave glede na potrebe invalidov.
Za boljše razumevanje kvantitativnih podatkov (povprečnih ocen), več pozornosti namenjamo
kvalitativnim podatkom oziroma utemeljitvam podanih ocen.
Podatki zbrani s skupinskimi intervjuji v večini predstavljajo različna stališča, mnenja, utemeljitve,
poglede, izkušnje invalidov na različnih področjih ţivljenja oziroma pri uresničevanju različnih pravic.
Sodelujoči so izpostavili nekatere zelo pereče probleme, v posameznih primerih pa oblikovali tudi
predloge v smeri boljše ureditve posameznega področja. Zbrani podatki tako predstavljajo zelo
dragocene informacije za ključne akterje na področju invalidskega varstva.
Preglednica 10: Število ocen (N), aritmetična sredina (M) in standardni odklon (SD) ocen ter
najpogostejša (Mo), najniţja (min) in najvišja (max) ocena pri posamezni skupini invalidov za
posamezno področje

Izobraţevanje

Zaposlovanje

N

M

SD

Mo

min

max

Gibalno ovirani

10

2,70

0,95

2

2

4

Slepi in slabovidni

4

2,50

1,00

2

2

4

Gluhi in naglušni

4

1,75

0,50

2

1

2

Osebe z mot. v duš. razvoju

6

2,33

0,52

2

2

3

Gluhoslepi

1

1,00

/

/

1

1

Skupaj za področje

25

2,36

0,86

2

1

4

Gibalno ovirani

10

2,80

1,14

4

1

4

Slepi in slabovidni

4

2,25

1,26

2

1

4

Gluhi in naglušni

4

2,75

0,96

2

2

4

Osebe z mot. v duš. razvoju

8

2,00

0,00

2

2

2

gluhoslepi

1

1,00

/

/

1

1

Skupaj za področje

27

2,41

0,97

2

1

4
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Zdravstvo

Pokojninsko
in invalidsko
varstvo

Starševsko
varstvo

Socialno
varstvo

Kultura

Davki in
olajšave

N

M

SD

Mo

min

max

Gibalno ovirani

11

2,55

0,82

2

2

4

Slepi in slabovidni

5

2,60

1,34

4

1

4

Gluhi in naglušni

5

3,00

1,00

4

2

4

Osebe z mot. v duš. razvoju

8

2,75

0,89

2

2

4

gluhoslepi

1

1,00

/

/

1

1

Skupaj za področje

30

2,63

0,96

2

1

4

Gibalno ovirani

9

2,67

1,32

3

1

5

Slepi in slabovidni

4

2,25

0,96

3

1

3

Gluhi in naglušni

4

2,00

0,82

2

1

3

Osebe z mot. v duš. razvoju

6

1,50

0,84

1

1

3

Skupaj za področje

23

2,17

1,11

1

1

5

Gibalno ovirani

8

2,88

0,64

3

2

4

Slepi in slabovidni

3

2,67

0,58

3

2

3

Gluhi in naglušni

2

3,00

1,41

/

2

4

Osebe z mot. v duš. razvoju

6

3,00

1,10

3

2

5

Skupaj za področje

19

2,89

0,81

3

2

5

Gibalno ovirani

10

2,60

0,97

2

1

4

Slepi in slabovidni

4

2,50

1,00

2

2

4

Gluhi in naglušni

4

2,50

1,00

2

2

4

Osebe z mot. v duš. razvoju

0,71

2

1

3

8

2,25

gluhoslepi

1

1,00

/

/

1

1

Skupaj za področje

27

2,41

0,89

2

1

4

Gibalno ovirani

9

3,00

1,00

4

2

4

Slepi in slabovidni

4

2,25

1,26

2

1

4

Gluhi in naglušni

4

2,50

1,00

2

2

4

Osebe z mot. v duš. razvoju

3

3,00

1,00

2

4

gluhoslepi

1

1,00

/

/

1

1

Skupaj za področje

21

2,67

1,06

2

1

4

Gibalno ovirani

10

3,00

1,05

2

2

5

Slepi in slabovidni

4

2,75

0,96

2

2

4

Gluhi in naglušni

4
8

2,50
3,00

0,58
1,31

/
4

2
1

3
5

26

2,88

1,03

2

1

5

Osebe z mot. v duš. razvoju
Skupaj za področje

Opomba: / Kjer smo pridobili le eno oceno, standardnega odklona oziroma variabilnosti ni moţno izračunati.

V zgornji preglednici so predstavljeni osnovni statistični podatki o oceni ustreznosti drţavne skrbi za
invalide, ki so jo podali predstavniki invalidskih organizacij preko anketnega vprašalnika. V
nadaljevanju pa sledijo utemeljitve ocen ustreznosti skrbi za invalide s strani drţave za posamezna
področja pravic glede na različne skupine invalidov in na splošno, ki so jih podali predstavniki
invalidskih organizacij ter povzetki odgovorov invalidov, ki so sodelovali v skupinskih intervjujih.
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3.2.1 Vzgoja in izobraţevanje

Gibalno ovirani
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Organizacije, ki vključujejo gibalno ovirane osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe te skupine
invalidov na področju vzgoje in izobraţevanja ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna ocena
2,70, najpogostejša 2).
Anketiranci menijo, da večina ustanov s tega področja (osnovne šole, srednje šole, fakultete ipd.) ni
prilagojena gibalno oviranim. Še vedno je veliko grajenih, arhitekturnih, prostorskih in tehničnih ovir,
ki oteţujejo ali onemogočajo gibalno oviranim osebam vključitev v programe izobraţevanja na vseh
ravneh. Precej je odvisno tudi od vodstva posamezne šole. Opozarjajo, da so v praksi zadeve
prepuščene izvajalcem, ki problematike invalidnosti poznajo in se togo drţijo zakonodaje. Pri gradnji
novih šol se pogosto ne odločijo za gradnjo dvigala. Izpostavljajo tudi problem gibalno oviranih
otrok, ki bi ţeleli šolo obiskovati v domačem okolju, pa jim to ni omogočeno.
Starši si ţe dolgo prizadevajo, da bi bila teţko gibalno oviranih omogočena npr. fizioterapevtska
obravnava, vendar šole prelagajo odgovornost na Ministrstvo za zdravje, to pa ima določene
normative. Poudarjajo, da je za gibalno oviranega otroka 'edina' telovadba fizioterapija oz.
individualna obravnava.
Kot pomanjkljivost izpostavljajo, da gibalno ovirani otroci, dijaki in študenti niso upravičeni do
subvencioniranega prevoza ali organiziranega prilagojenega prevoza do šole.
Na področju visokega šolstva izpostavljajo premalo pravic, ki bi gibalno oviranim zagotavljale
enakopraven študij. S pravicami, ki jih določajo številni predpisi, ne pa tudi Zakon o visokem šolstvu,
so se vzpostavili osnovni pogoji, ki skušajo zagotoviti enake moţnosti invalidov, v praksi pa je še
vedno velik razkorak med tem, kar je omogočeno zdravim, in tistim, kar pripada invalidom. Tako se
morajo študenti velikokrat znajti sami.
Prilagoditve so bolj ali manj odvisne od fakultete, na kateri študent študira. Še vedno so nekatere
fakultete arhitekturno nedostopne, velika teţava so nedostopna stranišča. Nekatere fakultete so
samo delno prilagojene, zato študenti ne morejo obiskovati vseh predavanj, vaj ali seminarjev.
Študenti nimajo primernih pritoţbenih postopkov, v primeru kršitev pravice do prilagojenega študija.
Problem je financiranje prilagoditev in pripomočkov, ki so potrebni pri študiju. Trenutno to krijejo
študenti sami, čeprav Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 3. členu določa, da imajo
študenti invalidi v skladu s statuti visokošolskih zavodov pravico do potrebne dodatne opreme.
Kljub določenim ugodnostim, ki jih imajo pri pridobivanju študentske sobe, je teţava, da je premalo
prilagojenih sob za vse v študentskih domovih. Gibalno ovirani še teţje najdejo sobo izven
študentskih domov, saj vsa stanovanja zanje niso primerna. Prav tako mora biti stanovanje blizu
fakultete, saj imajo teţave zaradi nedostopnosti javnega prometa.
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Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci skupinskega intervjuja so si bili enotni, da jim status študenta s posebnimi potrebami
prinaša koristi, predvsem v moţnosti ustnega opravljanja izpitov in dodatnih izpitnih rokih. Tako se
lahko bolje pripravijo na izpite in so manj obremenjeni. Izpostavljeno pa je bilo tudi to, da bi morali
zaposleni na fakultetah nekoliko bolje poznati vsaj osnovne vrste invalidnosti ter da bi moral biti
pristop do najteţjih invalidov multidisciplinaren, da bi jih torej celostno obravnavale različne sluţbe.
»Status mi pomeni veliko, izpite si lahko porazdelim sam, v predavalnici imam vedno
rezerviran prostor, imam dodaten čas za izpite, tako sem bolj razbremenjen.«
Tudi gibalno ovirani ugotavljajo, da so kot študenti s posebnimi potrebami na različnih fakultetah
obravnavani različno. Veliko je individualnega dogovarjanja s profesorji, ki pa je v večini primerov
uspešno. Znotraj dodatne pomoči bi si ţeleli tudi osebno asistenco. Če je na fakulteti med študenti
več invalidov, se zadeve da urediti bolj skupinsko. Na manjših fakultetah pa se lahko zgodi, da je
med študenti le en invalid in v takih primerih je obravnavan povsem individualno, vse v dogovoru in
za to študentje invalidi porabijo veliko časa in energije.
Pri štipendijah je problem, ker so štipendije nizke, študenti invalidi, še posebej tisti, ki potrebujejo
več pomoči, pa imajo visoke stroške. Pri cenzusu za pridobitev republiške štipendije so študentje
invalidi izenačeni z vsemi ostalimi.
Kljub pozitivnim spremembam na področju dostopnosti, so nekatere študijske smeri nedostopne ali
pa obstajajo kakšne druge ovire. Ena udeleţenka je ţelela študirati medicino, pa je niso sprejeli, ker
bi morala biti »zdrava«.
»…še vedno se odločamo za študij glede na prilagojenost fakultet.«

Slepi in slabovidni
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Organizacije, ki vključujejo slepe in slabovidne osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe te
skupine invalidov na področju vzgoje in izobraţevanja ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna
ocena 2,50, najpogostejša 2).
Utemeljujejo, da učni programi (metode dela) niso prilagojeni slepim in slabovidnim. Profesorji na
fakultetah premalo poznajo potrebe slepih in niso seznanjeni niti z osnovnimi pedagoškimi in
didaktičnimi pristopi do te populacije. Opozarjajo, da so stavbe fakultet za slepe in slabovidne
večinoma neprilagojene npr. nimajo vodil za slepe, nimajo kontrastnih vodil za slabovidne itd. Velika
teţava je neprilagojena literatura, zato potrebujejo pomoč društev, da jim zagotovijo literaturo v
elektronski ali zvočni obliki. Nakup pripomočkov, ki jih potrebujejo pri študiju, morajo kriti sami. V
zadnjem obdobju nekatere fakultete deloma ţe omogočajo dostop do elektronskih gradiv, vendar je
tega še vedno premalo.
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci skupinskega intervjuja ocenjujejo, da jim status študenta s posebnimi potrebami prinaša
določene koristi kot so ustno opravljanje izpitov, podaljšan čas pisanja, izredni izpitni roki, ... V
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razpravi se je pokazalo, da na tem področju ni enotne ureditve. Fakultete so pri urejanju potreb
študentov invalidov avtonomne, veţejo jih samo določbe statuta univerze v Ljubljani, ki pa so precej
ohlapne.
»Na naši fakulteti, vsaj v mojem primeru, je pa izredno, izredno, izredno slabo, vsaj zdaj.
Imam veliko problemov. Status študenta s posebnimi potrebami mi ne prinese popolnoma
ničesar, nimam izrednih izpitnih rokov, če ne naredim izpita grem lahko šele na naslednji
razpisani izpitni rok.«
»… potrebna bi bila pomoč tutorjev, da bi se lahko na njega obrnil.«
Predlog: Na ravni univerze naj se sprejme poseben pravilnik o študentih s posebnimi potrebami, ki
bo določal pravice, ki izhajajo iz statusa študenta s posebnimi potrebami in te poenotil za celotno
Univerzo v Ljubljani.
Podobno kot status študenta invalida, je tudi vprašanje elektronskega gradiva urejeno zelo različno.
Tudi to področje ni rešeno sistematično oz. enotno za vse fakultete. Študenti invalidi so odvisni od
profesorjev glede gradiva, ki se uporablja pri predavanjih in vajah. Glede ostale študijske literature
so v pomoč invalidske organizacije, ki nudijo snemanje zvočnih knjig (Zveza društev slepih in
slabovidnih) ali skeniranje študijske literature (Društvo študentov invalidov Slovenije).
»Meni se zdi nedopustno, da moram za pridobitev informacij o ocenah ali obvestila, nekomu
povedati uporabniško ime in geslo. Drugače pa ostalo elektronsko gradivo šepa, samo pri
enem predmetu dobimo vnaprej elektronsko gradivo, drugje pa rečejo, da so pozabili ali da
bodo prinesli naslednjič.«
Predlog: Fakultete naj preko univerz iz Uredbe o financiranju visokega šolstva pridobijo sredstva za
izvajanje prilagoditev študijskega procesa za študente invalide. Med prilagoditve sodijo elektronska
gradiva kot tudi dodatna računalniška in druga oprema.
Potrebno bi bilo spremeniti sistem štipendiranja. Udeleţenci so izrazili nezadovoljstvo zaradi
nizkega cenzusa in zaradi nizkega dodatka za invalidnost. Zaradi zgoraj naštetih pomanjkljivosti
(elektronska gradiva, skeniranje in fotokopiranje literature), imajo študenti invalidi dodatne stroške,
ki pa jih ne morejo pokriti s štipendijskim dodatkom za invalidnost.
»Jaz sem veliko denarja porabila za fotokopiranje. Drugače mislim, da bi morale biti višje
štipendije, ker študenti invalidi težje najdemo delo preko študentskega servisa.«
Predlog: Za študente invalide naj se določi višji cenzus za pridobitev drţavne štipendije, prav tako
naj se poviša dodatek za invalidnost.
Gluhi in naglušni
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhe in naglušne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov na področju vzgoje in izobraţevanja neustrezna (povprečna ocena
1,75, najpogostejša 2).
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Utemeljujejo, da učni programi (metode dela) niso prilagojeni gluhim in naglušnim. Opaţajo, da so
potrebe gluhih in naglušnih med akademskim osebjem slabo poznane. Le-ti npr. menijo, da je
dovolj, če gluha ali naglušna oseba sedi v prvi klopi in odčitava z ustnic oz. ima slušni aparat.
Vendar pa se gluhi in naglušni soočajo z mnogimi teţavami zaradi komunikacije. Zdi se jim
neustrezno, da na posebnih šolah za gluhe in naglušne poučevanje ne poteka v znakovnem jeziku
(občasno s tolmačem), niti ni predmeta o znakovnem jeziku. Funkcionalna pismenost gluhih in
naglušnih je slaba. Problem je v tem, da v rednih šolah ni tolmača in ustreznih tehničnih
prilagoditev. To se kaţe kot največji problem tudi pri študiju. Fakultete ne zagotavljajo kritja stroškov
tolmačenja, čeprav je uradno stališče Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve v prid
financiranju tolmačenja s strani fakultet oz. Ministrstva za visoko šolstvo. Tako povzemajo, da so
izmed vseh kategorij študentov invalidov gluhi in naglušni v najslabšem poloţaju, zato jih je med
študenti v primerjavi z ostalimi skupinami invalidov najmanj.
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci skupinskega intervjuja ugotavljajo, da status študenta s posebnimi potrebami ni
sistemsko urejen. Prinaša jim določene ugodnosti (npr. podaljšan čas pisanja izpita), ne prinese pa
jim tistega, kar je bistveno za njihov študij, to je pravica do tolmača v slovenski znakovni jezik, ki bi
bil tako avtomatično prisoten na predavanjih, vajah in drugih študijskih obveznostih, ki opravljajo
gluhi študentje. Stroške tolmačenja še vedno pokrivajo z vavčerji, ki pa jih je za potrebe gluhih, ki
študirajo, povsem premalo. Pravice do zapisnikarja trenutno nimajo.
Pri štipendiranju je bil izpostavljen nizek cenzus. Veliko študentov invalidov presega ta cenzus, zato
niso upravičeni do štipendije. Sicer pa ocenjujejo, da je dodatek za invalidnost, ki ga nekateri dobijo
poleg štipendije, dovolj visok.
Gluhim študentom poseben problem predstavlja dostopnost do študijskega gradiva. Ker teţje sledijo
predavanjem, bi jim zelo koristilo vnaprej pripravljeno gradivo s strani profesorjev. Ţeleli bi si več
pomoči s strani tutorjev študentov, profesorjev in asistentov, ki bi bili na voljo za dodatne razlage in
konzultacije. Ţeleli bi si tudi več fleksibilnosti v podajanju snovi. Premalo je strokovne podpore pri
študiju.
»Lahko bi imeli zapisnikarja, prosojnice, več tutorjev, več spodbud, pogovorne ure z asistenti
oziroma s profesorji.«
»….na fakultetah gre prehitro.«
Udeleţenci izpostavljajo problem informiranja. Gluhi študenti imajo premalo informacij. Tudi Društvo
študentov invalidov Slovenije ni dovolj usposobljeno za tovrstno pomoč, več pa lahko naredi za
boljše informiranost gluhih.
»Gluhi premalo poznajo društvo, preko spletne tv bi bilo prav obveščati.«
V zvezi z vavčerji za tolmačenje udeleţenci predlagajo, da bi le ti morali uporabniku omogočiti
pravico do izbire med tolmačem, zapisnikarjem - artikularjem (uporabljajo jih tisti gluhi, ki berejo z
ustnic), osebnim asistentom ali pa do tehničnega pripomočka, in sicer glede na potrebe.
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»…da bi z vavčerji krili zapisnikarja ali artikularja in v zakonu ni podlage za to, upamo da bo
v novem zakonu…. Veliko vavčerjev ostane neporabljenih, predlaga, da bi vavčarje
zamenjali za osebno asistenco ali kakšen pripomoček.«
Predlog: Stroški tolmačenja v slovenski zakovni jezik na fakultetah naj se pokrijejo s sredstvi
Ministrstva za visoko šolstvo in ne iz vavčerjev, do katerih imajo gluhi študentje pravico in jih je za ta
namen odločno premalo. Z vavčerji pa naj se zagotovi moţnost izbire zapisnikarja, tolmača,
osebnega asistenta, itd. glede na potrebe uporabnika.
Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo osebe z motnjami v duševnem razvoju, ocenjujejo, da je skrb
drţave za potrebe te skupine invalidov na področju vzgoje in izobraţevanja večinoma neustrezna
(povprečna ocena 2,33, najpogostejša 2).
Kot pozitivno izpostavljajo individualiziran program vzgoje in pravico staršev, da sodelujejo pri
izdelavi programa. Vendar opozarjajo, da se nekatere pravice o šolanju v redni šoli ne izvajajo ter,
da ni podpornih timov za pridobivanje znanj za to kategorijo invalidov.
Nekateri menijo, da ni mogoče podati ocene, saj je obstoječi sistem ustrezen glede na razvojne
potrebe otrok z motnjami v duševnem razvoju in popolnoma neustrezen glede socialne vključenosti.
Dualen sistem v obveznem osnovnošolskem izobraţevanju segregira otroke z zmerno, teţjo, teţko
in kombinirano motnjo v duševnem razvoju, upošteva pravice otroka po Konvenciji o pravicah otrok,
ne pa tudi pravice invalidnega otroka po Konvenciji o pravicah invalidov. Sistem sekundarnega in
terciarnega izobraţevanja ni postavljen v smislu integracije v splošen sistem tovrstnega
izobraţevanja.
Starši oseb z motnjami v duševnem razvoju (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci skupinskega intervjuja so mnenja, da je za otroke z motnjami v duševnem razvoju v
smislu predšolske vzgoje dobro poskrbljeno.
Menijo tudi, da je za otroke z motnjami v duševnem razvoju najprimernejša osnovna šola s
prilagojenim programom (OŠPP). Vključitvi te populacije v običajno osnovno šolo niso povsem
naklonjeni. Menijo, da so dobre tiste osnovne šole, ki imajo posamezne oddelke s prilagojenim
programom v okviru običajne šole.
»Jaz mislim, da ni prav dobro, noben se ne ukvarja z našimi. Tam pristanejo takoj na dnu in
so že takoj stigmatizirani in že takoj ne dobijo tistega – skoz so najslabši, zdej, mogoče
oddelki v okviru osnovnih šol, se mi zdi boljša rešitev, da so skupaj pa se mi zdi prekruta za
te otroke.«
Eden od argumentov je tudi ta, da imajo učitelji v OŠPP za delo z OMDR posebna znanja, ki jih
običajni pedagogi v običajnih osnovnih šolah nimajo. Hkrati je v običajnih šolah šikaniranje OMDR
izredno pogosto, kar škodi njihovemu razvoju in bistveno zmanjšuje njegovo samozavest. 26
26

Gre za zanimivo razmišljanje staršev odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki je povsem nasprotujoče teoriji
inkluzivnega izobraţevanja. Zaviršek in Urh (2005) npr. poudarjata, da se v Sloveniji število otrok z intelektualnimi ovirami,
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»Ker po eni strani je tam za njih bolje poskrbljeno, več dobijo, več se z njimi ukvarjajo.«
Udeleţenci menijo, da je za otroke z motnjami v duševnem razvoju v obdobju obiskovanja OŠ
najpomembnejša zagotovitev bivanja v domačem okolju. Ugotavljajo, da je v večjih mestih to
urejeno, slabše pa na podeţelju. Kjer ni primernih šol, je po njihovem mnenju potrebno sistemsko
zagotoviti prevoze v šolo. Namestitev otroka v zavod je za otroka pogosto škodljiva, saj se v
primarni druţini nauči največ ţivljenjskih veščin.
Za izobraţevanje otrok z motnjami v duševnem razvoju je pomembno, da jih podpremo in razvijamo
tista njihova področja, kjer imajo sposobnosti, talente. V tem kontekstu je pomembno tudi
vseţivljenjsko učenje, kjer ohranjamo pridobljena znanja, delamo pa tudi na pridobivanju novih. Na
primer, ko gredo v oddelke za delovno usposabljanje (Zavod Janeza Levca) pogrešajo ohranjanje
ţe pridobljenega znanja (branja in pisanja). Tam so poudarki samo na ročnih spretnostih. Tako v ţe
pridobljenih znanjih nazadujejo. Udeleţenci poudarjajo, da po zaključku šolanja OMDR nimajo
sistemskih moţnosti ohranjevati znanja oziroma se dodatno izobraţevati.
Udeleţenci opozarjajo na očitne razlike v količini ponudbe na področju izobraţevanja in
usposabljanja OMDR v Ljubljani in v drugih slovenskih krajih.
»Hočem reči, da je to neki drugi svet, ki ni Ljubljana. Ljubljana je vseeno dobro pokrita z
različnimi programi. Kako bi bilo, če bi živeli kje drugje.«
»Mi moramo vedeti, da imamo prednost Ljubljane in Maribora verjetno, Celja in večjih
centrov. Večina naših pa živi na podeželju, kjer je drugače. Tudi ljudje so drugačni.«
Gluhoslepi
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhoslepe osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe te
skupine invalidov na področju vzgoje in izobraţevanja popolnoma neustrezna.
Utemeljujejo, da »gluhoslepota ni nikjer opredeljena. Gre za posebno invalidnost, ki v zakonodaji in
sistemu še ni našla mesta.«
Predstavniki ene izmed invalidskih organizacij so komentirali področje vzgoje in
izobraţevanja na splošno. Izpostavljajo pomanjkljivo podporo za starše, ki bi potrebovali več
pomoči, počitka. Menijo, da bi otroci potrebovali podporo pri socialni integraciji, ki je pomemben del
šolanja in ţivljenja. Sprašujejo se tudi o obsegu prostočasnih dejavnosti, ki so na voljo (namenjeni
ali prilagojeni) invalidom.
Skupne ugotovitve za področje vzgoje in izobraţevanja
Invalidske organizacije ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe invalidov na področju vzgoje in
izobraţevanja večinoma neustrezna (povprečna ocena 2,36). Najbolje jo ocenjujejo gibalno ovirani,
najslabše pa gluhoslepi oz. gluhi in naglušni.
ki se vključujejo v integrirano izobraţevanje, v zadnjih letih ni bistveno povečalo. Proces integracije je še vedno v povojih
in bi se moral razširiti, vključevati bi moral tudi otroke s teţjimi intelektualnimi ovirami.
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Na podlagi zbranih podatkov lahko povzamemo, da so z vidika grajenih ovir objekti s področja
vzgoje in izobraţevanja še vedno preslabo prilagojeni gibalno oviranim osebam. Še vedno je veliko
grajenih in tehničnih ovir, ki oteţujejo ali onemogočajo gibalno oviranim osebam vključitev v
programe izobraţevanja na vseh ravneh (npr. vključitev v osnovno šolo v domačem kraju).
Sodelujoči v raziskavi opozarjajo, da so v praksi zadeve velikokrat prepuščene izobraţevalnim
ustanovam samim.
Tudi z vidika slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih se kot problematična kaţe predvsem
neprilagojenost objektov, izobraţevalnih procesov, metod dela in premalo tehničnih prilagoditev
glede na njihove potrebe. Anketiranci npr. opozarjajo, da so stavbe fakultet za slepe in slabovidne
večinoma neprilagojene, nimajo vodil za slepe, nimajo kontrastnih vodil za slabovidne itd. Velika
teţava je tudi neprilagojena literatura in študijsko gradivo. V zadnjem obdobju nekatere fakultete
deloma ţe omogočajo dostop do elektronskih gradiv, vendar je to področje po fakultetah še vedno
urejeno zelo različno in nesistematično. Študenti invalidi so pri »prilagoditvi« študijskega gradiva in
literature odvisni od dogovora in dobre volje profesorjev ter od pomoči invalidskih organizacij.
Gluhi in naglušni na tem področju omenjajo probleme z neprisotnostjo tolmačev pri študijskem
procesu. Predlagajo, da se stroški tolmačenja v slovenski zakovni jezik na fakultetah pokrivajo s
sredstvi Ministrstva za visoko šolstvo in ne iz vavčerjev, do katerih imajo gluhi študentje pravico in
jih je za ta namen odločno premalo. Z vavčerji pa naj se zagotovi moţnost izbire zapisnikarja,
tolmača, osebnega asistenta, itd. glede na potrebe uporabnika.
V vidika oseb z motnjami v duševnem razvoju ugotavljamo, da sodelujoči v naši raziskavi področje
predšolske vzgoje za to populacijo ocenjujejo ustrezno, čeprav za to obdobje pogrešajo pravico do
zgodnje obravnave otroka in celotne druţine. Udeleţenci skupinskega intervjuja so mnenja, da je za
otroke z motnjami v duševnem razvoju najprimernejša osnovna šola s prilagojenim programom
(OŠPP) oziroma običajna šola s prilagojenim oddelkom. Vključitvi te populacije v običajno osnovno
šolo niso povsem naklonjeni. Izkazalo se je, da je razmišljanje staršev odraslih oseb z motnjami v
duševnem razvoju povsem nasprotujoče teoriji inkluzivnega izobraţevanja. Zaviršek in Urh (2005)
npr. poudarjata, da se moral proces integracije razširiti in vključevati tudi otroke s teţjimi
intelektualnimi ovirami.
V eni izmed sodelujočih organizacij so postavili tudi zanimivo vprašanje o obsegu prostočasnih
dejavnosti, ki so v okviru izobraţevalnih ustanov na voljo invalidom.
Z vidika študentske invalidske problematike so bili sodelujoči enotni, da jim status študenta s
posebnimi potrebami prinaša določene koristi, predvsem v moţnosti ustnega opravljanja izpitov,
podaljšanja časa za opravljanje izpita in v dodatnih izpitnih rokih. Vendar se je v razpravi pokazalo,
da na tem področju ni enotne ureditve. Fakultete so pri urejanju potreb študentov invalidov
avtonomne, veţejo jih samo določbe Statuta Univerze v Ljubljani, ki pa so precej ohlapne.
Kljub ugodnostim, ki jih imajo študentje invalidi pri pridobivanju študentske sobe, je teţava v
premajhnem številu prilagojenih sob za gibalno ovirane osebe v študentskih domovih.
Potrebno bi bilo spremeniti sistem štipendiranja. Sodelujoči so izrazili nezadovoljstvo zaradi nizkega
cenzusa in zaradi nizkega dodatka za invalidnost. Študenti invalidi imajo številne dodatne stroške, ki
pa jih ne morejo pokriti s štipendijskim dodatkom za invalidnost.
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3.2.2 Delo in zaposlovanje
Gibalno ovirani
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Organizacije, ki vključujejo gibalno ovirane osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe te skupine
invalidov na področju zaposlovanja in dela ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna ocena 2,80,
najpogostejša 4).
Pomanjkljivost vidijo v tem, da so kvote najniţje ravno za področja, kjer bi se lahko izobraţeni
invalidi najbolj zaposlovali. Zdi se, da podjetja kljub kvotam raje plačajo kot da zaposlijo invalida.
Poleg tega menijo, da zaposlitveni načrti niso prilagojeni za različne tipe invalidnosti in, da je
individualna obravnava zgolj zapisana na papirju. Moti jih, da se za večino konča pri napotitvi na
poklicno rehabilitacijo in dodatno izobraţevanje.
Članice določenih organizacij, ki so redno zaposlene, podajajo oceno osebne izkušnje, pri čemer so
zadovoljne s tem, kar jim drţava nudi kot invalidni in zaposleni osebi.
Kljub spodbudam in obstoječi zakonodajni ureditvi, se invalidi kot iskalci zaposlitve vsakodnevno
soočajo z diskriminacijo in slabšimi zaposlitvenimi moţnostmi na trgu dela.
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci skupinskega intervjuja pogrešajo bolj dejavno vlogo zaposlenih na Zavodu za
zaposlovanje ţe pred končanjem šolanja invalida. Njihova pomoč, usmeritve bi bile šolajočim
invalidom dobrodošle v času proti koncu šolanja. Udeleţenec izpostavi primer Nizozemske, kjer z
invalidi glede karierne usmeritve začnejo delati ţe zelo zgodaj, in sicer proti koncu osnovnošolskega
izobraţevanja. Tu Slovenija še zelo zaostaja.
Veliko študentov invalidov namenoma podaljšuje študentski status, saj jim prinaša bolj ugoden
poloţaj, kot status brezposelnega.
Omenili so tudi negativne izkušnje z zaposlitvenim rehabilitatorjem na Zavodu za zaposlovanje in
usluţbenko na določeni upravni enoti, kamor je šel eden izmed sodelujočih vprašat za opravljanje
prakse.
»… veš kaj, ti boš šel pa kar prošnje pisat. Imamo en tečaj. »
»… a se boste tukaj podpisal…a se znate?«

Slepi in slabovidni
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Organizacije, ki vključujejo slepe in slabovidne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe te
skupine invalidov na področju zaposlovanja in dela neustrezna (povprečna ocena 2,25,
najpogostejša 2).
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Utemeljujejo, da se še vedno preveč slepih in slabovidnih prehitro upokoji. Premalo je
pripravljenosti, predvsem s strani drţave, da bi se več slepih zaposlilo v javnem sektorju.
Menijo, da zaposlitveni načrti niso prilagojeni glede na vrsto invalidnosti ter, da je individualna
obravnava zgolj zapisana na papirju..
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci so si enotni, da je postopek zaposlitvene rehabilitacije neustrezen, celo poniţujoč do
invalidov z visokošolsko in univerzitetno izobrazbo. V teh postopkih jih namreč pogosto obravnavajo
kot delovno nezmoţne osebe ali celo kot osebe z zmanjšano intelektualno sposobnostjo. Podobno
velja za svetovalce na zavodih za zaposlovanje, ki invalide hitro usmerijo v postopke invalidskega
upokojevanja ne glede na stopnjo izobrazbe invalida. Še posebej pretresljiva je bila izpoved ene od
udeleţenk, ki so ji na zavodu za zaposlovanje kljub diplomi na Fakulteti za socialno delo in
študentski Prešernovi nagradi, predlagali, naj razmisli o invalidski upokojitvi. Takih primerov pa naj
bi po besedah udeleţencev bilo še več.
»Postopek zaposlitvene rehabilitacije, kolikor ga poznam, je zelo čuden. Tja prideš z visoko
izobrazbo, potem pa te učijo, kako se pišejo prošnje, pa mape zlagaš.«
Pozitivno pa je bila ocenjena ureditev javnih del, ki invalidom omogoča več kot le enoletno vključitev
v ta program. Seveda mora na prošnjo delodajalca to odobriti zavod za zaposlovanje.
Udeleţenci menijo, da so kvotni sistem in spodbude za zaposlovanje sicer pozitivni ukrepi, vendar
je kljub temu teţko priti do zaposlitve. Delodajalci te spodbude večkrat tudi zlorabijo.
Predlog: Postopek zaposlitvene rehabilitacije naj bo bolj naravnan na dejanske intelektualne in
fizične sposobnosti invalidov. Rehabilitacijski svetovalci naj invalidom bolj aktivno pomagajo iskati
zaposlitev. Postopek za ugotavljanje upravičenosti do prilagoditve delovnega mesta mora biti krajši
in do invalidov bolj prijazen.
Gluhi in naglušni
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Organizacije, ki vključujejo gluhe in naglušne osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe te
skupine invalidov na področju zaposlovanja in dela ni niti ustrezna nizi neustrezna (povprečna
ocena 2,75, najpogostejša 2).
Utemeljujejo, da obstajajo teţave pri dostopu do informacij in komunikacij na delovnem mestu, do
prilagoditev delovnega mesta ter pri pridobitvi pripomočkov.
Dodajajo, da zaposlitveni načrti niso prilagojeni glede na vrsto invalidnosti ter, da je individualna
obravnava zgolj zapisana na papirju..
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci skupinskega intervjuja ugotavljajo, da je gluhi osebi zelo teţko priti do zaposlitve.
Najbolj pogosto se zaposlujejo v invalidskih podjetjih, redkeje pa v običajnem delovnem okolju.

171

»po srednji šoli sem se hotela zaposliti, vendar nisem dobila službe, zato sem šla študirat.
Kljub temu pa delam ob študiju, opravljam kurirsko službo pri invalidskem podjetju. Najprej je
bila praksa zdaj pa sem zaposlena za eno leto.«
Gluhe osebe, ki so zaposlene, pa kot problem največkrat izpostavljajo teţave v komunikaciji
oziroma pridobivanju potrebnih informacij. Komunikacija ni prilagojena, zoţena je le na najnujnejše,
pridobivajo pa le osnovne informacije, kar oteţkoča kakovostno delo. Pojavlja se tudi primeri, ko jih
zaposlijo na niţje delovno mesto, ki ni primerno njihovi izobrazbi ter sposobnostim, posledično so
tudi slabše plačani.
»jaz imam težave s komuniciranjem… mislili so, da bom vse bral z ustnic, pa nisem mogel.
Dobil sem delo, ki ni bilo ustrezno. Zelo sem utrujen od dela, dobil sem drugo mesto in zdaj
mi hočejo znižati plačo in spremeniti sistemizacijo delovnega mesta. Nikjer ni pogoj za
službo dober sluh.«
»…te kar izločijo iz sestanka…«
Udeleţenci pogrešajo informacije in konkretno pomoč v procesu zaposlovanja in kasneje.
»Nobeden mi ni znal pomagati pri zaposlovanju, tudi Racio mi ni znal pomagat. Na spletni
straneh bi moralo biti več informacij na koga se obrniti pri zaposlovanja. Za vse sem bil sam,
sam se iskal, nisem hotel imeti tolmača.«
Rešitev vidijo v tem, da bi jim bil z odločbo pristojnega organa dodeljen pomočnik oziroma neke
vrste asistent na delovnem mestu. Delovati bi morala podporna sluţba (npr. Racio), ki bi spremljala
tako zaposlene gluhe kot delodajalce ter jim dajala določene usmeritve. Komunikacija v podjetjih bi
se lahko izboljšala tudi z uporabo različnih računalniških aplikacij, ki omogočajo enostavno
komuniciranje med dvema ali celo več osebami hkrati.
Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo osebe z motnjami v duševnem razvoju, enotno ocenjujejo, da
je skrb drţave za potrebe te skupine invalidov na področju zaposlovanja neustrezna (vsi so podali
oceno 2).
Kot pozitivno navajajo programe socialne vključenosti, vendar opozarjajo, da je njihov obseg
premajhen (čakalne vrste v VDC). Število koncesij za vključevanje oseb z motnjo v duševnem
razvoju v VDC-je naj bi bilo absolutno premajhno.
Kot negativno pri zaposlitveni rehabilitacij in zaposlovanju izpostavljajo ovire zaradi zaznavanja
(sedaj tudi nedvoumne formulacije) oseb z motnjami v duševnem razvoju kot za delo nezmoţnih.
Osebe, ki so vključene v VDC, nimajo moţnosti rehabilitacije in zaposlovanja v drugih delovnih
organizacijah.
Dodajajo, da je popolnoma nepotrebno siliti ljudi, da se usposabljajo, prekvalificirajo, rehabilitirajo
samo zato, ker drugače nimajo dostopa do sredstev za ţivljenje, saj delovnih mest ni in jih tudi v
bodoče ne bo.
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Starši oseb z motnjami v duševnem razvoju (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci skupinskega intervjuja ocenjujejo, da se večina (verjetno več kot 95%) odraslih OMDR
nikoli ne zaposli v običajnem delovnem okolju. Tudi, če delajo v nekem običajnem delovnem okolju,
so še vedno varovanci VDC-jev. Poročajo o pozitivnih in tudi negativnih izkušnjah (na testiranjih v
običajnem delovnem okolju prihaja do šikaniranja s strani drugih delavcev).
»Oni niso tam zaposleni. Oni imajo pogodbo z VDC-jem in v bistvu je pogodbena stranka
VDC, oni so še vedno varovanci. Samo, da namesto, da delajo v VDC-ju, so na delu tam.
Jaz sem se pogovarjala z enimi parimi, in so bili kar zadovoljni. Nobeden od njih ni
zaposlen.«
»Še tisto, ko so našega A poslali v devetem letu iz Levca na neko prakso, so jih malo
stestiral pod pokrovom psihologov, težko pa bi se oni znašli v takem okolju. Poslali so ga v
tiskarno, in najprej se je vsem nam zdelo fino, tudi s psihologinjo smo sodelovali, potem pa
se nam je zdelo, da A ves čuden prihaja domov. To sem povedala psihologinji in je res šla
pogledat. Vsi tam v tiskarni so se na krut način delali norca. In tam so celo imeli pipo (A je
skoz žejen) za industrijsko vodo in so mu tam dal, da je on ta revež to pil. Ko je psihologinja
to videla, ga je isti moment vzela od tam. K sreči je tudi mama zaslutila, da tam nekaj ni v
redu. Jasno je, da ti niso za tako okolje.«
Udeleţenci opozarjajo, da za večino odraslih OMDR tudi ni smiselna običajna zaposlitev, saj bi na
ta način izgubili status po Zakonu o druţbenem varstvu, nekatere pravice iz tega Zakona, upokojiti
pa bi se potem morali po ZPIZ-1.
»Če bi se oni zaposlil bi izgubili status, ki ga imajo. In tisti moment, ko izgubiš status bi se morali
potem upokojiti po ZPIZ-ovski zakonodaji.«
Gluhoslepi
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Organizacije, ki vključujejo gluhoslepe osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe te skupine
invalidov na področju zaposlovanja in dela popolnoma neustrezna.
Utemeljujejo, da »podobno kot na vseh ostalih področjih življenja gluhoslepi niso nikjer taksativno
zapisani.«
Predstavniki dveh organizacij so komentirali področje zaposlovanja in dela na splošno.
Opozarjajo, da so invalidi porinjeni na nizko plačana delovna mesta ter, da se daje premalo
poudarka zaposlovanju na običajnem delovnem mestu. Kvotni sistem in spodbude pri zaposlovanju
so sicer prinesle določene statistične premike na bolje, vendar pa se v praksi kaţejo številne
teţave. Veliko invalidov niti ne pride do moţnosti, da bi lahko konkretno uveljavljali te spodbude, saj
je med delodajalci malo zanimanja za invalide. V javnem sektorju, kjer se kaţe velik potencial za
zaposlovanje invalidov, so kvote nizke. Tukaj je priloţnost, da bi drţava dala zgled. Kot zelo
problematične ocenjujejo postopke zaposlitvene rehabilitacije, ki invalidom ne prinesejo ustreznih
spodbud in motivacije pri iskanju zaposlitve. Prej nasprotno: z negativnim pristopom odvrnejo
invalida od zavzetega iskanja zaposlitve.
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Dodajajo, da bi se dalo narediti še veliko stvari, ki bi olajšale delodajalcu in delavcu vključitev in
izpolnjevanje delovnih obveznosti in s tem izenačitev moţnosti.
Skupne ugotovitve za področje dela in zaposlovanja
Invalidske organizacije ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe invalidov na področju zaposlovanja
in dela preteţno neustrezna (povprečna ocena 2,41). Najbolje je področje ocenjeno z vidika gibalno
oviranih oseb, najslabše pa z vidika gluhoslepih ter oseb z motnjami v duševnem razvoju.
Več anketirancev se v svojih utemeljitvah ocen na področju zaposlovanja dotakne kvotnega
sistema, ki je sicer prinesel določene spremembe na bolje, vendar vidijo njegove pomanjkljivosti v
tem, da so kvote najniţje ravno za področja, kjer bi se lahko izobraţeni invalidi v največji meri
zaposlovali, posebej v javnem sektorju. Tam se kaţe velik potencial za zaposlovanje invalidov,
vendar so kvote nizke.
Nekateri anketiranci menijo, da zaposlitveni načrti niso prilagojeni različnim tipom invalidnosti in, da
pri tem ni individualne obravnave. Moti jih, da se za večino vse konča pri napotitvi na poklicno
rehabilitacijo in dodatno izobraţevanje.
Pri spodbujanju zaposlovanja invalidov se premalo poudarka daje zaposlovanju na običajnem
delovnem mestu. Kot zelo problematične nekateri sodelujoči (z vidika invalidov na splošno, z vidika
gibalno oviranih in s stališča slepih in slabovidnih) ocenjujejo postopke zaposlitvene rehabilitacije, ki
invalidom ne prinesejo ustreznih spodbud pri iskanju zaposlitve. Menijo, da je postopek neustrezen,
celo poniţujoč do invalidov z visokošolsko izobrazbo. V teh postopkih jih namreč pogosto
obravnavajo kot delovno nezmoţne osebe ali kot osebe z zmanjšano intelektualno sposobnostjo.
Podobno velja za svetovalce na zavodih za zaposlovanje, ki invalide hitro usmerijo v postopke
invalidskega upokojevanja ne glede na stopnjo izobrazbe invalida. Sodelujoči predlagajo, naj bo
postopek zaposlitvene rehabilitacije bolj naravnan na dejanske intelektualne in fizične sposobnosti
invalidov, predvsem pa krajši in do invalidov bolj prijazen.
Gibalno ovirani na področju zaposlovanja pogrešajo bolj dejavno vlogo zaposlenih na Zavodu za
zaposlovanje ţe pred končanjem šolanja invalida. Njihova pomoč, »karierne« usmeritve bi bile
šolajočim invalidom dobrodošle v času proti koncu šolanja. Ugotavljajo, da veliko študentov
invalidov namenoma podaljšuje študentski status, saj jim prinaša bolj ugoden poloţaj, kot status
brezposelnega.
Teţave na področju zaposlovanja, ki jih izpostavljajo gluhi in naglušni, so povezane z dostopom do
informacij na delovnem mestu, s komunikacijo v delovnem okolju in s prilagoditvijo delovnega
mesta. Komunikacija v delovnem okolju ni prilagojena, zoţena je le na najnujnejše, pridobivajo pa le
osnovne informacije, kar oteţkoča kakovostno delo.
Sodelujoči pogrešajo informacije in konkretno pomoč za gluhe in naglušne v procesu zaposlovanja
in kasneje. Rešitev vidijo v tem, da bi jim bil dodeljen pomočnik oziroma neke vrste asistent na
delovnem mestu. Delovati bi morala podporna sluţba, ki bi spremljala tako zaposlene gluhe kot
delodajalce ter jim dajala določene usmeritve. Komunikacija v podjetjih bi se lahko izboljšala tudi z
uporabo različnih računalniških aplikacij, ki omogočajo enostavno komuniciranje.
Tudi predstavniki slepih in slabovidnih pogrešajo večjo pripravljenost drţave, da bi več slepih
zaposlili v javnem sektorju. Pozitivno pa je bila ocenjena ureditev javnih del.
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Z vidika oseb z motnjami v duševnem razvoju anketiranci kot pozitivne navajajo programe socialne
vključenosti, vendar opozarjajo, da je njihov obseg premajhen; tu omenjajo predvsem čakalne vrste
v VDC, kjer je število koncesij za vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju premajhno.
Sodelujoči ocenjujejo, da se večina odraslih OMDR nikoli ne zaposli v običajnem delovnem okolju.
Tudi, če delajo v običajnem delovnem okolju, so še vedno varovanci VDC-jev. Trenutna ureditev
njihovega poloţaja oziroma statusa prav tako ne »stimulira« zaposlovanja v običajnem okolju, saj z
njo izgubijo status in pravice po Zakonu o druţbenem varstvu.

3.2.3 Zdravstveno varstvo
Gibalno ovirani
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gibalno ovirane osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe
te skupine invalidov na področju zdravstvenega varstva ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna
ocena 2,55, najpogostejša 2).
Menijo, da zdravstveno varstvo za gibalno ovirane osebe ni dovolj ustrezno urejeno, predvsem
glede uresničevanja pravic do ustreznih medicinskih in tehničnih pripomočkov, pripomočkov za
zdravljenje koţnih razjed – dekubitusov, kritična pa je tudi količina pripomočkov za odpravljanje
inkontinentnih teţav zlasti pri ţenskah, ki so odvisne samo od plenic. Pri uveljavljanju te
zdravstvene pravice so zaradi bioloških razlik v neenakem poloţaju v primerjavi z moškimi z enako
diagnozo, ker imajo le-ti na voljo več pripomočkov in tudi višjo denarno pravico za nakup teh
pripomočkov na naročilnico ZZZS. Tako je potrebnih veliko doplačil za invalidske vozičke in
inkontinenčni material.
Poleg tega naj bi bila večina pripomočkov, ki jih financira ZZZS, zastarelih, preokornih oz. ne preveč
uporabnih.
Ţeleli bi si, da bi bila zdravila dostopna za vse, in ne na podlagi starosti in ocene fizične kondicije.
Menijo, da bi za osebe s cerebralno paralizo morala biti zagotovljena zgodnja obravnava ter
zdravstvene storitve, ki bi lajšale njihove specifične teţave. Za določene skupine invalidov (npr. po
moţganski kapi) sploh ni predvidena obnovitvena rehabilitacija.
Pri odraslih gibalno oviranih pogrešajo vsaj občasno fizioterapevtsko obravnavo ter timsko
obravnavo z dodatnimi strokovnjaki, ki jih zdravstvo ne 'omogoča'.
Nekatere anketirance pa skrbi zmanjševanje pravic v okviru zdravstvenega varstva ter dostopnost
objektov za gibalno ovirane, zlasti v manjših krajih.
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci skupinskega intervjuja so v pogovoru o zdravstvenem varstvu kot najbolj problematične
izpostavili invalidske pripomočke. Vsi udeleţenci so uporabniki invalidskih vozičkov in prav vsi so
morali sami doplačati za pridobitev vozička, ki odgovarja njihovim potrebam. Za študente invalide bi
morali biti bolj fleksibilni kriteriji, saj gre za aktivne ljudi, ki potrebujejo tehnološko boljše vozičke.
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»Največji znesek, ki ga za invalidski voziček krije Zavod za zdravstveno varstvo je nekaj čez
6.000 EUR, moj voziček pa je stal 10.000 EUR.«
Tudi ostali pripomočki (bergle, skuterji) velikokrat niso prilagojeni potrebam uporabnika. Za to
področje predlagajo več individualne obravnave.
»…uporabljam bergle, a mi pripada samo ena, do druge pridem po ovinkih, ker mi jih Zavod
za zdravstveno varstvo ne da, osnovne bergle pa so zelo nekvalitetne.«
Obnovitveno rehabilitacijo ocenjujejo pozitivno, čeprav nekateri menijo, da imajo rehabilitacijski
centri monopol. Ţelijo si tudi več ur fizioterapije in kakovostnejše kadre.
Slepi in slabovidni
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo slepe in slabovidne osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov na področju zdravstvenega varstva ni niti ustrezna niti neustrezna
(povprečna ocena 2,60, najpogostejša 4).
Utemeljujejo, da ni dovolj poskrbljeno za celovito rehabilitacijo in za ustrezne medicinske
pripomočke. Dodajajo, da se kljub noveli zakona na področju okvare vida nič ne dogaja.
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci intervjuja so se večinoma strinjali, da bi morale biti pravice iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja bolj fleksibilne. Največji problem je pri braillovi vrstici, ki jo upravičenec lahko dobi
samo enkrat v ţivljenju, pa še to samo v primeru, če predhodno ni dobil braillovega pisalnega stroja.
Praktično so vsi udeleţenci, ki potrebujejo braillovo vrstico, le-to dobili s pomočjo donatorskih
sredstev. Podan je bil tudi predlog, da bi lahko upravičenci namesto ene pravice, ki jim toliko ne
ustreza, koristili neko drugo in sicer v vrednosti neizkoriščene pravice.
»Tudi fakultete in knjižnice bi lahko imele več te opreme.«
»Zanimivo se mi zdi, da braillova vrstica stane manj in jo lahko dobiš samo enkrat, psa
vodiča pa lahko dobiš večkrat. Pa je pes dražji. Kje je tu logika?«
Ena od udeleţenk je predlagala, da bi se kriteriji za pridobitev bele palice nekoliko omilili, saj njej po
diagnozi ne pripada, kljub temu pa jo uporablja in ji zelo pomaga. Dobro pa je, da belo palico lahko
dobiš vsako leto.
»Jaz, ki sem gluhoslepa, ne dobim te palice, čeprav jo uporabljam.«
»Če v prometu ne uporabljaš bele palice in povzročiš kakšno nesrečo, si kriv. Po drugi strani
pa palico dobiš samo, če si v najnižjem razredu ostanka vida.«
Tudi subvencije za očala z dioptrijo so zelo nizke. Eden od udeleţencev je poudaril, da celo optik
nudi skoraj večji popust kot je drţavna subvencija.
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Predlog: Pravico do braillove vrstice naj imajo vsi, ki jo dejansko potrebujejo. Če ne drugače, naj jo
dobijo vsaj vsi šolajoči slepi, ne glede na to, ali so pred tem ţe dobili braillov pisalni stroj. Ob tem
naj se zagotavlja tudi redni servis te opreme.
Gluhi in naglušni
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Organizacije, ki vključujejo gluhe in naglušne osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe te
skupine invalidov na področju zdravstvenega varstva ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna
ocena 3,00, najpogostejša 4).
Utemeljujejo, da je najbolj pereč dostop do zdravstvenih storitev za osebe z okvaro sluha
(pomanjkljiva opremljenost s tehničnimi pripomočki, ni tolmača). Potrebno bi bilo zagotoviti nujne
klice za osebe z okvaro sluha tudi z moţnostjo v znakovnem jeziku (s pomočjo klicnega centra).
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci skupinskega intervjuja povedo, da zdravstvena zavarovalnica ne pokriva vseh stroškov,
ki nastajajo pri delovanju in uporabi osnovnih tehničnih pripomočkov za gluhe. Tu gre predvsem za
baterije za slušne aparate in polţev vsadek.
»…da bi država dala denar za baterije, dobila sem implant, menjati pa moram vrvico, baterije
menjam vsake tri dni …«
Ugotavljajo, da je v postopkih, ko dobijo povrnjen denar za določen tehnični pripomoček, veliko
birokracije, kar je za gluhe osebe še posebej naporno zaradi različnih ovir pri komuniciranju.
Pri uveljavljanju posameznih pravic iz zdravstvenega zavarovanja in samem postopku povračila
stroškov so premalo informirani.
»…da ne bi zalagali sredstev, ampak bi dali naročilnico, denar za vrvico za polžev vsadek
moramo založiti denar in potem dobimo povrnjeno, je birokracija. Premalo je informacij kako
uveljavljati povračilo, ne zvezam ne društva, nihče ne informira.«
Obiski pri nekaterih specialistih (npr. ginekolog, psihiater) večinoma potekajo brez prisotnosti
tolmača, spremljajo jih starši. Sicer pa se stroški tolmačenja pri zdravniku krijejo iz zdravstvene
blagajne in ne iz vavčerjev, kar ocenjujejo kot ustrezno. Predlagajo, da bi se nekateri tolmači
ukvarjali le s tolmačenjem za potrebe zdravstvene oskrbe gluhih.
V bolnišnicah bi si ţeleli pomoči prostovoljcev, saj v času hospitalizacije ne morejo z nikomer
komunicirati.
Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo osebe z motnjami v duševnem razvoju, ocenjujejo, da skrb
drţave za potrebe te skupine invalidov na področju zdravstvenega varstva ni niti ustrezna niti
neustrezna (povprečna ocena 2,75, najpogostejša 2).
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Kot pozitivno izpostavljajo pravico do bivanja enega od staršev v bolnici, ko je otrok hospitaliziran
ter pravico do medicinsko-tehničnih pripomočkov. Teţave imajo z dostopom do ortopedskih
pripomočkov ter njihovim vzdrţevanjem in zamenjavo. Pri odraslih osebah z motnjami v duševnem
razvoju pogrešajo specialistično obravnavo, npr. fizioterapija, logoped, psiholog. Kolikor jim je
znano, ne obstajajo organizirane skupine za usposabljanje za obvladovanje bolezni otrok in
mladostnikov za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju v segregirani ali inkluzijski
obliki, kot tudi ne letovanja v zdravstveni koloniji v segregirani ali inkluzijski obliki.
Osnovni problem na področju zdravstva je po njihovem mnenju udejanjanje pravice do zgodnje
strokovne obravnave otroka s posebnimi potrebami in njihovih staršev. Teţave vidijo tudi pri
standardih in normativih zdravstvenih storitev ter medicinsko-tehničnih pripomočkov. Standardi in
normativi so namreč pripravljeni za »povprečnega« uporabnika. Problemi se pojavljajo tudi pri
dostopnosti do zdravstvenih storitev, saj so ogromne razlike med urbanimi središči in podeţeljem.
Starši oseb z motnjami v duševnem razvoju (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci skupinskega intervjuja kot pozitivno ocenjujejo trenutno ureditev, po kateri je z obveznim
zdravstvenim zavarovanjem, ki ga plača drţava, zavarovanim OMDR zagotovljeno plačilo
zdravstvenih storitev v celoti. Ob tem pa opozarjajo na dejstvo, da so pri izvedbi storitev OMDR v
depriviligiranem poloţaju, saj storitve velikokrat niso prilagojene njihovih potrebam, stopnji
razumevanja situacije, itd..
»Pri izvajalcih smo pa z OMDR v neenakopravnem položaju. Izvedbo bi morali prilagoditi
našim (eno ali več ambulant). Trenutno ne vemo kam naj se obrnemo, da bi zadeve lahko
rešili.«
Pogrešajo ambulanto (splošno in zobozdravstveno), kjer bi delo opravljale osebe, ki so
usposobljene tudi za delo z OMDR. Tu bi bilo potrebno organizirati dodatna izobraţevanja za
zdravnike, ki delajo s to populacijo. Gre za specifične probleme (tudi zdravstvene) in potrebe teh
oseb, do katerih je potrebno drugače pristopiti. Za delo s to skupino invalidov bi morali veljati
drugačni normativi.
»Pogrešamo ambulanto s timom za naše otroke. Naši imajo veliko več problemov kakor
ostali. Pogosto je problem komunikacija, včasih tudi ne znajo povedati, kaj je narobe.
Problem je tudi ta, da so velikokrat kombinirane motnje – MDR in epilepsija, ali ščitnica, ali
kaj drugega. Mogoče bi bilo v redu imeti izobraževanje za zdravnike, na katerem bi jih
opozorili na te posebnosti.«
Udeleţenci poročajo o izkušnjah, ko zdravniki in zobozdravniki ne ţelijo sprejeti OMDR in o
komunikacijskih teţavah med zdravstvenim osebjem in OMDR.
»…Ko je šla v penzijo stara zdravnica, potem je bilo pa konec. Nobeden ni hotel vzeti takega
otroka. Sedaj hodimo pa privat….«
Gluhoslepi
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
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Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhoslepe osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe te
skupine invalidov na področju zdravstvenega varstva popolnoma neustrezna, ne dajejo pa posebnih
utemeljitev te ocene.
Predstavniki dveh organizacij, ki so komentirali področje zdravstva na splošno, menijo, da je
problem ţe v dostopnosti zdravstvenega varstva, tako fizična dostopnost zdravstvenih storitev,
sanitarij, kot tudi podajanje informacij na ustrezne načine. Zaradi visokih stroškov je večina
moderne tehnologije drţavljanom nedostopna. Neustrezen je tudi odnos do invalidov v zdravstvenih
ustanovah.
Teţave so tudi s standardi, saj na eni strani dobavitelji zvišujejo cene, da ustrezajo standardom, na
drugi strani pa so ti standardi prenizki za zadovoljevanje potreb nekaterih invalidov. Npr. gibalno
ovirani lahko iz obveznega zdravstvenega zavarovanja dobijo le s standardom določene invalidske
vozičke, ki pa so v praksi malo uporabni in ne odgovarjajo dejanskim potrebam. Zato so potrebna
doplačila, ki precej obremenijo druţinski proračun. Menijo, da je bolj ustrezna rešitev povračilo
stroškov.
Poleg tega šifranti ne sledijo novim trendom in spoznanjem, ni individualne obravnave. Slovenija ne
sledi razvoju na področju tehničnih pripomočkov in zdravil. Tisto, kar zdravniki svetujejo, da je
najboljše, ni na seznamu (se ne financira iz zdravstvenega zavarovanja).
Pripomočkov, ki pripadajo zavarovancem iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je premalo, so
zastareli, veliko jih je premalo funkcionalnih.
Študenti invalidi bi si poleg osnovnih zdravstvenih pripomočkov ţeleli tudi več takih, ki bi jih
uporabljali neposredno za študijske potrebe. Izpostavljajo primer slepe ali slabovidne osebe, ki je
npr. enkrat dobila »brajev« pisalni stroj, zaradi česar ne more dobiti »brajeve vrstice«, saj je ţe
izkoristila svojo pravico. Slabovidni si ţelijo več sodobnih elektronskih povečevalnih lup.
Problem je tudi osebna nega, ki se plačuje, če je oseba v instituciji. Če je doma, pa ne.
Ni poskrbljeno za asistenco pri obnovitveni rehabilitaciji. Problematično se jim zdi tudi to, da je
obnovitvena rehabilitacija povsem v domeni invalidskih organizacij.

Skupne ugotovitve za področje zdravstvenega varstva
Invalidske organizacije ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe invalidov na področju zdravstvenega
varstva ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna ocena 2,63). Najbolje je področje ocenjeno z
vidika gluhih in naglušnih oseb, najslabše pa z vidika gluhoslepih in gibalno oviranih oseb.
Kot velik problem trenutne zdravstvene in širše celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami se
kaţe dejstvo, da pravica do zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in celotne druţine ni
uzakonjena in se zato ne izvaja sistematično, redno, povsod, za vse skupine invalidov, itd.. Problem
je bil v anketi izpostavljen z vidika različnih skupin invalidov.
Anketiranci menijo, da zdravstveno varstvo za gibalno ovirane osebe ni dovolj ustrezno urejeno,
predvsem pri uresničevanju pravic do ustreznih medicinskih in tehničnih pripomočkov. Invalidski
vozički, ki se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so določeni s standardom, so
zastareli in ne odgovarjajo potrebam uporabnikov. Ti morajo za ustrezne vozičke, ki so prilagojeni
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njihovim potrebam, doplačati sami. Slovenija tudi ne sledi razvoju na področju medicinsko tehničnih
pripomočkov in zdravil. Tisto, kar svetujejo zdravniki, velikokrat ni na seznamu in se ne financira iz
zdravstvenega zavarovanja. Dostopnost invalidov do ustreznih medicinsko tehničnih pripomočkov in
zdravil je tako slaba. Z vidika gibalno oviranih oseb je bila pozitivno ocenjena obnovitvena
rehabilitacija.
Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo, da so nekateri zdravstveni objekti za gibalno ovirane še
vedno nedostopni, zlasti v manjših krajih. Z vidika gluhih in naglušnih pa je problematična tudi
dostopnost komunikacij in informacij. Za osebe z okvaro sluha je pri dostopu do zdravstvenih
storitev najbolj pereča pomanjkljiva opremljenost objektov in ordinacij z ustreznimi tehničnimi
pripomočki in »neprisotnost« tolmača.
Problematično je tudi dejstvo, da zdravstvena zavarovalnica ne pokriva vseh stroškov, ki nastajajo
pri delovanju in uporabi osnovnih tehničnih pripomočkov za gluhe. Gluhi omenjajo tudi teţave, ki jih
imajo z obiski pri nekaterih specialistih (npr. ginekolog, psihiater), ki večinoma potekajo brez
prisotnosti tolmača, spremljajo pa jih starši. Sicer pa se stroški tolmačenja pri zdravniku krijejo iz
zdravstvene blagajne in ne iz vavčerjev, kar ocenjujejo kot ustrezno.
Sodelujoči, ki so podali ocene ureditve zdravstvenega varstva za slepe in slabovidne menijo, da ni
dovolj poskrbljeno za celovito rehabilitacijo in za ustrezne medicinske pripomočke za to skupino
invalidov. Povzamemo lahko, da bi morale biti pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja bolj
fleksibilne. Največji problem je pri braillovi vrstici, ki jo upravičenec lahko dobi samo enkrat v
ţivljenju, pa še to samo v primeru, če predhodno ni dobil braillovega pisalnega stroja. Kot
problematični omenjajo tudi pravico oziroma kriteriji za pridobitev bele palice subvencije za očala z
dioptrijo.
Anketiranci pri pravicah odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju pogrešajo specialistično
zdravstveno obravnavo, npr. fizioterapijo, storitve logopeda in psihologa. Prav tako so nekateri
sodelujoči izpostavili ţeljo po ambulanti (splošni in zobozdravstveni), kjer bi bil kader posebej
usposobljen za delo z OMDR. Gre namreč za specifične probleme in potrebe teh oseb, do katerih je
potrebno drugače pristopiti.
Udeleţenci kot pozitivno ocenjujejo trenutno ureditev, po kateri je z obveznim zdravstvenim
zavarovanjem, ki ga plača drţava, zavarovanim OMDR zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev v
celoti.

3.2.4 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje27
Gibalno ovirani
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gibalno ovirane osebe, skrb drţave za potrebe te skupine
invalidov na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja ocenjujejo zelo različno, v
povprečju pa kot niti ustrezno niti neustrezno (ocena 2,63), najpogostejša ocena je bila 3.

27

Za področje pokojninskega in invalidskega varstva se podatki zbirali le z anketnim vprašalnikom, le v skupinskem
intervjuju s starši oseb z motnjami v duševnem razvoju so se dotaknili tudi te teme.
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Sedanji sistem pokojninskega in invalidskega varstva se jim zdi ustrezen, teţave pa naj bi se
pojavile s sprejetjem novega zakona, ki naj bi globoko posegel v pravice invalidov.
Opaţajo, da se invalidske komisije vse teţje odločijo za invalidsko upokojitev določene osebe. Tako
so osebe z multiplo sklerozo zaradi nezmoţnosti dela v bolniški in zaradi nerazumevanj
delodajalcev pogosto v hudi stiski.
Menijo, da predlog ZPIZ -2 ţal ukinja telesno okvaro na katero so vezane tudi pravice po drugih
zakonih.
Poglavitna pomanjkljivost je po njihovem mnenju v tem, da ne mogoča prehodov med statusi
invalida po različnih zakonih (npr. status in pravice zavarovancev po ZPIZ, ZZRZI, ZDVTP).
Slepi in slabovidni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo slepe in slabovidne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja bolj kot ne
neustrezna (povprečna ocena 2,25, najpogostejša 3).
Ocen posebej ne utemeljujejo.
Gluhi in naglušni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhe in naglušne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja neustrezna
(povprečna in najpogostejša ocena 2,00).
Anketiranci omenjajo pomanjkljivo področje tehničnih pripomočkov in neustrezno klasifikacijo
telesnih okvar.
Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo osebe z motnjami v duševnem razvoju, ocenjujejo, da je skrb
drţave za potrebe te skupine invalidov na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja
neustrezna (povprečna ocena 1,50, najpogostejša 1).
Utemeljujejo, da je dodeljevanje koncesij za vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v
dnevno institucionalno varstvo preveč birokratsko in preveč centralizirano, torej bi morale osebe z
motnjami v duševnem razvoju imeti večjo moţnost vključevanja v takšno varstvo v domačem okolju.
Starši oseb z motnjami v duševnem razvoju (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci skupinskega intervjuja ugotavljajo, da OMDR običajno ne uveljavljajo pravic iz ZPIZ-1,
saj večinoma niso zaposleni, le v primeru druţinskih pokojnin po pokojnem staršu. To moţnost
oziroma pravico ocenjujejo kot dobro.
Predstavniki ene izmed invalidskih organizacij so komentirali področje pokojninskega in
invalidskega zavarovanja na splošno in menijo, da je invalidska pokojnina prenizka glede na
povišane stroške, ki jih imajo invalidi. Poleg tega je zanje teţje delati osem ur na dan do 65. leta.
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Skupne ugotovitve za področje pokojninskega in invalidskega varstva
Invalidske organizacije ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe invalidov na področju
pokojninskega in invalidskega zavarovanja neustrezna (povprečna ocena 2,17). Najbolje je
področje ocenjeno z vidika gibalno oviranih oseb, najniţje pa z vidika oseb z motnjami v duševnem
razvoju.
Poglavitna pomanjkljivost celotnega sistema invalidskega varstva je po njihovem mnenju v tem, da
zakonodaja ne mogoča prehodov med statusi invalida oziroma upravičenca do določene pravice po
različnih zakonih (npr. status in pravice zavarovancev po ZPIZ, ZZRZI, ZDVTP).
Opaţajo, da se invalidske komisije vse teţje odločijo za invalidsko upokojitev določene osebe. Tako
so npr. osebe z multiplo sklerozo zaradi nezmoţnosti dela dolgo časa bolniško odsotne in zaradi
nerazumevanj delodajalcev pogosto v hudi stiski.
Z vidika gibalno oviranih oseb se zdi anketirancem sedanji sistem pokojninskega in invalidskega
varstva ustrezen, teţave pa naj bi se po njihovem mnenju pojavile s sprejetjem novega zakona na
področju pokojninskega in invalidskega varstva, ki bo posegel v pravice invalidov.
Anketiranci, ki so drţavno skrb za invalide na področju invalidskega in pokojninskega zavarovanja
ocenjevali z vidika gluhih in naglušnih omenjajo pomanjkljivo področje tehničnih pripomočkov in
neustrezno klasifikacijo telesnih okvar.
Osebe z motnjami v duševnem razvoju običajno ne uveljavljajo pravic iz ZPIZ-1, saj večinoma niso
zaposleni, le v primeru druţinskih pokojnin po pokojnem staršu uveljavljajo pravice iz tega zakona.
To moţnost oziroma pravico ocenjujejo kot dobro.

3.2.5 Starševsko varstvo in druţinski prejemki28
Gibalno ovirani
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gibalno ovirane osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe
te skupine na področju starševskega varstva in druţinskih prejemkov ni niti ustrezna niti neustrezna
(povprečna ocena 2,88, najpogostejša 3).
Utemeljujejo, da je nekaj pravic ustreznih in razmeroma dobro pokrivajo potrebe gibalno oviranih
otrok oziroma njihovih staršev. Gre za dodatek za nego otroka, moţnost do nadomestila za
izgubljeni dohodek in podaljšan dopust za nego in varstvo otroka. Vendar omenjeni dodatek ne krije
nekaterih povišanih stroškov druţine zaradi invalidnosti otroka (nakup primernega vozila, dodatne
terapije, posebna prehrana,…).
Anketiranci opozarjajo, da je slabo poskrbljeno za invalide, ki so sami starši.
Opozarjajo, da se v okviru sistema bolj ukvarjamo s finančnimi omejitvami kot pa spodbudami za
podporo osebnostnega razvoja invalida od otroka do odraslega človeka, ki dostojno ţivi in po svojih
močeh skrbi zase.
28

Za področje starševskega varstva in druţinskih prejemkov se podatki zbirali le z anketnim vprašalnikom.
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Slepi in slabovidni
Organizacije, ki vključujejo slepe in slabovidne osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe te
skupine invalidov na področju starševskega varstva in druţinskih prejemkov ni niti ustrezna niti
neustrezna (povprečna ocena 2,67, najpogostejša 3).
Utemeljujejo, da je nekaj pravic ustreznih in pokrivajo potrebe invalidnih otrok, zlasti dodatek za
nego otroka in podaljšan dopust za nego in varstvo otroka. Slabše pa je poskrbljeno za invalide, ki
so sami starši.
Opozarjajo, da se v okviru sistema bolj ukvarjamo s finančnimi omejitvami kot pa spodbudami za
podporo osebnostnega razvoja invalida od otroka do odraslega človeka, ki dostojno ţivi in po svojih
močeh skrbi zase.
Gluhi in naglušni
Organizacije, ki vključujejo gluhe in naglušne osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe te
skupine invalidov na področju starševskega varstva in druţinskih prejemkov ni niti ustrezna niti
neustrezna (povprečna ocena 3,00).
Opozarjajo, da se v okviru sistema bolj ukvarjamo s finančnimi omejitvami kot pa spodbudami za
podporo osebnostnega razvoja invalida od otroka do odraslega človeka, ki dostojno ţivi in po svojih
močeh skrbi zase.
Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Organizacije, ki vključujejo osebe z motnjami v duševnem razvoju, ocenjujejo, da skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov na področju starševskega varstva in druţinskih prejemkov ni niti
ustrezna niti neustrezna (najpogostejša in povprečna ocena je 3).
Utemeljujejo, da je to področje dobro urejeno. Kot pozitivno izpostavljajo pravico do najmanj treh
dodatnih dni letnega dopusta za delavca, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno
prizadetostjo, pravica do podaljšanega dopusta za nego in varstvo otrok za 90 dni, pravico do dela s
skrajšanim delovnim časom, pravica do prejemkov za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo,
delno plačilo - nadomestilo za izgubljeni dohodek. Vendar pa to velja le za šoloobvezne otroke. Za
odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju se jim zdi nesprejemljiv novi Zakon o socialno
varstvenih prejemkih.
Opaţajo, da se zniţuje konkurenčnost staršev z otroki, ki imajo motnje v duševnem razvoju, na trgu
dela.
Predstavniki ene izmed invalidskih organizacij so komentirali področje starševskega varstva
in druţinskih prejemkov na splošno in menijo, da imajo otroci v instituciji več pravic kot otroci, ki
so doma (npr. fizioterapija, pripomočki). Poleg tega ima druţina, kjer se mama odloči, da bo doma
in skrbela za otroka, izpad dohodka. Predlagajo, da se ta izpad nadomesti. Potrebna bi bila tudi
širša podpora staršem.
Skupne ugotovitve za področje starševskega varstva in druţinskih prejemkov
Predstavniki invalidskih organizacij ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe invalidov na področju
starševskega varstva in druţinskih prejemkov ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna ocena 2,8).
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Najbolje je področje ocenjeno z vidika gluhih in naglušnih ter oseb z motnjami v duševnem razvoju,
najslabše pa z vidika slepih in slabovidnih.
Z vidika gibalno oviranih oseb in oseb z motnjami v duševnem razvoju anketiranci poudarjajo, da je
nekaj pravic s tega področja ustreznih in razmeroma dobro pokrivajo potrebe gibalno oviranih otrok,
otrok z motnjami v duševnem razvoju in njihovih staršev. Gre za dodatek za nego in varstvo otroka,
moţnost do nadomestila za izgubljeni dohodek in podaljšan dopust za nego in varstvo otroka.
Vendar s stališča gibalno oviranih anketiranci opozarjajo, da omenjeni dodatek ne krije nekaterih
povišanih stroškov druţine zaradi invalidnosti otroka (nakup primernega vozila, dodatne terapije,
posebna prehrana,…).
Anketiranci opozarjajo, da je slabo poskrbljeno za invalide, ki so sami starši.
Opozarjajo tudi, da se v okviru sistema kot drţava bolj ukvarjamo s finančnimi omejitvami kot pa
spodbudami za podporo osebnostnega razvoja in čim bolj neodvisnega ţivljenja invalida od otroka
do odraslega človeka.
Anketiranci, ki so področje ocenjevali s stališča oseb z motnjami v duševnem razvoju, kot negativno
izpostavljajo dejstvo, da so do različnih zgoraj omenjenih pravic s področja starševskega varstva
upravičeni le starši šoloobveznih otrok. Za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju bo v
prihodnje veljal novi Zakon o socialno varstvenih prejemkih in iz njega izhajajoče nizko nadomestilo,
ki ga ne podpirajo.

3.2.6 Socialno varstvo
Gibalno ovirani
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gibalno ovirane osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe
te skupine invalidov na področju socialnega varstva ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna
ocena 2,60, najpogostejša 2).
Utemeljujejo, da so socialne pravice, ki pomagajo izboljšati socialno ekonomski poloţaj gibalno
oviranih oseb, zelo nizke v primerjavi z nujnimi stroški za pokrivanje običajnih in posebnih potreb
gibalno oviranih. Opozarjajo, da pravice niso usmerjene k posamezniku, da ni podpore individualni
iniciativi.
V nekaterih situacijah je zakonska ureditev nepopolna in nefleksibilna. Velik deleţ skrbi prepušča
druţinskim članom in nevladnim organizacijam. Posledično zaradi pomanjkanja sredstev invalidi
pogosto niso deleţni oskrbe, ki bi jo potrebovali. Anketiranci še dodajajo, da se občasno srečujejo s
pomanjkljivim znanjem na tem področju pri zaposlenih v javnih institucijah.
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci intervjuja so se največ časa ustavili pri ureditvi osebne asistence, ki je ključna za
druţbeno integracijo. Problem je v tem, da to področje ni urejeno, zato si udeleţenci pomagajo z
različnimi invalidskimi organizacijami, ki nudijo asistenco preko svojih programov. Eden od
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udeleţencev je predlagal, da bi vsakemu upravičencu na podlagi objektivnih kriterijev dodelili vavčer
določene vrednosti, s katerim bi prosto izbiral asistenco med različnimi ponudniki.
Večina se je strinjala, da društva dobro skrbijo za asistenco v okviru njihovih moţnosti. Bolj so bili
kritični do nekaterih institucij, zlasti centrov za socialno delo in Zavoda za zaposlovanja. Menijo, da
so zgolj servisi, ki delajo zelo togo.
»…pomanjkljivost asistence našega društva je, da je ne izvajamo čez vikend. Nekateri
študenti invalidi bi radi ostali v Ljubljani pa ne morejo. Meni npr. čez vikend pomagajo prijatelji
in če hočem takrat študirat imam slab občutek, da se moram posvetiti tudi njim. Za asistenta
ni pomembno samo znanje, ampak tudi osebnost«

Slepi in slabovidni
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo slepe in slabovidne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov na področju socialnega varstva bolj kot ne neustrezna (povprečna
ocena 2,50, najpogostejša 2).
Menijo, da pravice niso usmerjene k posamezniku, da ni podpore individualni iniciativi.
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci intervjuja so izrazili veliko nezadovoljstva z delom centrov za socialno delo. Ugotavljajo,
da pogosto ne nudijo pravih informacij, niso dovolj strokovni ter, da delajo počasi.
Glede socialnih transferjev udeleţenci niso enotni, ali se dodatek za pomoč in postreţbo upošteva
kot dohodek pri pridobivanju drugih denarnih pravic. Sicer je višina dodatka za pomoč in postreţbo
primerna, vendar ob upoštevanju dejstva, da se ta dodatek ne obravnava kot socialni transfer,
ampak zgolj kot dohodek, ki upravičencu pomaga kriti dodatne stroške zaradi invalidnosti.
»Nekateri socialni transferji se izključujejo, čeprav zakon o tem izrecno ne govori, npr.
dodatek za nego otroka in dodatek za pomoč in postrežbo. Po čl. 142 ZPIZ ni jasno
razvidno, da se dodatka izključujeta. Po moje sta tako po definiciji, po trajanju različna.«
Nekateri so mnenja, da se socialne pravice krčijo, drugi z optimizmom pričakujejo spremembe ob
sprejetju novih zakonov na področju socialno varstvenih prejemkov.
Eden od udeleţencev je izpostavil, da bi drţava oz. druţba na sploh morala sprejeti neko vizijo,
kako spremeniti pogled na invalide ter jih obravnavati kot enakopraven del druţbe in ne zgolj kot
skupino ljudi, ki je odvisna od pomoči drţave. Sicer pa se udeleţenci strinjajo, da je za uspešno
integracijo invalidov v druţbo ključnega pomena osebna asistenca.
»Slepi ne smejo ostati samo v krogu slepih, ampak morajo iti med videče.«
Predlog: Drţava naj z zakonom celovito uredi osebno asistenco za vse kategorije invalidov.
Sprejmejo naj se tudi ukrepi za bolj učinkovito delovanje centrov za socialno delo.
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Gluhi in naglušni
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhe in naglušne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov na področju socialnega varstva bolj kot ne neustrezna (povprečna
ocena 2,50, najpogostejša 2).
Menijo, da pravice niso usmerjene k posamezniku, da ni podpore individualni iniciativi.
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci intervjuja ocenjujejo delo centrov za socialno delo zgolj kot administrativni organ. Nanj
se obračajo samo, kadar potrebujejo vavčerje, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, torej pri
uveljavljanju določenih »denarnih« pravic. Ţelijo si, da bi tam lahko dobili več informacij in nasvetov.
Ponovno je bilo izpostavljeno informiranje.
»… je administrativni organ, samo vavčerji in dodatek za nego, drugega nič…. da bi znali
svetovati, da bi bil bolj informativni organ, gluhi smo premalo glasni in v javnosti premalo
prepoznavni.«
Nezadovoljni so z dejstvom, da kot gluhi niso upravičeni do nadomestila za invalidnost.
Eden od predlogov, ki je sicer bolj usmerjen na področje zaposlovanja oziroma zavarovanja za
primer brezposelnosti, je bil ta, da bi invalidom nadomestilo za brezposelnost pripadalo dalj časa,
saj teţje najdejo novo zaposlitev. Predlagajo tudi, da bi bila denarna socialna pomoč za gluhe višja
zaradi višjih ţivljenjskih stroškov. Tu so namreč gluhi v slabšem poloţaju, ker nimajo priznane
invalidnosti, ampak telesno okvaro. Opozarjajo tudi, da med brezposelnimi gluhimi občasno delo
velikokrat vpliva destimulativno, ker sem jim na ta način zmanjšajo ostale denarne pravice.
»da bi bila denarna socialna pomoč večja, da bi pokrili stroške, pa da se priložnostni zaslužki ne
bi štelo v dohodek, ker smo potem destimulirani.«
Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo osebe z motnjami v duševnem razvoju, ocenjujejo, da je skrb
drţave za potrebe te skupine invalidov na področju socialnega varstva neustrezna (povprečna
ocena 2,25, najpogostejša 2).
Kot pozitivno izpostavljajo pravico do druţinskega pomočnika, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod
posebnimi pogoji. Vendar pa opaţajo, da je premalo prostih mest oz. dodeljenih koncesij. Glede na
to, da se financirajo ustanove in ne posamezniki glede na njihove potrebe, so tisti, ki niso vključeni v
ustanove, izrazito depriviligirani. Poleg tega menijo, da pravice niso usmerjene k posamezniku, da
standardi in normativi ne odgovarjajo na potrebe uporabnikov ter, da ni podpore individualni
iniciativi.
Novi zakon o socialnovarstvenih prejemkih naj bi bil za to populacijo popolnoma neustrezen, saj naj
bi bilo nadomestilo tem novem zakonu absolutno prenizko za dostojno ţivljenje.
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Starši oseb z motnjami v duševnem razvoju (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Prejemki, ki jih določa trenutno veljavna zakonodaja, so prenizki. Še posebej dodatek za tujo nego
in pomoč po Zakonu o druţbenem varstvu, ki bi moral biti izenačen z višino dodatka za pomoč in
postreţbo po ZPIZ-1. Omenjajo tudi neprimerna vprašanja komisije za ugotavljanje upravičenosti do
dodatka in slab predlog ureditve nadomestila za invalidnost v predlogu nove zakonodaje.
»Dodatek za pomoč in postrežbo imajo različno dolgo. Nekateri so zaprosili, vendar niso
dobili odobreno. Predvsem vprašanja, ki jih postavlja komisija OMDR so zavajujoča in zaradi
tega jih veliko ne dobi dodatka. Kriteriji očitno niso prilagojeni OMDR. Komisija samo povabi
otroka v ambulanto, ne razumejo pa,da kljub temu, da se znajo obleči ne znajo presojati
kako in kdaj.«
Na področju celodnevnega varstva OMDR se kaţe izrazito pomanjkanje števila usposobljenih
delavcev – primanjkuje kadra za kvalitetno delo in varstvo OMDR. Predvsem v zelo majhnih
bivalnih enotah je problem nočnega varstva. Pri institucionalnem varstvu so problem tudi visoke
cene in celotni prejemki OMDR gredo za plačilo le tega. Doplačujejo tudi straši. Obleko kupujejo
starši sami, razna letovanja, ki jih organizirajo zavodi, pa so plačljiva.
»Na enih področjih je v redu, imajo pa absolutno premalo kadra. Premalo je medicinskih
sester, višjih strokovnih delavcev. Ob sobotah in nedeljah, ko je A v bivalni skupnosti je
najpogosteje premalo ljudi, da bi jih sploh peljali ven na sprehod, zato so večino časa notri.«
»Cela A pokojnina gre direktno v dom. Je pa tudi veliko doma. Vsak drugi vikend, vse
praznika, cel dopust in če je bolan. V lanskem letu je bil pol leta doma. Denar pa gre ves
tam. Letovanja morajo plačati starši. Seminarje tudi starši. Obleko tudi. Tisti, ki nimajo
staršev jim tudi kupijo obleko. Za obleko krijejo iz žepnine. Vsak teden dobijo 4€ za »kavo«.
Iz ostalega denarja, ki se nabere pa si plačajo letovanje oz. kupijo obleko.«
Ponudba celodnevnega varstva je slaba. V kolikor ţelijo namestiti OMDR v kraju, kjer je tudi prej
ţivela, je čakalna doba zelo dolga (npr. Ljubljana). Urgentno pa jo lahko namestijo kamor koli. Tudi
tja, kjer za OMDR ni primerno (npr. domovi za stare). Udeleţenci na splošno podpirajo manjše
enote celodnevnega varstva, npr. bivalne skupnosti.
»….če je kaj nujnega bo poskrbljeno za otroka. To pa ne pomeni da bo poskrbljeno v
Ljubljani. Lahko kjerkoli, kjer je prostor, tudi Impoljca ali kaj drugega. Potem pa iščejo boljšo
možnost.«
»Trend je v ukinjanju VDC. Vsi ti domovi naj bi se razformirali v nekake bivalne skupnosti.
Trend naj bi bila širitev bivalnih skupnosti, ne pa v centralnih zgradbah.«
Zavodi za celodnevno varstvo so postali domovi za ostarele, saj se populacija OMDR tam stara, kar
prinaša dodatne bolezni (demenco, osteroporozo, itd.).
Predvsem v ruralnem okolju je veliko OMDR, ki niso vključeni v noben program, delo ali varstvo in
so doma kot dodatna delovna sila.
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Gluhoslepi
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhoslepe osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe te
skupine invalidov na področju socialnega varstva popolnoma neustrezna.
Ocene ne utemeljujejo posebej.
Predstavniki dveh invalidskih organizacij so komentirali področje socialnega varstva na
splošno in menijo, da je sistem socialnih transferjev vključno s tistimi, ki jih prejemajo invalidi s
področja socialnega varstva, zadovoljiv. Študentom invalidom koristita predvsem štipendija in
dodatek za nego otroka, ki ga prejemajo njihovi starši. Zakon o štipendiranju določa še poseben
dodatek za invalidnost, ki pa je absolutno prenizek, saj ne pokriva dodatnih stroškov, ki nastanejo
zaradi invalidnosti. Dodatek za nego otroka je ustreznejši, bi pa po našem prepričanju, moral biti za
študente invalide višji.
Manj ustrezna je fizična pomoč invalidom (npr. osebna asistenca, spremstvo za slepe) in
institucionalno varstvo. Glede institucionalnega varstva menijo, da je za starejše invalide slabo
poskrbljeno. Veliko se jih ne more vključiti v institucionalno oskrbo, čeprav bi to nujno potrebovali.
Za področje osebne asistence pa drţava namenja premalo denarja.
Mehanizem izbire druţinskega pomočnika se jim zdi neprimeren, v ta namen je namenjenih premalo
sredstev.
Storitve, ki so v zakonu, se ne izvajajo, ali pa se izvajajo v manjšem obsegu kot je predpisano (npr.
redki imajo toliko ur pomoči na domu kot je v zakonu). Poleg tega pa je tudi predpisani obseg
premajhen oz. so potrebe uporabnikov različne.
Problem vidijo tudi v Zakonu o invalidskih organizacijah, kjer je zapisano, da samo IO lahko izvajajo
storitve za invalide ter da jih samo one lahko zastopajo. Tako mnogo invalidskih organizacij ne
izvaja programe, ki jih imajo zapisane. Poleg tega pravice, ki so zapisane v zakonu, ne morejo biti
odvisne od dobre volje predsednika invalidske organizacije. Pozitivno je, da so se progami začeli
financirati za več let, vendar pa so se moţnosti zaprle majhnim organizacijam.

Skupne ugotovitve za področje socialnega varstva
Predstavniki invalidskih organizacij ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe invalidov na področju
socialnega varstva bolj kot ne neustrezna (povprečna ocena 2,41). Najbolje je področje ocenjeno z
vidika gibalno oviranih oseb, najslabše pa z vidika gluhoslepih in oseb z motnjami v duševnem
razvoju.
Mnenja o sistemu socialnih transferjev, ki jih prejemajo invalidi, so tako pozitivna kot tudi negativna.
Nekateri jih ocenjujejo kot zadovoljive, nekateri pa kot prenizke. Manj ustrezna pa je po mnenju
večine ureditev konkretne – fizične pomoči (npr. osebne asistence, spremstva za slepe, pomoči na
domu). Velik deleţ skrbi za invalide prepušča druţinskim članom in nevladnim organizacijam.
Posledično zaradi pomanjkanja sredstev invalidi pogosto niso deleţni oskrbe, ki bi jo potrebovali.
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Anketiranci so podali stališče, da so socialni transferji, ki pomagajo izboljšati socialno ekonomski
poloţaj gibalno oviranih, zelo nizki v primerjavi s stroški za pokrivanje običajnih in posebnih potreb
gibalno oviranih. Opozarjajo tudi, da pravice niso individualizirane.
Gibalno ovirani so posebej kritični do ureditve osebne asistence, ki je ključna za druţbeno
integracijo in neodvisno ţivljenje gibalno oviranih, to področje pa je pri nas urejeno nesistematično.
Invalidi se tako posluţujejo programov in storitev, ki jih ponujajo invalidske organizacije. Te se
trudijo po svojih najboljših močeh. Bolj so kritični do nekaterih institucij, zlasti centrov za socialno
delo in Zavoda za zaposlovanja, ki po njihovem mnenju delajo zelo togo.
Z vidika slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih anketiranci ocenjujejo področje socialnega
varstva kot neustrezno, saj pravice niso individualizirane, torej ne odgovarjajo dejanskim potrebam
posameznika. Z vidika obeh skupin invalidov so bile podane kritike na delo centrov za socialno delo,
ki delujejo zgolj kot administrativni organ. Gluhi in naglušni tudi izraţajo nezadovoljstvo nad
dejstvom, da niso upravičeni do nadomestila za invalidnost.
Slepi in slabovidni, ki so sodelovali v intervjuju, predlagajo, da drţava z zakonom celovito uredi
osebno asistenco za vse kategorije invalidov, hkrati pa naj se sprejmejo ukrepi za bolj učinkovito
delovanje centrov za socialno delo.
Anketiranci z vidika pravic oseb z motnjami v duševnem razvoju na področju socialnega varstva kot
pozitivno izpostavljajo pravico do druţinskega pomočnika ter vodenje in varstvo ter zaposlitev pod
posebnimi pogoji. Vendar pa opaţajo, da je v VDC-jih premalo prostih mest oz. dodeljenih koncesij.
Glede na to, da se financirajo ustanove in ne posamezniki glede na njihove potrebe, so tisti, ki niso
vključeni v ustanove, izrazito depriviligirani, kar pa je seveda negativni vidik trenutnega sistema.
Sodelujoči v skupinskem intervjuju v tem kontekstu opozarjajo, da se ta problem pojavlja predvsem
v ruralnem okolju, kjer veliko oseb z motnjami v duševnem razvoju ni vključenih v noben program,
delo ali varstvo in so doma kot dodatna delovna sila.
Udeleţenci v raziskavi so enotni, da so socialni prejemki za to populacijo, ki jih določa trenutno
veljavna zakonodaja, prenizki. Še posebej dodatek za tujo nego in pomoč po Zakonu o druţbenem
varstvu, ki bi moral biti izenačen z višino dodatka za pomoč in postreţbo po ZPIZ-1.
Na področju celodnevnega varstva oseb z motnjami v duševnem razvoju se kaţe izrazito
pomanjkanje usposobljenega kadra. Pri institucionalnem varstvu so problem tudi visoke cene.
Udeleţenci na splošno podpirajo manjše enote celodnevnega varstva, npr. bivalne skupnosti.
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3.2.7 Davčne in druge olajšave in oprostitve 29
Gibalno ovirani
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gibalno ovirane osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe
te skupine invalidov na področju davčnih in drugih olajšav in oprostitev ni niti ustrezna niti
neustrezna (povprečna ocena 3,00, najpogostejša 2).
Utemeljujejo, da bi gibalno ovirani potrebovali olajšave in oprostitve davka za nakup boljšega
osebnega vozila, predelave vozila, zagotavljanja ustreznih bivalnih razmer, oprostitve davka za
nakup medicinskih in ortopedskih pripomočkov, ki jih potrebujejo in ne dobijo na naročilnico ZZZS in
podobno. Poudarjajo, da imajo prenizke mesečne dohodke, da bi lahko sami poskrbeli za nabavo
ustreznih pripomočkov, veliko od tistih, ki jih dobijo na naročilnico ZZZS, pa je v nizkem cenovnem
standardu, ki invalidu ne zagotavlja dobrih pogojev za kvalitetno ţivljenje.
Menijo, da obstajajo neenakosti med invalidov v Sloveniji in v Evropski Uniji, oprostitve DDV za
nakup avtomobila so različne, prav tako ni davčnih spodbud za izdelke namenjene invalidom.
V eni izmed organizacij ugotavljajo, da je trenutna ureditev tega področja še zadovoljiva, čeprav
ocenjujejo, da se obseg pravic zmanjša ob vsaki noveli zakonodaje.
Slepi in slabovidni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo slepe in slabovidne osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov na področju davčnih in drugih olajšav in oprostitev ni niti ustrezna niti
neustrezna (povprečna ocena 2,75, najpogostejša 2).
Menijo, da obstajajo neenakosti med invalidov v Sloveniji in v Evropski Uniji, oprostitve DDV za
nakup avtomobila so različne, prav tako ni davčnih spodbud za izdelke namenjene invalidom.
Gluhi in naglušni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhe in naglušne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov na področju davčnih in drugih olajšav in oprostitev bolj kot ne
neustrezna (povprečna ocena 2,50).
Menijo, da obstajajo neenakosti med invalidov v Sloveniji in v Evropski Uniji, oprostitve DDV za
nakup avtomobila so različne, prav tako ni davčnih spodbud za izdelke namenjene invalidom.
Opozarjajo tudi na neprimerljivo slabši poloţaj oseb z okvaro sluha v primerjavi z drugimi invalidi
tudi zaradi napačne ocene telesne okvare.

29

Za področje davčnih in drugih olajšav in oprostitev so se podatki zbirali le z anketnim vprašalnikom, le v skupinskem
intervjuju s starši oseb z motnjami v duševnem razvoju so se dotaknili tudi te teme.
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Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo osebe z motnjami v duševnem razvoju, ocenjujejo, da skrb
drţave za potrebe te skupine invalidov na področju davčnih in drugih olajšav in oprostitev ni niti
ustrezna niti neustrezna (povprečna ocena 3,00, najpogostejša 4).
Anketiranci kot pozitivno izpostavljajo določbe o olajšavah glede obdavčitve dohodkov staršev otrok
s posebnimi potrebami, oprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu,
olajšave pri prevoznih sredstvih, moţnost parkiranja na označenem parkirnem prostoru za invalide.
Kljub temu menijo, da obstajajo neenakosti med invalidov v Sloveniji in v Evropski Uniji, oprostitve
DDV za nakup avtomobila so različne, prav tako ni davčnih spodbud za izdelke namenjene
invalidom.
Nekateri pa predlagajo ukinitev vseh olajšav in oprostitev ter izplačilo tega denarja ljudem glede na
njihove potrebe.
Starši oseb z motnjami v duševnem razvoju (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci intervjuja so mnenja, da bi bilo potrebno sistemsko urediti oprostitev plačila RTV
prispevka. Prav tako ni urejena oprostitev oziroma niţje plačilo za medkrajevni potniški promet
(avtobusi in ţeleznica), kar je nekdaj ţe bilo. Dočim plačilo mestnega potniškega prometa v Ljubljani
in Mariboru za OMDR je po njihovem mnenju dobro urejeno.
Kot pozitivno ocenjujejo oprostitev turistične takse za OMDR.
Predstavniki ene izmed invalidskih organizacij so komentirali področje davčnih in drugih
olajšav in oprostitev na splošno. Oprostitev davka se jim zdi dobra, sprašujejo pa se o
smiselnosti ostalega. Predlagajo zagotovitev dostojnega prejemka.

Skupne ugotovitve za področje davčnih in drugih olajšav in oprostitev
Invalidske organizacije ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe invalidov na področju davčnih in
drugih olajšav in oprostitev ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna ocena 2,88). Najbolje je
področje ocenjeno z vidika oseb z motnjami v duševnem razvoju, najslabše pa z vidika gluhih in
naglušnih oseb.
Anketiranci z vidika gibalno oviranih oseb utemeljujejo svoje ocene področja davčnih in drugih
olajšav in oprostitev z mnenjem, da bi gibalno ovirani potrebovali olajšave in oprostitve davka za
nakup boljšega osebnega vozila, predelave vozila, zagotavljanja ustreznih bivalnih razmer,
oprostitve davka za nakup medicinskih in ortopedskih pripomočkov, ki jih potrebujejo in ne dobijo na
naročilnico ZZZS in podobno. Poudarjajo, da imajo prenizke mesečne dohodke, da bi lahko sami
poskrbeli za nabavo ustreznih pripomočkov. Tisti, ki se financirajo iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, so določeni s standardom, so zastareli in ne odgovarjajo potrebam uporabnikov
oziroma jim ne zagotavlja dobrih pogojev za kvalitetno ţivljenje.
V eni izmed organizacij ugotavljajo, da je trenutna ureditev tega področja še zadovoljiva, čeprav
ocenjujejo, da se obseg pravic zmanjša ob vsaki noveli zakonodaje.
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Z vidika oseb z motnjami v duševnem razvoju anketiranci kot pozitivne izpostavljajo nekatere
davčne olajšave in oprostitve, ki so trenutno tej populaciji na voljo. Pojavlja pa se tudi predlog
ukinitve vseh olajšav in oprostitev ter izplačilo tega denarja ljudem glede na njihove potrebe.
Starši oseb z motnjami v duševnem razvoju so mnenja, da bi bilo potrebno sistemsko urediti
oprostitev plačila RTV prispevka. Prav tako ni urejena oprostitev oziroma niţje plačilo za
medkrajevni potniški promet (avtobusi in ţeleznica), kar je nekdaj ţe bilo. Omenjajo pa, da je plačilo
mestnega potniškega prometa v Ljubljani in Mariboru za to skupino invalidov dobro urejeno.

3.2.8 Kultura
Gibalno ovirani
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gibalno ovirane osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe
te skupine invalidov na področju kulture ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna ocena 3,00,
najpogostejša 4).
Več predstavnikov sodelujočih invalidskih organizacij meni, da so objekti s področja kulture še
vedno nedostopni ali slabo dostopni za gibalno ovirane (npr. gledališča, koncertne dvorane).
Problem predstavlja tudi dostopnost in urejenost sanitarij ter parkiranje pred kulturnimi hrami.
V kolikor so v posameznih druţbenih okoljih zagotovljeni pogoji dostopnosti, pa anketiranci menijo,
da imajo gibalno ovirani moţnost za socialno vključevanje na področju kulture.
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci skupinskega intervjuja ocenjujejo, da je na splošno za gibalno ovirane na invalidskih
vozičkih dostopnost do kulturnih ustanov dobro urejena in da se je še posebej v zadnjih letih močno
izboljšala. Problem še vedno ostaja npr. Cankarjev dom (Gallusova dvorana), kjer je prostor, ki je
rezerviran za gibalno ovirane, precej majhen, kar močno omejuje število gibalno oviranih, ki se
lahko udeleţijo prireditev.
Večinoma je urejen tudi prost vstop. Drugače pa je v primeru, ko ima invalid spremljevalca; ta nima
prostega vstopa.
» jaz bi postavila tako pravilo, da invalid plača, spremljevalec pa ima zastonj, ker ni nujno, da
je predstava tudi na željo spremljevalca. Ponekod pa je celo tako, kadar so kakšne večje
prireditve, da invalid celo mora imeti spremljevalca, kar je pa malo skregano z logiko.«
Pri obiski kinematografov udeleţenci intervjuja izpostavljajo, da je »politika do invalidov«
prepuščena kinematografom samim.
»Včasih sem bil na berglah sem plačal, če pa sem bil na vozičku, sem imel zastonj, to ni
pravično. Kako se določijo cene, je odvisno od organizatorja. Zgodi se tudi, da bi rad kupil
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karto, da bi lahko sedel, kjer hočem, pa mi rečejo, da je ne morem, da imam že rezervirano
mesto.«
Udeleţenci intervjuja kot pomembnejši problem na področju dostopnosti do kulturnih objektov
izpostavljajo zaodrje teh objektov. Urejen je npr. dostop do objekta in ogled prireditve, vendar pa je
velikokrat zaodrje neprilagojeno, saj se ne predvideva, da bi lahko npr. invalid nastopal v neki
predstavi, gledališki igri, plesni predstavi ipd.
Slepi in slabovidni
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo slepe in slabovidne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov na področju kulture neustrezna (povprečna ocena 2,25, najpogostejša
2).
Utemeljujejo, da je premalo kulturnih programov prirejenih za slepe in slabovidne.
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Dostopnost do kulturnih dobrin za slepe, zlasti muzejev, galerij, kinodvoran, bi se povečala s
sistematično uvedbo zvočnega opismenjevanja muzejskih zbirk, eksponatov, filmov.
Glede aktivne udeleţbe v kulturi udeleţenci menijo, da je dovolj moţnosti. Bolj kot v druţbi, je
večkrat problem v motivaciji samih invalidov.
»Bila sem v pevskem zboru z neinvalidi je bilo vse v redu, med invalidi pa je velikokrat
problem motivacija, veliko projektov je padlo v vodo.«
Gluhi in naglušni
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhe in naglušne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov na področju kulture bolj kot ne neustrezna (povprečna ocena 2,50,
najpogostejša 2).
Utemeljujejo, da je za gluhe in naglušne še vedno omejena dostopnost do programa javne
televizije, kulturnih dogodkov, proslav ob drţavnih praznikih, ogledov kulturnega programa, saj ni
ustreznih tehničnih prilagoditev ali tolmača. Premalo naj bi bilo programov, prirejenih za gluhe in
naglušne, omejen je razvoj lastne kulture, neurejen je razvoj slovenskega znakovnega jezika.
Invalidi (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Tudi na področju kulture je bilo izpostavljeno, da gluhi teţko pridejo do informacij. Medijske vsebine
so jim manj dostopne, zato imajo svojo spletno televizijo, kar ocenjujejo kot dobro. Največ informacij
pridobijo na spletu, manj pa v časopisih in na televiziji.
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Predlagajo, da bi bilo na TV (tudi na komercialnih televizijah) več slovenskih oddaj podnaslovljenih,
tudi risank; podnaslovi bi morali biti v več barvah glede na različne govorce, pri filmih pa si ţelijo tudi
več opisov (npr. trkanje); pri športnih prenosih pa bi si ţeleli neposredne podnapise.
V »redno«kulturno ustvarjanje se redko vključujejo, nekoliko več pa je samoorganizacije na
področju kulturnega delovanja gluhih.
»V zavodu je bilo dobro poskrbljeno, tudi društva imajo svoje programe. Damjan Šebljan ima
svoje gledališče. Odvisno od generacije, ene so zelo zavzete, druge manj. Odvisno je tudi od
spodbud.«
Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo osebe z motnjami v duševnem razvoju, ocenjujejo, da skrb
drţave za potrebe te skupine invalidov na področju kulture ni niti ustrezna niti neustrezna
(povprečna ocena 3,00).
Predstavnica ene invalidske organizacije pojasnjuje, da osebe z motnjami v duševnem razvoju po
mnenju drţave nimajo kulturnih potreb. Izpostavi tudi probleme pri sofinanciranju revije »Zapojmo,
zaigrajmo, zaplešimo«.
Starši oseb z motnjami v duševnem razvoju (podatki zbrani s skupinskim intervjujem)
Udeleţenci skupinskega intervjuja ugotavljajo, da za OMDR ni sistemsko poskrbljeno, da bi imeli
npr. cenejše ali brezplačne vstopnice za obisk kulturnih ustanov in prireditev (npr. muzejev, galerij,
kinodvoran). Občasno jim te ugodnosti uredijo preko Zveze Soţitje.
Kot izvajalci se OMDR lahko udejstvujejo le v okviru Društev ali Zveze. Tudi razstavljajo lahko v
redkokaterih prostorih.
V VDC-jih je ukvarjanje s kulturo v veliki meri odvisno od pripravljenosti vzgojiteljev in ni urejeno
sistemsko.
»To je odvisno od kadra v VDC-ju. Kadra je veliko, ni pa veliko takih, ki bi bilo poleg
obveznega dela pripravljenih še kaj narediti.«

Gluhoslepi
Predstavniki invalidskih organizacij (podatki zbrani z anketnim vprašalnikom)
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhoslepe osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe te
skupine invalidov na področju kulture popolnoma neustrezna.
Ocene posebej ne utemeljujejo.
Predstavniki dveh invalidskih organizacij so komentirali področje kulture na splošno in vidijo
velik problem pri dostopnosti kulturnih objektov, tudi informacij in kulturnih vsebin ter samega
ustvarjanja kulture.
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Opozarjajo, da so kulturne stavbe nedostopne, kljub Zakonu o graditvi objektov in Pravilniku o
zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb, po katerih bi naj bile vse nove stavbe in stavbe v prenavljanju prilagojene
invalidom. V praksi teh prilagoditev ni ali pa so le delne.
Poleg tega menijo, da prireditve niso prilagojene slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim –
nimajo primernih prostorov in pripomočkov, ki bi jim omogočali spremljanje prireditev.
Poudarjajo, da se s posebnimi oddajami ali programi za npr. gluhe dela segregacija, segregacija
dostopa do informacij. Predlagajo, da bi morale biti informacije o invalidih vključene v običajne
oddaje. Pojasnjujejo, da tako kot so invalidi del druţbe na vseh področjih, bi morali biti tudi del
splošne kulture.
Poleg tega opozarjajo, da v kulturi ni reprezentacije drugačnosti. Če pa ţe je, je v skladu z
napačnimi predstavami ali predsodki o invalidih. To je po njihovem mnenju posledica splošne
integracije invalidov: če osebe nimajo izkušenj z invalidi v šoli, v sluţbi, tudi v kulturi ne bodo
vključeni. Invalide se omenja, kadar se govori o zdravstvu, sociali, v ostalem pa ne. Še posebej pri
kulturi se vidi, da invalidi niso prisotni.

Skupne ugotovitve za področje kulture
Invalidske organizacije ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe invalidov na področju kulture ni niti
ustrezna niti neustrezna (povprečna ocena 2,67). Najbolje je področje ocenjeno z vidika gibalno
oviranih oseb in oseb z motnjami v duševnem razvoju, najslabše pa z vidika gluhoslepih, slepih in
slabovidnih.
Predstavniki dveh sodelujočih organizacij opozarjajo, da v kulturi ni reprezentacije drugačnosti. Če
pa ţe je, je v skladu z napačnimi predstavami ali predsodki o invalidih. Predlagajo, da bi morale biti
informacije o invalidih vključene v običajne oddaje. Invalide se namreč omenja, kadar se govori o
zdravstvu in sociali. Pojasnjujejo, da tako kot so invalidi del druţbe na vseh področjih, bi morali biti
tudi del splošne kulture.
Gibalno ovirane osebe ter njihovi predstavniki v invalidskih organizacijah različno ocenjujejo
področje dostopnosti objektov s področja kulture. Prvi ocenjujejo, da so objekti s področja kulture za
gibalno ovirane v večini dostopni, predstavniki več invalidskih organizacij pa menijo ravno
nasprotno. Po njihovem mnenju poseben problem predstavlja tudi dostopnost in urejenost sanitarij
ter parkiranje pred kulturnimi ustanovami.
Gibalno ovirani kot pomembnejši problem na področju dostopnosti do kulturnih objektov
izpostavljajo zaodrje teh objektov. Urejen je npr. dostop do objekta in ogled prireditve, vendar pa je
velikokrat zaodrje neprilagojeno, saj se ne predvideva, da bi lahko invalid nastopal v neki predstavi,
gledališki igri, plesni predstavi ipd.
Z vidika slepih in slabovidnih so kulturni programi premalo prilagojeni tej skupini invalidov.
Dostopnost do kulturnih dobrin za slepe, zlasti muzejev, galerij, kinodvoran, bi se povečala ţe s
sistematično uvedbo zvočnega opismenjevanja muzejskih zbirk, eksponatov, filmov in podobno.
Za gluhe in naglušne je dostopnost kulturnih vsebin še vedno omejena, saj primanjkuje ustreznih
tehničnih prilagoditev in tolmačev. Premalo naj bi bilo programov oziroma vsebin ustrezno
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prilagojenih gluhim in naglušnim (npr. programi javne in komercialnih televizij, kulturni dogodki,
proslave ob drţavnih praznikih), zato na tem področju predlagajo določene izboljšave. Omejen je
tudi razvoj lastne kulture ter razvoj slovenskega znakovnega jezika.
Na splošno je več anketirancev omenilo, da kulturne prireditve in vsebine niso prilagojene slepim in
slabovidnim ter gluhim in naglušnim.
Predstavnica ene izmed invalidskih organizacij je v imenu oseb z motnjami v duševnem razvoju
ugotavljala, da osebe z motnjami v duševnem razvoju po mnenju drţave nimajo kulturnih potreb,
odraz tega je tudi skrb drţave za kulturne pravice teh oseb.
Starši oseb z motnjami v duševnem razvoju pogrešajo sistemsko ureditev cenejših ali brezplačnih
vstopnic za obisk kulturnih ustanov in prireditev (npr. muzejev, galerij, kinodvoran). Občasno jim te
ugodnosti uredijo preko Zveze Soţitje.

3.3

Uresničevanje pravic invalidov glede na zakone, po katerih imajo
osebe status invalida oziroma upravičenca in so jim priznane
določene pravice

V nadaljevanju predstavljamo zbrane podatke in ugotovitve o ustreznosti drţavne skrbi za invalide
glede na zakone, po katerih imajo osebe status invalida oziroma upravičenca in so jim priznane
določene pravice. Podatki in ugotovitve so predstavljene po posameznih skupinah invalidov in na
splošno. Ocene ustreznosti podpore, ki jo drţava zagotavlja invalidom glede na zakone, smo na
podlagi anketnega vprašalnika pridobili le od predstavnikov invalidskih organizacij.
Z anketnim vprašalnikom smo pridobili kvalitativne in kvantitativne podatke o ustreznosti drţavne
skrbi za invalide v okviru socialnih transferjev in drugih pravic glede na potrebe invalidov kot jo
ocenjujejo invalidske organizacije. Gre za mnenje predstavnikov invalidskih organizacij, ki so se
odločili za sodelovanje v naši anketi. Odgovarjali so zgolj za tiste skupine invalidov, ki so v njihovo
organizacijo vključene: npr. Zveza društev gluhih in naglušnih za skupino gluhih in naglušnih ali npr.
Društvo študentov invalidov Slovenije za gibalno ovirane, slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne,
in sicer bolj z vidika študentske problematike.
Zaradi majhnega števila podatkov (še posebej za skupine slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih
ter gluhoslepih oseb), je zanesljivost povprečnih ocen slabša, kljub temu pa le-te nakazujejo, kam
se organizacije usmerjajo pri ocenjevanju ustreznosti podpore drţave glede na potrebe invalidov.
Za boljše razumevanje kvantitativnih podatkov (povprečnih ocen), več pozornosti namenjamo
kvalitativnim podatkom oziroma utemeljitvam podanih ocen.
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Preglednica 11: Število ocen (N), aritmetična sredina (M) in standardni odklon (SD) ocen ter
najpogostejša (Mo), najniţja (min) in najvišja (max) ocena pri posamezni skupini invalidov za
posamezen zakon

ZPIZ

ZDVDTP

ZUOPP

ZZRZI

ZVojI

Gibalno ovirani
Slepi in slabovidni
Gluhi in naglušni
Osebe z mot. v duš. razvoju
Gluhoslepi
Skupaj za zakon
Gibalno ovirani
Slepi in slabovidni
Gluhi in naglušni
Osebe z mot. v duš. razvoju
Skupaj za zakon
Gibalno ovirani
Slepi in slabovidni
Gluhi in naglušni
Osebe z mot. v duš. razvoju
Gluhoslepi
Skupaj za zakon
Gibalno ovirani
Slepi in slabovidni
Gluhi in naglušni
Osebe z mot. v duš. razvoju
Skupaj za zakon
Gibalno ovirani
Slepi in slabovidni
Gluhi in naglušni
Osebe z mot. v duš. razvoju
Skupaj za zakon

N
11
4
4
7
1
27
8
3
2
7
20
9
3
3
6
1
22
10
4
4
5
23
6
5
3
2
16

M
2,64
2,50
1,75
3,00
1,00
2,52
2,38
2,33
1,50
2,29
2,25
2,56
2,33
2,00
2,17
1,00
2,27
2,80
2,25
2,75
2,40
2,61
3,67
3,40
2,67
2,50
3,25

SD
1,03
1,29
0,50
1,15
/
1,09
0,92
1,15
0,71
1,11
0,97
0,73
0,58
0,00
1,17
/
0,83
1,03
0,96
0,50
0,55
0,84
1,51
1,34
1,15
0,71
1,29

Mo
2
/
2
4
/
2
2
3
/
1
2
2
2
2
1
/
2
2
3
3
2
3
5
4
2
/
4

min
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1

max
4
4
2
4
1
4
4
3
2
4
4
4
3
2
4
1
4
4
3
3
3
4
5
5
4
3
5

Opomba1: ZPIZ-1 - Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZDVDTP - Zakon o druţbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb, ZUOPP - Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ZIUOM - Zakon o izobraţevanju in
usposabljanju otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ZZRZI - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov oz. Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidov, ZVojI - Zakon o vojnih invalidih
Opomba 2: / Kjer smo pridobili le eno oceno, standardnega odklona oziroma variabilnosti ni moţno izračunati.

V zgornji preglednici so predstavljeni osnovni statistični podatki o oceni ustreznosti drţavne skrbi za
invalide, ki so jo podali predstavniki invalidskih organizacij preko anketnega vprašalnika. V
nadaljevanju pa sledijo utemeljitve ocen ustreznosti podpore invalidom s strani drţave glede na
zakone, po katerih imajo osebe status invalida oziroma upravičenca in so jim priznane določene
pravice.
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3.3.1 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)
Gibalno ovirani
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gibalno ovirane osebe, ocenjujejo, da skrb drţave glede na
potrebe te skupine invalidov z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni niti ustrezna,
niti neustrezna (povprečna ocena 2,64, najpogostejša 2).
Utemeljujejo, da zakon pokriva predvsem delovne invalide, za katere je dobro poskrbljeno,
predvsem glede rehabilitacije in razporeditve na drugo delovno mesto. Opozarjajo pa, da je seznam
telesnih okvar in poklicih bolezni pri tem zakonu pomanjkljiv. Sistem ugotavljanja poklicnih bolezni
naj bi bil »nedelujoč«. Pogrešajo sistemske spodbude za izboljševanje varstva pri delu, predvsem z
diferenciranimi prispevnimi stopnjami za delodajalce.
Organizacije vidijo največjo pomanjkljivost glede skrbi drţave za osebe z multiplo sklerozo pri
najmlajših osebah, ki so ţe odvisne od pomoči drugih. Njihovo nameščanje v domove za stare se
jim zdi popolnoma neprimerno, saj mlade osebe potrebujejo dnevno zaposlitev, rehabilitacijo, dobro
podporo delovne terapije in fizioterapije.
Predlagajo, da bi osebe, ki so ocenjene, da so trajno nezaposljive, morale prejemati nadomestilo v
višini minimalnih ţivljenjskih stroškov, ne nadomestila za invalidnost, ki ne dosega niti 50 % tega
zneska.
Opozarjajo, da še ni dovolj narejenega na področju dostopnosti in drugih nujnih pogojev za socialno
vključevanje gibalno oviranih oseb, ni dovolj druţbenih pogojev za uveljavljanje pravic in
uresničevanje enakih moţnosti zlasti gibalno oviranih ţensk, ob strani ostaja implementacija
Konvencije o pravicah invalidov, slabšajo se druţbene moţnosti za zadovoljevanje vsakdanjih
potreb invalidnih oseb, ki imajo poleg vsakdanjih še posebne potrebe kot posledico invalidnosti,
mesečni prejemki pa so pri večini prenizki za zadovoljevanje osebnih potreb.
V eni izmed sodelujočih organizacij pa ugotavljajo, da zakon daje osnovne pravice, moţnost
prehoda iz polnega na krajši delovni čas, pravico do nadomestil ter pravico do dodatka za pomoč in
postreţbo. Predlog ZPIZ -2 po njihovem mnenju ţal ukinja telesno okvaro na katero so vezane tudi
pravice po drugih zakonih.
Slepi in slabovidni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo slepe in slabovidne osebe, ocenjujejo, da skrb drţave z
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za to skupino invalidov ni niti ustrezna, niti
neustrezna (povprečna ocena 2,50, najniţja 1 in najvišja 4).
Kot pozitivno izpostavljajo urejenost tako rehabilitacije kot tudi dodatka za pomoč in postreţbo za
slepe in slabovidne osebe. Vendar pa pravice do socialnih transferjev niso enako urejene za vse
slepe in slabovidne osebe.
Gluhi in naglušni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhe in naglušne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave z
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za to skupino invalidov neustrezna
(povprečna ocena 1,75).
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Utemeljujejo, da je neustrezna zaradi klasifikacije telesnih okvar, ki gluhim priznava zgolj 70
odstotno telesno okvaro, kar je diskriminatorno v primerjavi z drugimi skupinami invalidov.
Neustrezna je zato, ker ta kategorija invalidov ne more pridobiti statusa invalida. Neustrezno je
urejeno tudi področje pripomočkov za to skupino.
Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Predstavniki organizacij, ki vključujejo osebe z motnjo v duševnem razvoju, ocenjujejo, da skrb
drţave za to populacijo z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni niti ustrezna niti
neustrezna (povprečna ocena 3,00, najpogostejša 4).
Pri ustrezni skrbi izpostavljajo pravico do druţinske pokojnine in pravico do posebnega primera
zavarovanja, ki ju omenjeni zakon ureja . Vendar pa je pogoj za koriščenje druţinske pokojnine smrt
enega od staršev, ki je bil zavarovanec. Opozarjajo, da sistem ne podpira poskusov prehoda iz
statusa »pridobitno nezmožen za delo« v »pridobitno zmožen za delo« (v pogojih prilagoditve
procesov za aktiviranje preostale delovne zmoţnosti ).
Gluhoslepi
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhoslepe osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za to
populacijo z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju popolnoma neustrezna.
Utemeljujejo, da se morajo invalidi, ki imajo hkratno oviranost sluha in vida, sedaj opredeliti ali kot
gluhe ali kot slepe. Dodajajo, da se pogosteje opredeljujejo kot slepe, saj je sistem pravic zanje bolj
ugoden.
Predstavniki ene izmed invalidskih organizacij so komentirali Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju le na splošno. Menijo, da je Zakon kot tak neustrezen, saj temelji na
napačnih predpostavkah (medicinskem modelu in diagnozah), ne vzame pa v ozir druţbenih
dejavnikov. Pravice bi se moralo dodeljevati glede na potrebe posameznika, na pomen izgubljene
zmoţnosti v posameznem primeru, ne pa glede na stopnjo telesne okvare, medicinsko diagnozo,
kot je sedaj.
Sprašujejo se, koliko te pravice v resnici prispevajo k izenačevanju moţnosti invalidov in koliko se
uresničujejo. Kot primer navajajo dodatek za tujo nego in pomoč, ki je za nekoga absolutno
premajhen, ker mu ne omogoča neodvisnega ţivljenja, hkrati je pa to za veliko večino edini vir
sredstev, s katerim si lahko plačujejo neformalno pomoč.
Omenjajo tudi spremembe zakona na slabše, saj se je ukinil delovnik s polovičnim delovnim časom
z refundirano polovično plačo. Ta je omogočal veliko materialno neodvisnost invalidnih oseb. Ker je
veliko invalidov na minimalnih dohodkih, je s to spremembo bistveno ogroţen njihov poloţaj.
Pri invalidninah za telesno okvaro vidijo problem v tem, da se statusi določajo glede na čas
nastanka okvare in zavarovanje v času nastanka. Tako je nekdo, ki je hendikepiran od rojstva v
slabšem poloţaju kot tisti, ki je bil v času, ko se je ponesrečil, zaposlen.
Predlagajo, da se sredstva dodeljuje glede na dejanske potrebe in okoliščine posameznika, ne pa
pavšalno. Ne vidijo logike v tem, da imata dva človeka, ki imata različne potrebe, enako invalidnino.
Podobno, dobijo pripomočke, ki jim nič ne koristijo, ker vsem pripada enako, posledica pa je izguba
sredstev. Problem je v tem, da ni individualne ocene stanja, ki bi upoštevala posameznikovo
poškodbo, druţinsko okolje, delovno okolje, okolje v katerem ţivi in kaj ta poškodba pomeni zanj.
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Poleg medicinskega merila bi morala biti še druga merila, ki povedo o osebi bistveno več.
Zagovarjajo, da so razlike med posamezniki večje kot razlike med skupinami oviranosti.
Pogostokrat se pri zaposlitveni rehabilitaciji osebo odpusti po enem letu, sredstva, ki so bila
namenjena prilagoditvi delovnega mesta pa ostanejo delodajalcu. Predlagajo, da bi se sredstva
vezala na posameznika.

Skupne ugotovitve o ustreznosti podpore invalidom s strani drţave preko Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Ocene zakona se gibljejo od neustrezne do ustrezne, v povprečju pa ustreznost podpore invalidom
preko Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predstavniki invalidskih organizacij
ocenjujejo kot niti ustrezno, niti neustrezno (povprečje vseh ocen, ne glede na tip invalidnosti je
2,52). Najbolje je zakon ocenjen z vidika oseb z motnjami v duševnem razvoju, najniţje pa z vidika
gluhih in naglušnih oziroma gluhoslepih oseb.
Kot pozitivno izpostavljajo pravico do rehabilitacije, razporeditve na drugo delovno mesto, dodatek
za pomoč in postreţbo, pravico do druţinske pokojnine in pravico do posebnega primera
zavarovanja. Pomanjkljiv se jim zdi seznam in sistem ugotavljanja telesnih okvar in poklicih bolezni,
ki povzročata neenakost med invalidi, določene skupine invalidov pa sploh niso opredeljene, npr.
gluhoslepi. V tem kontekstu pogrešajo sistemske spodbude za izboljševanje varstva pri delu,
predvsem z diferenciranimi prispevnimi stopnjami za delodajalce.
Anketiranci vidijo problem predvsem pri prenizkih mesečnih prejemkih, ki jih za invalide zagotavlja
ta zakon in ne ustrezajo specifičnim potrebam invalidov. Zakon v preveliki meri temelji na
medicinskem modelu (diagnozah, okvarah), premalo pa upošteva individualne potrebe upravičenca
do posamezne pravice. Kot ţelja, predlog več anketirancev je omenjen bolj individualiziran,
fleksibilen zakon, ki temelji na dejanskih potrebah invalidov.

3.3.2 Zakon o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
(ZDVDTP)
Gibalno ovirani
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gibalno ovirane osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov z Zakonom o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
neustrezna (povprečna ocena 2,38, najpogostejša 2).
Ocene utemeljujejo s tem, da zakon ne podpira samoiniciativnosti posameznikov. »Vsak korak
izven šablone povzroči odtegnitev sistemske podpore.«
Osebe naj bi imele veliko teţav z organizacijo oziroma pridobitvijo tuje pomoči, saj jim dobljeni
dodatek ne zadošča za plačilo teh storitev. Dodajajo, da je ta oblika pomoči premalo za kritje
ţivljenjskih stroškov.
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Menijo, da bi tisti, ki imajo odločbo o priznanju nadomestila za invalidnost in so vključeni v delo pod
posebnimi pogoji, morali prejemati minimalno plačo.
V eni izmed organizacij menijo, da je v ZDVDTP prisotno zastarelo pojmovanje, zakon je
razmeroma star in posledično slabše uporabljiv v sodobnih situacijah. Poglavitna pomanjkljivost je
po njihovem mnenju v tem, da ne omogoča prehodov med različnimi statusi invalida (npr. status in
pravice zavarovancev po ZPIZ, ZZRZI, ZDVDTP).
Slepi in slabovidni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo slepe in slabovidne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov z Zakonom o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
neustrezna (povprečna ocena 2,33, najpogostejša 3). Teh ocen niso posebej utemeljili.
Gluhi in naglušni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhe in naglušne osebe, bodisi ocenjujejo, da je skrb drţave
za potrebe te skupine invalidov z Zakonom o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
neustrezna (ocena 1,50), vendar ocene ne utemeljijo, bodisi ne podajo ocene in pravijo, da »sama
gluhota ne sodi v ta zakon, razen če je v povezavi oz. kombinaciji«.
Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Predstavniki organizacij, ki vključujejo osebe z motnjo v duševnem razvoju, ocenjujejo, da je skrb
drţave za potrebe te skupine invalidov z Zakonom o druţbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb neustrezna (povprečna ocena 2,29, najpogostejša 1).
Utemeljujejo, da je ureditev načeloma ustrezna, saj definira ključne zadeve na ustrezen način. Kot
pozitivno izpostavljajo pravico do nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego in pomoč.
Vendar menijo, da bi tisti, ki imajo odločbo o priznanju nadomestila za invalidnost in so vključeni v
delo pod posebnimi pogoji, morali prejemati minimalno plačo. Poleg tega ocenjujejo kot neustrezno,
da se osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki se poskušajo izobraţevati, ustavi izplačevanje
socialne pomoči (za osebe, ki so nezmoţne za delo) zaradi sklicevanja na zakonsko določilo, da so
starši dolţni financirati izobraţevanje otroka do 27 leta. Potrebna je tudi posodobitev npr.
terminologije ter vsebinska uskladitev z zahtevami Ustavnega sodišča.
Opozarjajo na problematiko velike oddaljenosti socialnih zavodov za najteţje telesno prizadete
osebe, ki v primeru, da so vključene v te zavode, bivajo daleč od svojih druţin.
Predstavniki ene izmed invalidskih organizacij so Zakon o druţbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb komentirali le na splošno. Menijo, da je zakon zastarel, da temelji na
napačnih predpostavkah.
Problematično se jim zdi, da osebe z motnjami v duševnem razvoju in druge označuje kot
nesposobne za ţivljenje in delo. Zaradi tega ni moţen prehod med statusi in ne koriščenje pravic iz
drugih zakonov. Ko osebi enkrat določijo stanje, ga ne more več spreminjati. Tako je obsojena na
določen denarni prejemek za celo ţivljenje. Načeloma bi lahko iz tega statusa izstopili, vendar ljudje
tega ne storijo, ker nimajo zagotovila, da si bodo v drugem statusu uspeli poskrbeti za minimalno
preţivetje.
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Predlagajo zamrznitev statusa, tako da ima oseba moţnost vstopati v zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlitev ter uveljavljati pravice iz ZZRZI, mogoče se vključiti v javna dela itd., če ji ne bi uspelo, pa
naj ima moţnost ponovno aktivirati statusi iz ZDVDTP.

Skupne ugotovitve o ustreznosti podpore invalidom s strani drţave preko Zakona o
druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
Zakon je v poprečju ocenjen kot neustrezna skrb drţave za potrebe invalidov (povprečna ocena
ustreznosti je 2,25). Najbolje ga v povprečju ocenjujejo slepi in slabovidni, najslabše pa gluhi in
naglušni. Ravno pri teh dveh skupinah je bilo premalo ocen, da bi lahko govorili o zanesljivih
podatkih.
Več anketirancev v svoji utemeljitvi ocene ustreznosti Zakona o druţbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb omenja, da bi osebe, ki imajo status invalida po tem zakonu in so vključene
v VDC, morale prejemati minimalno plačo, in ne le nagrado. Pripombe se nanašajo tudi na
zastarelost zakona na splošno, v konceptualnem in terminološkem smislu. Njegova pomanjkljivost
je tudi nefleksibilnost in neomogočanje prehoda med statusi ter koriščenje pravic po drugih zakonih.
Kot pozitivno ureditev v tem zakonu pa sta omenjeni pravica do nadomestila za invalidnost in
pravica do dodatka za tujo nego in pomoč.

3.3.3 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP)

Gibalno ovirani
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gibalno ovirane osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe
te skupine invalidov z ZUOPP ni niti ustrezna, niti neustrezna (povprečna ocena 2,56, najpogostejša
2).
Utemeljujejo, da ZUOPP po eni strani prinaša precej pravic in daje podporo invalidom, ki se šolajo,
po drugi strani pa je zaradi finančnih omejitev veliko teh pravic okrnjenih. Na podlagi izkušenj in
pogovorov s starši ugotavljajo, da problematika otrok s posebnimi potrebami ni zadovoljivo urejena.
Menijo, da je predstava o enaki šoli za vse iluzorna, da je potrebno delati na več ravneh in ne samo
na zakonodaji. Pri zakonodaji pa vidijo problem v ohlapnosti le-te, saj omogoča različne
interpretacije. Premalo je podpore staršem, ki zaradi dolgotrajnega nerešenega problema pogosto
odnehajo in se ne ţelijo več izpostavljati. Velike teţave so zlasti pri otrocih s kombiniranimi ovirami.
V eni izmed sodelujočih organizacij menijo, da ZUOPP ne pokriva celotnega obdobja oziroma
stopenj in obsega šolanja. Na primer študenti imajo bistveno manj pravic v primerjavi z osnovnošolci
in dijaki..
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Slepi in slabovidni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo slepe in slabovidne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov z ZUOPP večinoma neustrezna (povprečna ocena 2,33).
Utemeljujejo, da ZUOPP rešuje problem izobraţevanja slepih in slabovidnih oseb zelo pavšalno ter,
da čeprav zakon prinaša precej pravic, so le-te zaradi finančnih omejitev okrnjene.
Gluhi in naglušni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhe in naglušne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov z ZUOPP neustrezna (vsi so podali oceno 2).
Menijo, da so »prilagoditve za otroke z okvaro sluha (tehnične in komunikacijske) pomanjkljive.«
Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Predstavniki organizacij, ki vključujejo osebe z motnjami v duševnem razvoju, različno ocenjujejo
skrb drţave za potrebe te skupine invalidov z ZUOPP, od popolnoma neustrezne do ustrezne, v
povprečju pa kot neustrezno (2,17).
Kot pozitivno izpostavljajo pravico do individualiziranega programa vzgoje in izobraţevanja, pri
katerem sodeluje strokovna skupina, zelo pomembno se jim zdi sodelovanje staršev pri pripravi
individualiziranega programa. Podpirajo tudi moţnost izobraţevanja na domu.
Vendar pa obvezno osnovnošolsko izobraţevanje ohranja dualni sistem. Segregira otroke z
zmerno, teţjo, teţko in kombinirano motnjo v duševnem razvoju; upošteva pravice otroka po
Konvenciji o pravicah otrok, ne pa tudi pravice invalidnega otroka po Konvenciji o pravicah
invalidov. Nekateri menijo, da bi »vsi otroci morali hoditi v eno šolo«.
V šolah s prilagojenim programom bi pričakovali več razumevanja. Opozarjajo na 'parcialno'
obravnavo situacij, ki ne upoštevajo vseh posebnosti. Pri tem izpostavljajo obdobno obravnavanje
oseb - po enih merilih so v šolskem sistemu do 21. leta po drugem do 26. leta, pri tem pa se pojavi
problem, da po izteku tega obdobja oseba nima kam, kar povzroči stisko pri starših oziroma
druţinah.
Gluhoslepi
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhoslepe osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe te
skupine invalidov z ZUOPP in ZIUOM popolnoma neustrezna. Opozarjajo, da je »ta posebna
invalidnost popolnoma neustrezno obravnavana«.
Predstavniki ene izmed invalidskih organizacij so Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami komentirali le na splošno. Kot največji problem izpostavljajo otroke z intelektualnimi
ovirami, ki ne morejo biti usmerjeni v običajno osnovno šolo, saj ne morejo dosegati minimalnih
standardov.
Poleg tega je v času šolanja premalo asistence, pa tudi pot iz šole in v šole nista šteti v ta čas.
Predlagajo, da bi bila do spremljevalca v šoli upravičena tudi katera druga skupina invalidov, ne
samo gibalno ovirani. Tudi ta zakon ne upošteva individualnih potreb otroka.
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Problem se pojavi pri izvajanju zakona v praksi, saj naj bi se izogibali integracije, nadzor nad
izvajanjem zakona pa je slab. Šole naj bi se izgovarjale, da ne morejo sprejeti otroka s posebnimi
potrebami, ker ne bo dosegel minimalnih standardov, ker nimajo usposobljenega kadra, prilagojenih
prostorov in podobno. Tudi pomoč se v praksi ne dodeljuje v takšnem obsegu kot bi se lahko.
Menijo, da bi bilo nujno omogočiti tolmačenje ves čas, ko je otrok v šoli (dostop do javnih informacij
v javno-izobraţevalnem sistemu gluhim in naglušnim).
Zakon še vedno ohranja institucije in segregacijo (npr. ločeni oddelki). Predlagajo, da bi se vse
institucije preoblikovale v centre za pomoč šolam, ker imajo usposobljen kader in materiale.

Skupne ugotovitve o ustreznosti podpore invalidom s strani drţave preko Zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Z vidika ustreznosti skrbi drţave za invalide je ZUOPP v povprečju ocenjen kot neustrezen (ocena
2,27). Najslabše je poskrbljeno za gluhoslepe osebe, sledijo gluhi in naglušni, najboljše ocene pa so
podali predstavniki organizacij, ki so zakona ocenjevali z vidika gibalno oviranih. Povprečja so
zaradi majhnega števila ocen nekoliko nezanesljiv podatek.
S stališča gibalno oviranih je ZUOPP ocenjen dokaj ugodno, saj na eni strani prinaša precej pravic
in daje podporo gibalno oviranim otrokom, po drugi strani pa je zaradi finančnih omejitev veliko teh
pravic okrnjenih. Menijo, da je predstava o eni šoli za vse iluzorna, potrebno je delati na več ravneh.
V eni izmed sodelujočih organizacij menijo, da ZUOPP ne pokriva celotnega obdobja šolanja,
usmerja se namreč predvsem na pravice osnovnošolcev in srednješolcev.
S stališča slepih in slabovidnih omenjeni zakon prinaša preveč pavšalnih rešitev, s stališča gluhih in
naglušnih pa so prilagoditve (tehnične in komunikacijske), ki jih prinaša za otroke z okvaro sluha,
pomanjkljive. Predstavniki gluhoslepih menijo, da je gluhoslepota povsem neprimerno obravnavana.
Predstavniki oseb z motnjami v duševnem razvoju v zakonu kot pozitivno ocenjujejo pravico do
individualiziranega programa vzgoje in izobraţevanja, pri katerem sodeluje strokovna skupina.
Pozdravljajo tudi sodelovanje staršev pri pripravi individualiziranega programa, kar je z zakonodajo
omogočeno in moţnost izobraţevanja na domu. Kot negativno plat te zakonodaje pa omenjajo
ohranjanje dualnega sistema osnovnošolskega izobraţevanja in s tem segregacijo otrok z zmerno,
teţjo, teţko in kombinirano motnjo v duševnem razvoju. Opozarjajo tudi na problem obdobnega
obravnavanja OMDR - po enih merilih so v šolskem sistemu do 21. leta po drugem pa do 26. leta.
Kot negativni vidik omenjenega zakona so anketiranci izpostavili še premajhen obseg ur osebne
asistence - spremljanja za šolajoče otroke s posebnimi potrebami, slab nadzor nad izvajanjem
zakona, problem tolmačev, ohranjanje institucij in velikokrat premalo usposobljen kader.

3.3.4 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)
Gibalno ovirani
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gibalno ovirane osebe, različno ocenjujejo skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, od
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popolnoma neustrezne do ustrezne, v povprečju kot niti ustrezno niti neustrezno (ocena 2,80),
najpogosteje kot pa neustrezno.
Utemeljujejo, da delodajalci niso dobro informirani o sistemskih spodbudah za zaposlovanje
invalidov ter, da invalidi ne poznajo moţnosti sistemskih spodbud. Poleg tega zakon ne upošteva
samoiniciativnosti posameznika in ne stimulira delodajalca pri prilagoditvi delovnega mesta. Menijo,
da bi pomoč drţave morala biti individualna in neposredna, torej namenjena posameznikom, ne pa
organizacijam. Pri tem bi moralo biti timsko delo strokovnjakov bolj dostopno posamezniku.
Anketiranci menijo, da je še vedno premalo podpornih programov, ki bi omogočali večjo zaposljivost
ljudi z gibalno oviranostjo, zlasti mladih, da bi se lahko ekonomsko osamosvojili in laţje vključili v
delo in okolje. Na problem brezposelnosti mladih opozarja več organizacij, problem se pojavlja tudi
pri osebah z multiplo sklerozo, ki ne dobijo prve zaposlitve.
Pojavljajo se tudi problemi pri osebah, ki so zaposlene za polovični delovni čas, saj se srečujejo z
degradacijo na delovnih mestih. V zvezi s zaposlenimi s skrajšanim delovnim časom anketiranci
menijo, da ZZRZI pomanjkljivo ureja status tistih invalidov, ki so ţe pred nastopom dela v okviru
zaposlitvene rehabilitacije ocenjeni kot zmoţni za delo samo v okviru skrajšanega delovnega časa.
Te osebe ne morejo pridobiti polnega obsega pravic iz invalidskega zavarovanja, kljub temu da so
zaposleni v okviru svojih zmoţnosti in so zavarovanci ZPIZ.
Slepi in slabovidni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo slepe in slabovidne osebe, ocenjujejo, da je skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
neustrezna (povprečna ocena 2,25, najpogostejša 3).
Enako kot pri gibalno oviranih, tudi za skupino slepih in slabovidnih anketiranci menijo, da
delodajalci niso informirani o sistemskih spodbudah za zaposlovanje invalidov ter, da invalidi ne
poznajo moţnosti sistemskih spodbud. Kot pomanjkljivost izpostavljajo tudi to, da zakon ne ločuje
med invalidi glede na invalidnost, torej so senzorni invalidi izenačeni z drugimi invalidi.
Gluhi in naglušni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhe in naglušne osebe, ocenjujejo, da skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ni niti
ustrezna niti neustrezna (povprečna ocena 2,75, najpogostejša 3).
Utemeljujejo, da zakon prinaša nekaj dobrih stvari, pomanjkljivo pa se jim zdi področje prilagoditev
delovnega mesta in pripomočkov na delovnem mestu za osebe z okvaro sluha. Poleg tega menijo,
da delodajalci niso informirani o sistemskih spodbudah za zaposlovanje invalidov ter, da invalidi ne
poznajo moţnosti sistemskih spodbud.
Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Predstavniki organizacij, ki vključujejo osebe z motnjami v duševnem razvoju, ocenjujejo, da je skrb
drţave za potrebe te skupine invalidov z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov bolj kot ne neustrezna (povprečna ocena 2,40, najpogostejša 2).
Utemeljujejo, da zakon sicer omogoča zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje ljudi z motnjami v
duševnem razvoju, ni pa omogočeno vračanje iz zaposlitvenega statusa v status invalida in nazaj,
kar je predmet druge delovno pravne zakonodaje. Poleg tega menijo, da delodajalci niso informirani
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o sistemskih spodbudah za zaposlovanje invalidov ter, da invalidi ne poznajo moţnosti sistemskih
spodbud.
Predstavniki ene izmed invalidskih organizacij so Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov komentirali le na splošno. Tudi pri tem zakonu je po njihovem mnenju
večji problem izvajanje zakona v praksi kot zakon sam. Potrebno bi bilo spremljati, koliko oseb, ki so
šle skozi zaposlitveno rehabilitacijo, je obdrţalo sluţbo več kot 12 mesecev, saj se pogosto zgodi,
da so osebe odpuščene po enem letu. Poleg tega bi morala biti večja preglednost nad podatki kot
so: osebna asistenca na delovnem mestu, prilagajanje delovnega mesta, delo Sklada za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in podobno. Pojavlja se vprašanje dejanskih učinkov
zaposlitvene rehabilitacije, da ne bi bila ta sama sebi v namen.
Menijo, da je premalo zaposlovanja na običajnem delovnem mestu. Zakon bi moral v večji meri
govoriti o prilagoditvah, pogojih, moţnostih na običajnem delovnem mestu, na pa o delu v
zaposlitvenih centrih.
V splošnem so zadovoljni s kvotnim sistemom. Potrebno bi bilo časovno omejiti nadomestno kvoto
(npr. 5 let). Tudi višina kvote v različnih panogah bi morala biti drugačna. V javni upravi je npr.
najniţja, čeprav so tukaj najprimernejša mesta za invalide.

Skupne ugotovitve o ustreznosti podpore invalidom s strani drţave preko Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Anketiranci Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ocenjujejo kot niti ustrezen,
niti neustrezen (ocena 2,61), najvišje ocene so podali gluhi in naglušni, najniţje pa slepi in
slabovidni.
Z vidika gibalno oviranih oseb anketiranci menijo, da delodajalci niso dovolj dobro informirani o
sistemskih spodbudah za zaposlovanje invalidov ter, da invalidi ne poznajo vseh moţnih sistemskih
spodbud. Ocenjujejo, da je še vedno premalo podpornih programov, ki bi omogočali večjo
zaposljivost ljudi z gibalno oviranostjo, zlasti mladih. Pomoč drţave morala biti individualna in
neposredna, torej namenjena posameznikom, ne pa organizacijam. Opozarjajo tudi, da ZZRZI
pomanjkljivo ureja status tistih invalidov, ki so bili ţe pred nastopom dela v okviru zaposlitvene
rehabilitacije ocenjeni kot zmoţni za delo samo v okviru skrajšanega delovnega časa. Te osebe ne
morejo pridobiti polnega obsega pravic iz invalidskega zavarovanja, kljub temu da so zaposleni v
okviru svojih zmoţnosti in so zavarovanci ZPIZ.
Enako kot pri gibalno oviranih, tudi za skupino slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih
anketiranci menijo, da delodajalci niso dovolj informirani o sistemskih spodbudah za zaposlovanje
invalidov ter, da invalidi ne poznajo vseh moţnosti sistemskih spodbud. Z vidika gluhih in naglušnih
še poudarjajo, da ZZRZI prinaša nekaj dobrih stvari, pomanjkljivo pa se jim zdi področje prilagoditev
delovnega mesta in pripomočkov na delovnem mestu za osebe z okvaro sluha.
ZZRZI sicer omogoča zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje ljudi z motnjami v duševnem
razvoju, ni pa omogočeno vračanje iz zaposlitvenega statusa v status invalida in nazaj, kar pa je
predmet druge zakonodaje.
Ena izmed utemeljitev ocene ZZRZI se nanaša tudi na samo izvajanje omenjenega zakona v praksi.
Potrebno bi bilo spremljati, koliko oseb, ki so šle skozi zaposlitveno rehabilitacijo, je obdrţalo sluţbo
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več kot 12 mesecev, saj se pogosto zgodi, da so osebe odpuščene po enem letu. Tu se pojavlja
vprašanje dejanske učinkovitosti zaposlitvene rehabilitacije.
Zakon premalo spodbuja zaposlovanje na običajnem delovnem mestu. V večji meri bi moral urejati
prilagoditve, pogoje in moţnosti invalidov na običajnem delovnem mestu.

3.3.5 Zakon o vojnih invalidih (ZVojI)
Gibalno ovirani
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gibalno ovirane osebe, zelo različno ocenjujejo skrb drţave
za potrebe te skupine invalidov z Zakonom o vojnih invalidih, od popolnoma ustrezne do popolnoma
neustrezne, v povprečju pa kot ustrezno (ocena 3,67, najpogostejša ocena 5).
Menijo, da imajo invalidi s statusom po tem zakonu največ pravic in ugodnosti ter, da so za to
kategorijo invalidov denarni prejemki višji kot pri tistih, ki so status invalida prejeli po drugih
predpisih. Opozarjajo pa, da so najteţji invalidi prepuščeni skrbi društev.
Nekateri menijo, da zakon ne spada v kontekst socialne vključenosti v ţivljenjsko in delovno okolje.
Zakon naj bi mešal sistemske spodbude z nadomestili.
Slepi in slabovidni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo slepe in slabovidne osebe, različno ocenjujejo skrb drţave
za potrebe te skupine invalidov z Zakonom o vojnih invalidih, od popolnoma ustrezne do
neustrezne, v povprečju pa kot večinoma ustrezno (ocena 3,40, najpogostejša ocena 4).
Menijo, da zakon ne spada v kontekst socialne vključenosti v ţivljenjsko in delovno okolje. Zakon
naj bi mešal sistemske spodbude z nadomestili.
Gluhi in naglušni
Predstavniki organizacij, ki vključujejo gluhe in naglušne osebe, različno ocenjujejo skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov z Zakonom o vojnih invalidih, od ustrezne do neustrezne, v povprečju
pa kot niti ustrezno niti neustrezno (ocena 2,67, najpogostejša ocena 2).
Ocene ne utemeljujejo.
Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Predstavniki organizacij, ki vključujejo osebe z motnjami v duševnem razvoju, skrb drţave za
potrebe te skupine invalidov z Zakonom o vojnih invalidih ocenjujejo kot razmeroma neustrezno
(povprečna ocena 2,50)
Ocene ne utemeljujejo. Navajajo le, da ni osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki bi uveljavljala
pravice iz tega zakona.
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Skupne ugotovitve o ustreznosti podpore invalidom s strani drţave preko Zakona o vojnih
invalidih
Anketiranci Zakon o vojnih invalidih ocenjujejo kot večinoma ustrezno skrb drţave za potrebe
invalidov (ocena 3,25). Najbolje je ocenjen z vidika gibalno ovirani, najslabše pa z vidika oseb z
motnjami v duševnem razvoju.
Anketiranci menijo, da imajo invalidi s statusom invalida po tem zakonu največ pravic in ugodnosti
ter, da so za to kategorijo invalidov denarni prejemki višji kot pri tistih, ki so status invalida pridobili
po drugih predpisih. Opozarjajo pa, da so najteţji invalidi prepuščeni skrbi društev.

3.4 Ugotovitve: ocena ustreznosti drţavne skrbi za invalide
V tem poglavju predstavljamo sklepne ugotovitve o oceni ustreznosti drţavne skrbi za posamezne
skupine invalidov v okviru socialnih transferjev in drugih pravic. Oceno ustreznosti smo pridobili na
podlagi dveh metodoloških orodij (anketnega vprašalnika in skupinskih intervjujev), podatke pa smo
zbirali med invalidi in invalidskimi organizacijami.
Najprej povzemamo ključne ugotovitve o ustreznosti drţavne skrbi za invalide (utemeljitve ocen,
predloge, komentarje) na posameznih področjih, zatem pa še glede na posamezne zakone, po
katerih imajo osebe status invalida oziroma upravičenca in so jim priznane določene pravice.

OCENA USTREZNOSTI DRŢAVNE SKRBI ZA INVALIDE NA POSAMEZNIH PODROČJIH
Invalidske organizacije ocenjujejo, da je skrb drţave najbolj ustrezna na področju starševskega
varstva in na področju davčnih olajšav in oprostitev, najmanj pa na področju vzgoje in izobraţevanja
ter socialnega varstva, vendar pa razlike med povprečnimi ocenami posameznih področij niso
statistično pomembne.
VZGOJA IN IZOBRAŢEVANJE
Predstavniki invalidskih organizacij ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe invalidov na področju
vzgoje in izobraţevanja večinoma neustrezna (povprečna ocena 2,36). Najbolje jo ocenjujejo
gibalno ovirani, najslabše pa gluhoslepi oz. gluhi in naglušni.
Na podlagi zbranih podatkov lahko povzamemo, da so z vidika grajenih ovir objekti s področja
vzgoje in izobraţevanja še vedno preslabo prilagojeni gibalno oviranim osebam. Še vedno je veliko
grajenih in tehničnih ovir, ki oteţujejo ali onemogočajo gibalno oviranim osebam vključitev v
programe izobraţevanja na vseh ravneh (npr. vključitev v osnovno šolo v domačem kraju).
Sodelujoči v raziskavi opozarjajo, da so v praksi zadeve velikokrat prepuščene izobraţevalnim
ustanovam samim.
Tudi z vidika slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih se kot problematična kaţe predvsem
neprilagojenost objektov, izobraţevalnih procesov, metod dela in premalo tehničnih prilagoditev
glede na njihove potrebe. Anketiranci npr. opozarjajo, da so stavbe fakultet za slepe in slabovidne
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večinoma neprilagojene, nimajo vodil za slepe, nimajo kontrastnih vodil za slabovidne itd. Velika
teţava je tudi neprilagojena literatura in študijsko gradivo. V zadnjem obdobju nekatere fakultete
deloma ţe omogočajo dostop do elektronskih gradiv, vendar je to področje po fakultetah še vedno
urejeno zelo različno in nesistematično. Študenti invalidi so pri »prilagoditvi« študijskega gradiva in
literature odvisni od dogovora in dobre volje profesorjev ter od pomoči invalidskih organizacij.
Gluhi in naglušni na tem področju omenjajo probleme z neprisotnostjo tolmačev pri študijskem
procesu. Predlagajo, da se stroški tolmačenja v slovenski zakovni jezik na fakultetah pokrivajo s
sredstvi Ministrstva za visoko šolstvo in ne iz vavčerjev, do katerih imajo gluhi študentje pravico in
jih je za ta namen odločno premalo. Z vavčerji pa naj se zagotovi moţnost izbire zapisnikarja,
tolmača, osebnega asistenta, itd. glede na potrebe uporabnika.
V vidika oseb z motnjami v duševnem razvoju ugotavljamo, da sodelujoči v naši raziskavi področje
predšolske vzgoje za to populacijo ocenjujejo ustrezno, čeprav za to obdobje pogrešajo pravico do
zgodnje obravnave otroka in celotne druţine. Udeleţenci skupinskega intervjuja so mnenja, da je za
otroke z motnjami v duševnem razvoju najprimernejša osnovna šola s prilagojenim programom
(OŠPP) oziroma običajna šola s prilagojenim oddelkom. Vključitvi te populacije v običajno osnovno
šolo niso povsem naklonjeni. Izkazalo se je, da je razmišljanje staršev odraslih oseb z motnjami v
duševnem razvoju povsem nasprotujoče teoriji inkluzivnega izobraţevanja. Zaviršek in Urh (2005)
npr. poudarjata, da se moral proces integracije razširiti in vključevati tudi otroke s teţjimi
intelektualnimi ovirami.
V eni izmed sodelujočih organizacij so postavili tudi zanimivo vprašanje o obsegu prostočasnih
dejavnosti, ki so v okviru izobraţevalnih ustanov na voljo invalidom.
Z vidika študentske invalidske problematike so bili sodelujoči enotni, da jim status študenta s
posebnimi potrebami prinaša določene koristi, predvsem v moţnosti ustnega opravljanja izpitov,
podaljšanja časa za opravljanje izpita in v dodatnih izpitnih rokih. Vendar se je v razpravi pokazalo,
da na tem področju ni enotne ureditve. Fakultete so pri urejanju potreb študentov invalidov
avtonomne, veţejo jih samo določbe Statuta Univerze v Ljubljani, ki pa so precej ohlapne.
Kljub ugodnostim, ki jih imajo študentje invalidi pri pridobivanju študentske sobe, je teţava v
premajhnem številu prilagojenih sob za gibalno ovirane osebe v študentskih domovih.
Potrebno bi bilo spremeniti sistem štipendiranja. Sodelujoči so izrazili nezadovoljstvo zaradi nizkega
cenzusa in zaradi nizkega dodatka za invalidnost. Študenti invalidi imajo številne dodatne stroške, ki
pa jih ne morejo pokriti s štipendijskim dodatkom za invalidnost.
DELO IN ZAPOSLOVANJE
Predstavniki invalidskih organizacij ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe invalidov na področju
zaposlovanja in dela preteţno neustrezna (povprečna ocena 2,41). Najbolje je področje ocenjeno z
vidika gibalno oviranih oseb, najslabše pa z vidika gluhoslepih ter oseb z motnjami v duševnem
razvoju.
Več anketirancev se v svojih utemeljitvah ocen na področju zaposlovanja dotakne kvotnega
sistema, ki je sicer prinesel določene spremembe na bolje, vendar vidijo njegove pomanjkljivosti v
tem, da so kvote najniţje ravno za področja, kjer bi se lahko izobraţeni invalidi v največji meri
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zaposlovali, posebej v javnem sektorju. Tam se kaţe velik potencial za zaposlovanje invalidov,
vendar so kvote nizke.
Nekateri anketiranci menijo, da zaposlitveni načrti niso prilagojeni različnim tipom invalidnosti in, da
pri tem ni individualne obravnave. Moti jih, da se za večino vse konča pri napotitvi na poklicno
rehabilitacijo in dodatno izobraţevanje.
Pri spodbujanju zaposlovanja invalidov se premalo poudarka daje zaposlovanju na običajnem
delovnem mestu. Kot zelo problematične nekateri sodelujoči (z vidika invalidov na splošno, z vidika
gibalno oviranih in s stališča slepih in slabovidnih) ocenjujejo postopke zaposlitvene rehabilitacije, ki
invalidom ne prinesejo ustreznih spodbud pri iskanju zaposlitve. Menijo, da je postopek neustrezen,
celo poniţujoč do invalidov z visokošolsko izobrazbo. V teh postopkih jih namreč pogosto
obravnavajo kot delovno nezmoţne osebe ali kot osebe z zmanjšano intelektualno sposobnostjo.
Podobno velja za svetovalce na zavodih za zaposlovanje, ki invalide hitro usmerijo v postopke
invalidskega upokojevanja ne glede na stopnjo izobrazbe invalida. Sodelujoči predlagajo, naj bo
postopek zaposlitvene rehabilitacije bolj naravnan na dejanske intelektualne in fizične sposobnosti
invalidov, predvsem pa krajši in do invalidov bolj prijazen.
Gibalno ovirani na področju zaposlovanja pogrešajo bolj dejavno vlogo zaposlenih na Zavodu za
zaposlovanje ţe pred končanjem šolanja invalida. Njihova pomoč, »karierne« usmeritve bi bile
šolajočim invalidom dobrodošle v času proti koncu šolanja. Ugotavljajo, da veliko študentov
invalidov namenoma podaljšuje študentski status, saj jim prinaša bolj ugoden poloţaj, kot status
brezposelnega.
Teţave na področju zaposlovanja, ki jih izpostavljajo gluhi in naglušni, so povezane z dostopom do
informacij na delovnem mestu, s komunikacijo v delovnem okolju in s prilagoditvijo delovnega
mesta. Komunikacija v delovnem okolju ni prilagojena, zoţena je le na najnujnejše, pridobivajo pa le
osnovne informacije, kar oteţkoča kakovostno delo.
Sodelujoči pogrešajo informacije in konkretno pomoč za gluhe in naglušne v procesu zaposlovanja
in kasneje. Rešitev vidijo v tem, da bi jim bil dodeljen pomočnik oziroma neke vrste asistent na
delovnem mestu. Delovati bi morala podporna sluţba, ki bi spremljala tako zaposlene gluhe kot
delodajalce ter jim dajala določene usmeritve. Komunikacija v podjetjih bi se lahko izboljšala tudi z
uporabo različnih računalniških aplikacij, ki omogočajo enostavno komuniciranje.
Tudi predstavniki slepih in slabovidnih pogrešajo večjo pripravljenost drţave, da bi več slepih
zaposlili v javnem sektorju. Pozitivno pa je bila ocenjena ureditev javnih del.
Z vidika oseb z motnjami v duševnem razvoju anketiranci kot pozitivne navajajo programe socialne
vključenosti, vendar opozarjajo, da je njihov obseg premajhen; tu omenjajo predvsem čakalne vrste
v VDC, kjer je število koncesij za vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju premajhno.
Sodelujoči ocenjujejo, da se večina odraslih OMDR nikoli ne zaposli v običajnem delovnem okolju.
Tudi, če delajo v običajnem delovnem okolju, so še vedno varovanci VDC-jev. Trenutna ureditev
njihovega poloţaja oziroma statusa prav tako ne »stimulira« zaposlovanja v običajnem okolju, saj z
njo izgubijo status in pravice po Zakonu o druţbenem varstvu.
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ZDRAVSTVENO VARSTVO
Predstavniki invalidskih organizacij ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe invalidov na področju
zdravstvenega varstva ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna ocena 2,63). Najbolje je področje
ocenjeno z vidika gluhih in naglušnih oseb, najslabše pa z vidika gluhoslepih in gibalno oviranih
oseb.
Kot velik problem trenutne zdravstvene in širše celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami se
kaţe dejstvo, da pravica do zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in celotne druţine ni
uzakonjena in se zato ne izvaja sistematično, redno, povsod, za vse skupine invalidov, itd.. Problem
je bil v anketi izpostavljen z vidika različnih skupin invalidov.
Anketiranci menijo, da zdravstveno varstvo za gibalno ovirane osebe ni dovolj ustrezno urejeno,
predvsem pri uresničevanju pravic do ustreznih medicinskih in tehničnih pripomočkov. Invalidski
vozički, ki se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so določeni s standardom, so
zastareli in ne odgovarjajo potrebam uporabnikov. Ti morajo za ustrezne vozičke, ki so prilagojeni
njihovim potrebam, doplačati sami. Slovenija tudi ne sledi razvoju na področju medicinsko tehničnih
pripomočkov in zdravil. Tisto, kar svetujejo zdravniki, velikokrat ni na seznamu in se ne financira iz
zdravstvenega zavarovanja. Dostopnost invalidov do ustreznih medicinsko tehničnih pripomočkov in
zdravil je tako slaba. Z vidika gibalno oviranih oseb je bila pozitivno ocenjena obnovitvena
rehabilitacija.
Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo, da so nekateri zdravstveni objekti za gibalno ovirane še
vedno nedostopni, zlasti v manjših krajih. Z vidika gluhih in naglušnih pa je problematična tudi
dostopnost komunikacij in informacij. Za osebe z okvaro sluha je pri dostopu do zdravstvenih
storitev najbolj pereča pomanjkljiva opremljenost objektov in ordinacij z ustreznimi tehničnimi
pripomočki in »neprisotnost« tolmača.
Problematično je tudi dejstvo, da zdravstvena zavarovalnica ne pokriva vseh stroškov, ki nastajajo
pri delovanju in uporabi osnovnih tehničnih pripomočkov za gluhe. Gluhi omenjajo tudi teţave, ki jih
imajo z obiski pri nekaterih specialistih (npr. ginekolog, psihiater), ki večinoma potekajo brez
prisotnosti tolmača, spremljajo pa jih starši. Sicer pa se stroški tolmačenja pri zdravniku krijejo iz
zdravstvene blagajne in ne iz vavčerjev, kar ocenjujejo kot ustrezno.
Sodelujoči, ki so podali ocene ureditve zdravstvenega varstva za slepe in slabovidne menijo, da ni
dovolj poskrbljeno za celovito rehabilitacijo in za ustrezne medicinske pripomočke za to skupino
invalidov. Povzamemo lahko, da bi morale biti pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja bolj
fleksibilne. Največji problem je pri braillovi vrstici, ki jo upravičenec lahko dobi samo enkrat v
ţivljenju, pa še to samo v primeru, če predhodno ni dobil braillovega pisalnega stroja. Kot
problematični omenjajo tudi pravico oziroma kriteriji za pridobitev bele palice subvencije za očala z
dioptrijo.
Anketiranci pri pravicah odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju pogrešajo specialistično
zdravstveno obravnavo, npr. fizioterapijo, storitve logopeda in psihologa. Prav tako so nekateri
sodelujoči izpostavili ţeljo po ambulanti (splošni in zobozdravstveni), kjer bi bil kader posebej
usposobljen za delo z OMDR. Gre namreč za specifične probleme in potrebe teh oseb, do katerih je
potrebno drugače pristopiti.

211

Udeleţenci kot pozitivno ocenjujejo trenutno ureditev, po kateri je z obveznim zdravstvenim
zavarovanjem, ki ga plača drţava, zavarovanim OMDR zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev v
celoti.
POKOJNINSKO IN INVALIDSKO VARSTVO
Predstavniki invalidskih organizacij ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe invalidov na področju
pokojninskega in invalidskega zavarovanja neustrezna (povprečna ocena 2,17). Najbolje je
področje ocenjeno z vidika gibalno oviranih oseb, najniţje pa z vidika oseb z motnjami v duševnem
razvoju.
Poglavitna pomanjkljivost celotnega sistema invalidskega varstva je po njihovem mnenju v tem, da
zakonodaja ne mogoča prehodov med statusi invalida oziroma upravičenca do določene pravice po
različnih zakonih (npr. status in pravice zavarovancev po ZPIZ, ZZRZI, ZDVTP).
Opaţajo, da se invalidske komisije vse teţje odločijo za invalidsko upokojitev določene osebe. Tako
so npr. osebe z multiplo sklerozo zaradi nezmoţnosti dela dolgo časa bolniško odsotne in zaradi
nerazumevanj delodajalcev pogosto v hudi stiski.
Z vidika gibalno oviranih oseb se zdi anketirancem sedanji sistem pokojninskega in invalidskega
varstva ustrezen, teţave pa naj bi se po njihovem mnenju pojavile s sprejetjem novega zakona na
področju pokojninskega in invalidskega varstva, ki bo posegel v pravice invalidov.
Anketiranci, ki so drţavno skrb za invalide na področju invalidskega in pokojninskega zavarovanja
ocenjevali z vidika gluhih in naglušnih omenjajo pomanjkljivo področje tehničnih pripomočkov in
neustrezno klasifikacijo telesnih okvar.
Osebe z motnjami v duševnem razvoju običajno ne uveljavljajo pravic iz ZPIZ-1, saj večinoma niso
zaposleni, le v primeru druţinskih pokojnin po pokojnem staršu uveljavljajo pravice iz tega zakona.
To moţnost oziroma pravico ocenjujejo kot dobro.
STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŢINSKI PREJEMKI
Predstavniki invalidskih organizacij ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe invalidov na področju
starševskega varstva in druţinskih prejemkov ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna ocena 2,8).
Najbolje je področje ocenjeno z vidika gluhih in naglušnih ter oseb z motnjami v duševnem razvoju,
najslabše pa z vidika slepih in slabovidnih.
Z vidika gibalno oviranih oseb in oseb z motnjami v duševnem razvoju anketiranci poudarjajo, da je
nekaj pravic s tega področja ustreznih in razmeroma dobro pokrivajo potrebe gibalno oviranih otrok,
otrok z motnjami v duševnem razvoju in njihovih staršev. Gre za dodatek za nego in varstvo otroka,
moţnost do nadomestila za izgubljeni dohodek in podaljšan dopust za nego in varstvo otroka.
Vendar s stališča gibalno oviranih anketiranci opozarjajo, da omenjeni dodatek ne krije nekaterih
povišanih stroškov druţine zaradi invalidnosti otroka (nakup primernega vozila, dodatne terapije,
posebna prehrana,…).
Anketiranci opozarjajo, da je slabo poskrbljeno za invalide, ki so sami starši.
Opozarjajo tudi, da se v okviru sistema kot drţava bolj ukvarjamo s finančnimi omejitvami kot pa
spodbudami za podporo osebnostnega razvoja in čim bolj neodvisnega ţivljenja invalida od otroka
do odraslega človeka.
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Anketiranci, ki so področje ocenjevali s stališča oseb z motnjami v duševnem razvoju, kot negativno
izpostavljajo dejstvo, da so do različnih zgoraj omenjenih pravic s področja starševskega varstva
upravičeni le starši šoloobveznih otrok. Za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju bo v
prihodnje veljal novi Zakon o socialno varstvenih prejemkih in iz njega izhajajoče nizko nadomestilo,
ki ga ne podpirajo.
SOCIALNO VARSTVO
Predstavniki invalidskih organizacij ocenjujejo, da je skrb drţave za potrebe invalidov na področju
socialnega varstva bolj kot ne neustrezna (povprečna ocena 2,41). Najbolje je področje ocenjeno z
vidika gibalno oviranih oseb, najslabše pa z vidika gluhoslepih in oseb z motnjami v duševnem
razvoju.
Mnenja o sistemu socialnih transferjev, ki jih prejemajo invalidi, so tako pozitivna kot tudi negativna.
Nekateri jih ocenjujejo kot zadovoljive, nekateri pa kot prenizke. Manj ustrezna pa je po mnenju
večine ureditev konkretne – fizične pomoči (npr. osebne asistence, spremstva za slepe, pomoči na
domu). Velik deleţ skrbi za invalide prepušča druţinskim članom in nevladnim organizacijam.
Posledično zaradi pomanjkanja sredstev invalidi pogosto niso deleţni oskrbe, ki bi jo potrebovali.
Anketiranci so podali stališče, da so socialni transferji, ki pomagajo izboljšati socialno ekonomski
poloţaj gibalno oviranih, zelo nizki v primerjavi s stroški za pokrivanje običajnih in posebnih potreb
gibalno oviranih. Opozarjajo tudi, da pravice niso individualizirane.
Gibalno ovirani so posebej kritični do ureditve osebne asistence, ki je ključna za druţbeno
integracijo in neodvisno ţivljenje gibalno oviranih, to področje pa je pri nas urejeno nesistematično.
Invalidi se tako posluţujejo programov in storitev, ki jih ponujajo invalidske organizacije. Te se
trudijo po svojih najboljših močeh. Bolj so kritični do nekaterih institucij, zlasti centrov za socialno
delo in Zavoda za zaposlovanja, ki po njihovem mnenju delajo zelo togo.
Z vidika slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih anketiranci ocenjujejo področje socialnega
varstva kot neustrezno, saj pravice niso individualizirane, torej ne odgovarjajo dejanskim potrebam
posameznika. Z vidika obeh skupin invalidov so bile podane kritike na delo centrov za socialno delo,
ki delujejo zgolj kot administrativni organ. Gluhi in naglušni tudi izraţajo nezadovoljstvo nad
dejstvom, da niso upravičeni do nadomestila za invalidnost.
Slepi in slabovidni, ki so sodelovali v intervjuju, predlagajo, da drţava z zakonom celovito uredi
osebno asistenco za vse kategorije invalidov, hkrati pa naj se sprejmejo ukrepi za bolj učinkovito
delovanje centrov za socialno delo.
Anketiranci z vidika pravic oseb z motnjami v duševnem razvoju na področju socialnega varstva kot
pozitivno izpostavljajo pravico do druţinskega pomočnika ter vodenje in varstvo ter zaposlitev pod
posebnimi pogoji. Vendar pa opaţajo, da je v VDC-jih premalo prostih mest oz. dodeljenih koncesij.
Glede na to, da se financirajo ustanove in ne posamezniki glede na njihove potrebe, so tisti, ki niso
vključeni v ustanove, izrazito depriviligirani, kar pa je seveda negativni vidik trenutnega sistema.
Udeleţenci v raziskavi so enotni, da so socialni prejemki za to populacijo, ki jih določa trenutno
veljavna zakonodaja, prenizki. Še posebej dodatek za tujo nego in pomoč po Zakonu o druţbenem
varstvu, ki bi moral biti izenačen z višino dodatka za pomoč in postreţbo po ZPIZ-1.
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Na področju celodnevnega varstva oseb z motnjami v duševnem razvoju se kaţe izrazito
pomanjkanje usposobljenega kadra. Pri institucionalnem varstvu so problem tudi visoke cene.
Udeleţenci na splošno podpirajo manjše enote celodnevnega varstva, npr. bivalne skupnosti.
DAVČNE IN DRUGE OLAJŠAVE IN OPROSTITVE
Predstavniki invalidskih organizacij ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe invalidov na področju
davčnih in drugih olajšav in oprostitev ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna ocena 2,88).
Najbolje je področje ocenjeno z vidika oseb z motnjami v duševnem razvoju, najslabše pa z vidika
gluhih in naglušnih oseb.
Anketiranci z vidika gibalno oviranih oseb utemeljujejo svoje ocene področja davčnih in drugih
olajšav in oprostitev z mnenjem, da bi gibalno ovirani potrebovali olajšave in oprostitve davka za
nakup boljšega osebnega vozila, predelave vozila, zagotavljanja ustreznih bivalnih razmer,
oprostitve davka za nakup medicinskih in ortopedskih pripomočkov, ki jih potrebujejo in ne dobijo na
naročilnico ZZZS in podobno. Poudarjajo, da imajo prenizke mesečne dohodke, da bi lahko sami
poskrbeli za nabavo ustreznih pripomočkov. Tisti, ki se financirajo iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, so določeni s standardom, so zastareli in ne odgovarjajo potrebam uporabnikov
oziroma jim ne zagotavlja dobrih pogojev za kvalitetno ţivljenje.
V eni izmed organizacij ugotavljajo, da je trenutna ureditev tega področja še zadovoljiva, čeprav
ocenjujejo, da se obseg pravic zmanjša ob vsaki noveli zakonodaje.
Z vidika oseb z motnjami v duševnem razvoju anketiranci kot pozitivne izpostavljajo nekatere
davčne olajšave in oprostitve, ki so trenutno tej populaciji na voljo. Pojavlja pa se tudi predlog
ukinitve vseh olajšav in oprostitev ter izplačilo tega denarja ljudem glede na njihove potrebe.
Starši oseb z motnjami v duševnem razvoju so mnenja, da bi bilo potrebno sistemsko urediti
oprostitev plačila RTV prispevka. Prav tako ni urejena oprostitev oziroma niţje plačilo za
medkrajevni potniški promet (avtobusi in ţeleznica), kar je nekdaj ţe bilo. Omenjajo pa, da je plačilo
mestnega potniškega prometa v Ljubljani in Mariboru za to skupino invalidov dobro urejeno.
KULTURA
Predstavniki invalidskih organizacij ocenjujejo, da skrb drţave za potrebe invalidov na področju
kulture ni niti ustrezna niti neustrezna (povprečna ocena 2,67). Najbolje je področje ocenjeno z
vidika gibalno oviranih oseb in oseb z motnjami v duševnem razvoju, najslabše pa z vidika
gluhoslepih, slepih in slabovidnih.
Predstavniki dveh sodelujočih organizacij opozarjajo, da v kulturi ni reprezentacije drugačnosti. Če
pa ţe je, je v skladu z napačnimi predstavami ali predsodki o invalidih. Predlagajo, da bi morale biti
informacije o invalidih vključene v običajne oddaje. Invalide se namreč omenja, kadar se govori o
zdravstvu in sociali. Pojasnjujejo, da tako kot so invalidi del druţbe na vseh področjih, bi morali biti
tudi del splošne kulture.
Gibalno ovirane osebe ter njihovi predstavniki v invalidskih organizacijah različno ocenjujejo
področje dostopnosti objektov s področja kulture. Prvi ocenjujejo, da so objekti s področja kulture za
gibalno ovirane v večini dostopni, predstavniki več invalidskih organizacij pa menijo ravno
nasprotno. Po njihovem mnenju poseben problem predstavlja tudi dostopnost in urejenost sanitarij
ter parkiranje pred kulturnimi ustanovami.
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Gibalno ovirani kot pomembnejši problem na področju dostopnosti do kulturnih objektov
izpostavljajo zaodrje teh objektov. Urejen je npr. dostop do objekta in ogled prireditve, vendar pa je
velikokrat zaodrje neprilagojeno, saj se ne predvideva, da bi lahko invalid nastopal v neki predstavi,
gledališki igri, plesni predstavi ipd.
Z vidika slepih in slabovidnih so kulturni programi premalo prilagojeni tej skupini invalidov.
Dostopnost do kulturnih dobrin za slepe, zlasti muzejev, galerij in kinodvoran bi se povečala ţe s
sistematično uvedbo zvočnega opismenjevanja muzejskih zbirk, eksponatov, filmov in podobno.
Za gluhe in naglušne je dostopnost kulturnih vsebin še vedno omejena, saj primanjkuje ustreznih
tehničnih prilagoditev in tolmačev. Premalo naj bi bilo programov oziroma vsebin ustrezno
prilagojenih gluhim in naglušnim (npr. programi javne in komercialnih televizij, kulturni dogodki,
proslave ob drţavnih praznikih), zato na tem področju predlagajo določene izboljšave. Omejen je
tudi razvoj lastne kulture ter razvoj slovenskega znakovnega jezika.
Na splošno je več anketirancev omenilo, da kulturne prireditve in vsebine niso prilagojene slepim in
slabovidnim ter gluhim in naglušnim.
Predstavnica ene izmed invalidskih organizacij je v imenu oseb z motnjami v duševnem razvoju
ugotavljala, da osebe z motnjami v duševnem razvoju po mnenju drţave nimajo kulturnih potreb,
odraz tega je tudi skrb drţave za kulturne pravice teh oseb.
Starši oseb z motnjami v duševnem razvoju pogrešajo sistemsko ureditev cenejših ali brezplačnih
vstopnic za obisk kulturnih ustanov in prireditev (npr. muzejev, galerij, kinodvoran). Občasno jim te
ugodnosti uredijo preko Zveze Soţitje.

OCENA USTREZNOSTI DRŢAVNE SKRBI ZA INVALIDE GLEDE NA POSAMEZNE ZAKONE
Predstavniki invalidskih organizacij, ki so sodelovali v naši raziskavi ocenjujejo, da v okviru drţavne
skrbi za potrebe invalidov najbolje »poskrbi« Zakon o vojnih invalidih, najslabše pa Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Prav tako je Zakon o vojnih invalidih v povprečju
pomembno bolje ocenjen od Zakona o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Med
ostalimi zakoni ni pomembnih razlik.
Pri Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju anketiranci kot pozitivno izpostavljajo
pravico do rehabilitacije, razporeditve na drugo delovno mesto, dodatek za pomoč in postreţbo,
pravico do druţinske pokojnine in pravico do posebnega primera zavarovanja. Pomanjkljiv se jim
zdi seznam in sistem ugotavljanja telesnih okvar in poklicih bolezni, ki povzročata neenakost med
invalidi, določene skupine invalidov pa sploh niso opredeljene, npr. gluhoslepi. V tem kontekstu
pogrešajo sistemske spodbude za izboljševanje varstva pri delu, predvsem z diferenciranimi
prispevnimi stopnjami za delodajalce.
Anketiranci vidijo problem predvsem pri prenizkih mesečnih prejemkih, ki jih za invalide zagotavlja
ta zakon in ne ustrezajo specifičnim potrebam invalidov. Zakon v preveliki meri temelji na
medicinskem modelu (diagnozah, okvarah), premalo pa upošteva individualne potrebe upravičenca
do posamezne pravice. Kot ţelja, predlog več anketirancev je omenjen bolj individualiziran,
fleksibilen zakon, ki temelji na dejanskih potrebah invalidov.
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Več anketirancev v svoji utemeljitvi ocene ustreznosti Zakona o druţbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb omenja, da bi osebe, ki imajo status invalida po tem zakonu in so
vključene v VDC, morale prejemati minimalno plačo, in ne le nagrado. Pripombe se nanašajo tudi
na zastarelost zakona na splošno, v konceptualnem in terminološkem smislu. Njegova
pomanjkljivost je tudi nefleksibilnost in neomogočanje prehoda med statusi ter koriščenje pravic po
drugih zakonih.
Kot pozitivno ureditev v tem zakonu pa sta omenjeni pravica do nadomestila za invalidnost in
pravica do dodatka za tujo nego in pomoč.
S stališča gibalno oviranih je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ocenjen dokaj
ugodno, saj na eni strani prinaša precej pravic in daje podporo gibalno oviranim otrokom, po drugi
strani pa je zaradi finančnih omejitev veliko teh pravic okrnjenih. Menijo, da je predstava o eni šoli
za vse iluzorna, potrebno je delati na več ravneh. V eni izmed sodelujočih organizacij menijo, da
ZUOPP ne pokriva celotnega obdobja šolanja, usmerja se namreč predvsem na pravice
osnovnošolcev.
S stališča slepih in slabovidnih omenjeni zakon prinaša preveč pavšalnih rešitev, s stališča gluhih in
naglušnih pa so prilagoditve (tehnične in komunikacijske), ki jih prinaša za otroke z okvaro sluha,
pomanjkljive. Predstavniki gluhoslepih menijo, da je gluhoslepota povsem neprimerno obravnavana.
Predstavniki oseb z motnjami v duševnem razvoju v zakonu kot pozitivno ocenjujejo pravico do
individualiziranega programa vzgoje in izobraţevanja, pri katerem sodeluje strokovna skupina.
Pozdravljajo tudi sodelovanje staršev pri pripravi individualiziranega programa, kar je z zakonodajo
omogočeno in moţnost izobraţevanja na domu. Kot negativno plat te zakonodaje pa omenjajo
ohranjanje dualnega sistema osnovnošolskega izobraţevanja in s tem segregacijo otrok z zmerno,
teţjo, teţko in kombinirano motnjo v duševnem razvoju. Opozarjajo tudi na problem obdobnega
obravnavanja OMDR - po enih merilih so v šolskem sistemu do 21. leta po drugem pa do 26. leta.
Kot negativni vidik omenjenega zakona so anketiranci izpostavili še premajhen obseg ur osebne
asistence - spremljanja za šolajoče otroke s posebnimi potrebami, slab nadzor nad izvajanjem
zakona, problem tolmačev, ohranjanje institucij in velikokrat premalo usposobljen kader.
Pri utemeljevanju ocen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov z vidika
gibalno oviranih oseb anketiranci menijo, da delodajalci niso dovolj dobro informirani o sistemskih
spodbudah za zaposlovanje invalidov ter, da invalidi ne poznajo vseh moţnih sistemskih spodbud.
Ocenjujejo, da je še vedno premalo podpornih programov, ki bi omogočali večjo zaposljivost ljudi z
gibalno oviranostjo, zlasti mladih. Pomoč drţave morala biti individualna in neposredna, torej
namenjena posameznikom, ne pa organizacijam. Opozarjajo tudi, da ZZRZI pomanjkljivo ureja
status tistih invalidov, ki so bili ţe pred nastopom dela v okviru zaposlitvene rehabilitacije ocenjeni
kot zmoţni za delo samo v okviru skrajšanega delovnega časa. Te osebe ne morejo pridobiti
polnega obsega pravic iz invalidskega zavarovanja, kljub temu da so zaposleni v okviru svojih
zmoţnosti in so zavarovanci ZPIZ.
Enako kot pri gibalno oviranih, tudi za skupino slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih
anketiranci menijo, da delodajalci niso dovolj informirani o sistemskih spodbudah za zaposlovanje
invalidov ter, da invalidi ne poznajo vseh moţnosti sistemskih spodbud. Z vidika gluhih in naglušnih
še poudarjajo, da ZZRZI prinaša nekaj dobrih stvari, pomanjkljivo pa se jim zdi področje prilagoditev
delovnega mesta in pripomočkov na delovnem mestu za osebe z okvaro sluha.
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ZZRZI sicer omogoča zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje ljudi z motnjami v duševnem
razvoju, ni pa omogočeno vračanje iz zaposlitvenega statusa v status invalida in nazaj, kar pa je
predmet druge zakonodaje.
Ena izmed utemeljitev ocene ZZRZI se nanaša tudi na samo izvajanje omenjenega zakona v praksi.
Potrebno bi bilo spremljati, koliko oseb, ki so šle skozi zaposlitveno rehabilitacijo, je obdrţalo sluţbo
več kot 12 mesecev, saj se pogosto zgodi, da so osebe odpuščene po enem letu. Tu se pojavlja
vprašanje dejanske učinkovitosti zaposlitvene rehabilitacije.
Zakon premalo spodbuja zaposlovanje na običajnem delovnem mestu. V večji meri bi moral urejati
prilagoditve, pogoje in moţnosti invalidov na običajnem delovnem mestu.
Kot ţe rečeno so anketiranci najbolje ocenili Zakon o vojnih invalidih. Menijo, da imajo invalidi s
statusom invalida po tem zakonu največ pravic in ugodnosti ter, da so za to kategorijo invalidov
denarni prejemki višji kot pri tistih, ki so status invalida pridobili po drugih predpisih. Opozarjajo pa,
da so najteţji invalidi po tem zakonu prepuščeni skrbi društev.
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4. SKLEP
Pričujoče poročilo prinaša popis socialnih transferjev in drugih pravic invalidov na devetih področjih,
finančno ovrednotenje le teh ter oceno ustreznosti drţavne skrbi za posamezne skupine invalidov,
ki so jo podali invalidi in predstavniki invalidskih organizacij.
Pri pripravi informacije so sodelovala pristojna ministrstva, strokovnjaki in invalidi. Pri tem je bilo
spoštovano načelo, ki ga poudarja tudi Konvencija ZN o pravicah invalidov v četrtem členu, da se je
o zadevah, ki se nanašajo na invalide potrebno posvetovati z invalidi ter jih dejavno vključevati
»preko njihovih reprezentativnih invalidskih organizacij«.
Priprava popisa in še zlasti razvrščanje, zdruţevanje in analiziranje socialnih transferjev in drugih
pravic invalidov ne predstavlja lahke naloge. Prva teţava se pojavi ţe ob uvrstitvi pravic v
posamezna področja, saj bi nekatere od njih lahko uvrstili v več področij. Prikaz smo ţeleli kar se da
poenostaviti in ga na ta način narediti preglednega, kar pa na drugi strani zahteva kratko – skrčeno
navajanje pravnih podlag. To je bila kar zahtevna naloga predvsem na tako kompleksnih področjih
kot sta npr. uveljavljanje pravic iz zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Zaradi tega obstaja nevarnost, da popis ne nudi vedno vseh podrobnih podatkov o posameznih
pravicah, njihovih razmerjih, povezavah in odvisnostih, ki so z vidika uveljavljanja le-teh lahko
odločilnega pomena. Upravičenost do nekaterih pravic za invalide je poleg splošnih pogojev
omejena še z odločbo pristojnega organa posamezni osebi, kar lahko bistveno skrči obseg
upravičencev do določene pravice. Popis omogoča vpogled v osnovne podatke o pravicah, ne more
pa biti podlaga za natančno določanje, do kakšnih pravic je posameznik upravičen v konkretni
situaciji.
Ker smo v obdobju, ko se tudi zakonodaja na področju invalidskega varstva in drugih področjih, kjer
lahko invalidi uveljavljajo določene pravice, intenzivno spreminja, smo za ustrezne dopolnitve in
morebitne spremembe pri vsebini pravic zaprosili pristojna ministrstva in druge organizacije na
posameznih področjih. Ker pristojni organi zagotovo zelo natančno poznajo celotno ureditev pravic,
ki upravičencem na področjih, ki jih pokrivajo, pripadajo, ocenjujemo, da predstavljen popis
predstavlja korekten posnetek stanja na področju pravic, ki jih invalidi v Sloveniji lahko uveljavljajo
oziroma so jih lahko uveljavljali v letu 2010. Pričujoče besedilo se namreč nanaša na stanje v letu
2010.
Na podlagi zbranih podatkih o številu upravičencev do posamezne pravice, višine finančnih
sredstev ter proračunskih postavkah ugotavljamo, da natančne slike o celotni višini finančnih
sredstev, ki jih drţava namenja invalidom oziroma uresničevanju njihovih pravic, ne moremo podati.
Večina socialnih transferjev in pravic za invalide je namreč takih, ki so namenjene invalidom in tudi
drugim osebam, torej jih lahko poleg invalidov uveljavljajo tudi drugi. Gre za pravice, za katere
pristojne sluţbe ne vodijo podatkov, ki bi bili ločeni za invalide. Iz celotne višine finančnih sredstev
za določeno pravico tako ne moremo določiti višine, ki je namenjena le za invalide, kaj šele po
posameznih vrstah oviranosti. Iz zbranih podatkov za posamezno področje pravic je moţno
ugotoviti le število proračunskih postavk, iz katerih se pravice financirajo ter okvirni obseg sredstev
za realizacijo tistih pravic, ki so namenjene le invalidom. Izhajajoč iz navedenega tudi ne moremo
soditi o tem, kateri skupini invalidov je namenjenih največ in kateri najmanj finančnih sredstev s
strani drţave. Zaradi večje preglednosti in transparentnosti financiranja pravic invalidov je torej
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smiselno v novo nastajajoči zakonodaji s področja invalidskega varstva natančno opredeliti zbirke
podatkov, ki jih morajo voditi pristojne sluţbe, izvajalci storitev in programov.
V določenih primerih je razvrščanje pravic po različnih skupinah problematično, saj zakonodaja za
nekatere pravice ne določa upravičenosti glede na tip oviranosti ali starost upravičenca, ampak
upošteva druge kriterije (npr. deleţ telesne okvare, vključenost v pokojninsko in invalidsko ter
zdravstveno zavarovanje (status zavarovanca), čas oziroma obdobje nastanka invalidnosti). Do
velikega dela pravic so tako upravičene vse skupine invalidov ne glede na vrsto oviranosti, čeprav
do uresničitve nekaterih pravic pri posameznih skupinah invalidov najverjetneje teţko ali nikoli ne
pride (npr. uresničitev pravice do dodatka k Zoisovi štipendiji za štipendiste s posebnimi potrebami
pri osebah z motnjami v duševnem razvoju).
Drugi pomemben vidik, s katerim se ukvarja pričujoča Raziskava, je ocena ustreznosti drţavne skrbi
za invalide glede na potrebe posameznih skupin invalidov, ki so jo podale invalidske organizacije in
invalidi posamezniki.
Sodelujoči so podali svoje ocene in utemeljitve ter tudi splošne komentarje, izkušnje, mnenja in
predloge glede na različna področja ţivljenja in glede na zakone, po katerih imajo osebe status
invalida oziroma upravičenca in so jim priznane določene pravice.
Predstavniki invalidskih organizacij ocenjujejo, da je skrb drţave najbolj ustrezna na področju
starševskega varstva in na področju davčnih olajšav in oprostitev, najmanj pa na področju vzgoje in
izobraţevanja ter socialnega varstva, vendar pa razlike med povprečnimi ocenami posameznih
področij niso statistično pomembne. Na splošno drţavno skrb za invalide preko socialnih transferjev
in pravic ocenjujejo kot niti ustrezno niti neustrezno (povprečna ocena je 2,55).
Nadalje ocenjujejo, da v okviru drţavne skrbi za potrebe invalidov najbolje »poskrbi« Zakon o vojnih
invalidih, najslabše pa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Prav tako je Zakon o
vojnih invalidih v povprečju pomembno bolje ocenjen od Zakona o druţbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb. Med ocenami ostalih zakonov ni pomembnih razlik.
Bolj kot same številčne ocene ustreznosti drţavne podpore na posameznih področjih in glede na
različne zakone so za Raziskavo pomembne utemeljitve ocen in drugi zbrani kvalitativni podatki.
Na kratko lahko sklenemo, da je za invalide ključnega pomena zagotovitev čim bolj neodvisnega
ţivljenja, za katerega pa so nujno potrebni podporni mehanizmi tako v obliki socialnih transferjev,
različnih pripomočkov in tehničnih rešitev, kakor tudi storitev in programov. Kot pomembne in zelo
zaţelene podporne mehanizme za neodvisno ţivljenje v Raziskavi sodelujoči navajajo institut
osebne asistence, ki bo urejen z Zakonom o osebni asistenci, ter več storitev na domu oziroma v
skupnosti.
Ključno je, da pravice invalidov izhajajo iz specifičnih potreb posameznih skupin invalidov oziroma
še podrobneje iz specifičnih potreb posameznika. V povezavi s tem je potrebno, da pravice temeljijo
na potrebah posameznikov in ne na statusnih opredelitvah. Sodelujoči velikokrat navajajo, da v
cenzusih za dodelitev nekaterih socialnih transferjev povečane potrebe invalidov niso upoštevane.
V tem kontekstu je kot posebno področje potrebno izpostaviti sistem pridobivanja medicinsko
tehničnih pripomočkov. Na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je
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pridobitev le-teh urejena, vendar pa je za primerne in kvalitetne pripomočke, ki dejansko
odgovarjajo potrebam posameznika, pogosto potrebno doplačilo uporabnika.
Uporaba medicinskega modela in preteţno določanje upravičenosti do pravic glede na zakonsko
določen status osebe sta vidna tudi iz seznama pravic za invalide v drugem poglavju pričujočega
poročila. Upravičenost do pravic se v večjem delu nanaša na zakon, po katerem oseba pridobi
status invalida, deleţ telesne okvare osebe, njeno vključenost v pokojninsko in invalidsko ter
zdravstveno zavarovanje (status zavarovanca), čas oziroma obdobje nastanka invalidnosti in
podobno, manj pa se upravičenost veţe na konkretne potrebe upravičencev (npr. invalid, ki mu je
za osnovne ţivljenjske potrebe neogibna stalna pomoč in postreţba drugega; otroci s posebnimi
potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti vzgoje in izobraţevanja v kraju njihovega prebivališča in jim
zaradi oddaljenosti prebivališča od kraja vzgoje in izobraţevanja ni mogoče zagotoviti prevoza).
Kot problematična se še vedno kaţe dostopnost različnih objektov in prostorov v javni rabi
(sodelujoči izpostavljajo predvsem področja izobraţevanja, zdravstva in kulture) ter prilagojenost
vsebin, postopkov, metod dela, komunikacij in informacij predvsem za senzorno ovirane osebe, na
kar opozarja tudi raziskava o ukrepih za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir, ki sta
jo pripravila Urbanistični Inštitut Republike Slovenije in Inštitut Republike Slovenije za socialno
varstvo. Omenjena raziskava posebej poudarja, da se zakoni in predpisi, ki se nanašajo na
odstranitev obstoječih oziroma preprečitev nastajanja novih (komunikacijskih in grajenih) ovir, v
praksi slabo oziroma nezadovoljivo izvajajo ter da večina ukrepov, ki so bili v različnih dokumentih
določeni za odpravljanje ovir in omogočanje gibanja brez ovir, še vedno ni uresničenih (Sendi in
Kobal Tomc, 2010).
Ob koncu velja izpostaviti posebno vrednost pričujočega poročila. Slovenija mora, kot določa 35.
člen Konvencije ZN o pravicah invalidov predloţiti Odboru za pravice invalidov »izčrpno poročilo o
ukrepih, ki jih je izvedla za izpolnjevanje obveznosti iz te konvencije, in o doseţenem napredku«.
Popis in analiza socialnih transferjev ter drugih pravic, ki so vključeni v popis, bodo pomembna
podpora pri pripravi tega gradiva.
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Priloga 1. Pregled socialnih transferjev za invalide po vrsti
oviranosti
V nadaljevanju je predstavljen nabor socialnih transferjev za invalide za posamezne vrste
oviranosti. Izhajajoč iz Zakona o izenačevanju moţnosti invalidov, kjer so kot invalidi opredeljeni kot
osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi in senzoričnimi okvarami ter motnjami v duševnem
razvoju, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in
učinkovito sodelovali v druţbi, smo razlikovali med štirimi vrstami oviranosti: gibalno ovirani, slepi in
slabovidni, gluhi in naglušni ter osebe z motnjami v duševnem razvoju.
Določitev upravičenosti do pravic glede na vrsto oviranosti v skladu s pravno podlago v nekaterih
primerih ni enostavna. Upravičenost do pravic namreč pogosto ni določena z vrsto oviranosti,
ampak glede na zakon, po katerem oseba pridobi status invalida, glede na deleţ telesne okvare
osebe, vključenost osebe v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (status
zavarovanca), čas oziroma obdobje nastanka invalidnosti in podobno. Upravičenost do nekaterih
pravic določa več med seboj povezanih pravnih podlag, dodatna odločba pristojnega organa ali
določene posebne okoliščine, ki so z vidika uveljavljanja pravic lahko odločilnega pomena. Do
velikega dela pravic so upravičene vse skupine invalidov ne glede na vrsto oviranosti, čeprav do
uresničitve nekaterih pravic pri posameznih skupinah invalidov najverjetneje teţko ali nikoli ne pride.
Predstavljen pregled socialnih transferjev in pravic za invalide glede na vrsto oviranosti tako ne
more biti absolutna podlaga za natančno določanje do kakšnih pravic je posamezna skupina
invalidov upravičena. Vzeti ga je potrebno le kot ogrodje, prvo usmeritev za določanje upravičenosti
do pravic. Poleg tega je potrebno imeti v mislih tudi to, da spodnje preglednice predstavljajo seznam
pravic, do katerih so posamezne skupine invalidov glede na vrsto invalidnosti zakonsko upravičene,
ne pa seznam pravic, ki jih posamezne skupine invalidov dejansko uresničujejo oziroma uveljavljajo
(več pojasnil je navedenih v začetku drugega poglavja pričujočega poročila).

1. Nabor socialnih transferjev do katerih so upravičeni gibalno ovirani

VZGOJA IN
IZOBRAŢEVANJE

USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: PRILAGOJEN PROGRAM ZA
PREDŠOLSKE OTROKE
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: PROGRAM
OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN
DODATNO STROKOVNO POMOČJO
PRAVICA DO SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA: PROGRAMI
SPLOŠNEGA TER STROKOVNEGA IN POKLICNEGA IZOBRAŢEVANJA S
PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO
PRILAGOJENI IZOBRAŢEVALNI PROGRAMI Z ENAKOVREDNIM
IZOBRAZBENIM STANDARDOM
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: VZGOJNI PROGRAMI
PRAVICA DO INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA VZGOJE IN
IZOBRAŢEVANJA
SPREMLJEVALEC ZA ZAGOTAVLJANJE FIZIČNE POMOČI GIBALNO
OVIRANIM
VKLJUČITEV V ZAVOD OZIROMA ODDAJA V REJNIŠTVO
PRAVICA DO PODALJŠANEGA BIVANJA
PRAVICA DO PRILAGOJENIH VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH OBDOBIJ
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DELO IN
ZAPOSLOVANJE

ZDRAVSTVENO
VARSTVO

POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO VARSTVO

PRAVICA DO PRILAGOJENEGA NAČINA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA
ZNANJA V PRILAGOJENIH PROGRAMIH
NAPREDOVANJE IZ RAZREDA V RAZRED IN POPRAVNI IZPITI IN USPEŠNO
DOKONČANJE DEVETEGA RAZREDA
PRAVICA DO IZOBRAŢEVANJA NA DOMU IN V ZASEBNEM ZAVODU
PRAVICA DO PONAVLJANJA LETNIKA IN PODALJŠANJA STATUSA DIJAKA
OPRAVLJANJE MATURE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI –
PRILAGODITVE
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA
PRAVICA DO IZREDNIH IZPITNIH ROKOV IN NAPREDOVANJA V VIŠJI
LETNIK
BREZPLAČNI PREVOZ ZA PREDŠOLSKE OTROKE S POSEBNIMI
POTREBAMI IN NJIHOVEGA OBVEZNEGA SPREMLJEVALCA
PRAVICA DO BREZPLAČNEGA PREVOZA DO ŠOLE
DODATEK K DRŢAVNI ŠTIPENDIJI ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI
POTREBAMI
DODATEK K ZOISOVI ŠTIPENDIJI ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI
POTREBAMI
SUBVENCIJE ZA BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU ZA SPREMLJEVALCA
ŠTUDENTSKA PREHRANA – PRAVICA DO DODATNIH BONOV
PRAVICA DO ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE
PRAVICA DO DENARNIH PREJEMKOV IZ NASLOVA ZAPOSLITVENE
REHABILITACIJE
FINANČNE VZPODBUDE ZA VKLJUČITEV INVALIDOV V ZAPOSLITEV
PRAVICA DO VKLJUČITVE V PROGRAME SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA
PRAVICA DO SORAZMERNEGA DELA NADOMESTIL
PRAVICE INVALIDA V ZAŠČITNI ZAPOSLITVI
PRAVICE INVALIDA V PODPORNI ZAPOSLITVI
PLAČILO STROŠKOV STORITEV V PODPORNEM ZAPOSLOVANJU
PRAVICA DO SUBVENCIJE PLAČE
PRAVICE IZ PROGRAMA UKREPOV APZ, KI SE POSEBEJ NANAŠAJO NA
INVALIDE
DENARNE DAJATVE ZA INVALIDE, VKLJUČENE V PROGRAME APZ
CELOTNO PLAČILO STORITEV
NUJNO ZDRAVLJENJE BREZ DOPLAČILA
NADOMESTILO ZARADI NEGE OŢJEGA DRUŢINSKEGA ČLANA
STAREJŠEGA OD SEDEM LET, KI TRAJA VEČ KOT SEDEM DNI
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV ZA OSEBE STAREJŠE OD 15 LET
BIVANJE ENEGA OD STARŠEV V BOLNICI OB BOLNEM OTROKU
PRAVICA DO MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV (IN SERVISIRANJA
LE-TEH)
PRAVICA DO PROTEZ, ORTOZ (OPORNIC) IN ORTOPEDSKIH ČEVLJEV
PRAVICA DO VOZIČKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA GIBANJE, STOJO IN
SEDENJE
SKUPINSKA OBNOVITVENA REHABILITACIJA
ORGANIZIRANE SKUPINE ZA USPOSABLJANJE ZA OBVLADOVANJE
BOLEZNI OTROK IN MLADOSTNIKOV
POGREBNINA
NAPOTITEV NA INVALIDSKO KOMISIJO
PRAVICA DO SPREMSTVA ZA OSEBE STAREJŠE OD 15 LET
INVALIDSKA POKOJNINA
STAROSTNA POKOJNINA BREZ ZMANJŠANJA V POSEBNIH PRIMERIH
DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŢBO
PRIŠTETA DOBA ZA PRIDOBITEV IN ODMERO PRAVIC NA PODLAGI
OSEBNIH OKOLIŠČIN
POKLICNA REHABILITACIJA
STROŠKI STORITEV IZVAJALCEV S PODROČJA POKLICNE REHABILITACIJE
STROŠKI UČNIH PRIPOMOČKOV
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STARŠEVSKO
VARSTVO IN
DRUŢINSKI PREJEMKI

SOCIALNO VARSTVO

DAVČNE IN DRUGE
OLAJŠAVE IN
OPROSTITVE

NADOMESTILO ZA ČAS POKLICNE REHABILITACIJE PO ZAKONU IZ LETA
1992
NADOMESTILO ZA ČAS POKLICNE REHABILITACIJE
PRILAGODITEV DELOVNEGA MESTA S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI IN
PRAVICA DO PRILAGODITVE PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV
PRILAGODITEV PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV TER
POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA
UKREPI ZA OHRANITEV ZAPOSLITVE DELOVNIH INVALIDOV
PRAVICA DO PREMESTITVE NA DRUGO DELOVNO MESTO IN PRAVICA DO
NADOMESTILA ZA INVALIDNOST
PRAVICA DO NASTANITVE
NADOMESTILO ZARADI MANJŠE PLAČE NA DRUGEM DELOVNEM MESTU
PO ZAKONU IZ LETA 1992
PRAVICA DO DELA S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM OD POLNEGA IN DELNA
INVALIDSKA POKOJNINA
INVALIDNINA
ZAČASNO NADOMESTILO
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV
VARSTVENI DODATEK
LETNI DODATEK (prej imenovani DODATEK ZA REKREACIJO)
NADOMESTILO PLAČE ZARADI DELA S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM PO
ZAKONU IZ LETA 1992
NADOMESTILO ZA ČAS ČAKANJA NA USTREZNO ZAPOSLITEV PO ZAKONU
IZ LETA 1992
STARŠEVSKI DOPUST – PODALJŠANJE
STARŠEVSKI DOPUST – HKRATNO IZRABLJANJE
PRAVICA STARŠEV DO KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA ZARADI
STARŠEVSTVA
POMOČ DRUŢINI NA DOMU, SOCIALNA OSKRBA
PRAVICA DO DRUŢINSKEGA POMOČNIKA
INSTITUCIONALNO VARSTVO
POVEČANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZA DODATEK ZA POMOČ IN
POSTREŢBO
OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
NADOMESTILO ZA INVALIDNOST
DODATEK ZA TUJO NEGO IN POMOČ
DODATEK ZA NEGO OTROKA, KI POTREBUJE POSEBNO NEGO IN
VARSTVO
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK
STROŠKI ZDRAVSTVENEGA PREGLEDA
OLAJŠAVA ZA ZAVEZANCA INVALIDA
OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV (62. člen ZDoh-2 in 56. člen
ZDDPO-2)
OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE
OSEBNA OLAJŠAVA INVALIDU S 100 % TELESNO OKVARO IN DELOVNEMU
INVALIDU
NIŢJA STOPNJA DDV
OPROSTITEV PLAČILA DAVKA OD CESTNIH MOTORNIH VOZIL
IZVZETJE IN OMEJITVE PREDMETOV DAVČNE IZVRŠBE
TAKSNE OPROSTITVE (23., 24., 25., in 28. člen ZUT)
OPROSTITEV PLAČILA LETNE DAJATVE ZA VOZILA ZA PREVOZ INVALIDOV
OPROSTITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA
OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
PRAVICA DO ZNIŢANE OZIROMA BREZPLAČNE VOZOVNICE ZA PREVOZ V
JAVNEM PROMETU
PRIKLJUČITEV NA JAVNO TELEFONSKO OMREŢJE NA FIKSNI LOKACIJI IN
POPUSTI V ZVEZI S TEM
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VOJNI INVALIDI

KULTURA

DOSTOP DO JAVNO DOSTOPNIH TELEFONSKIH STORITEV NA FIKSNI
LOKACIJI
BREZPLAČNI DOSTOP DO INTERNETA
POSEBNA OLAJŠAVA
INVALIDNINA
DODATEK ZA POSEBNO INVALIDNOST
DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŢBO
POVRAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE
ZDRAVSTVENO VARSTVO
ZDRAVILIŠKO IN KLIMATSKO ZDRAVLJENJE
POKLICNA REHABILITACIJA
OSKRBNINA
SOFINANCIRANJE PRILAGODITVE PROSTOROV IN TEHNIČNE OPREME
TER DELOVNEGA MESTA
FUNKCIONALNE OBLIKE POMOČI
INVALIDSKI DODATEK
DODATEK ZA SAMOHRANILCE
POPUST PRI VOŢNJI
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV (54., 56. in 74. člen ZVojI)
DRUŢINSKA INVALIDNINA
ZDRAVSTVENO VARSTVO
DRUŢINSKI DODATEK
POSMRTNINA
POVRAČILO STROŠKOV ZA PREVOZ POSMRTNIH OSTANKOV VOJNEGA
INVALIDA
PRAVICA DO OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
PRAVICA DO PLAČILA ZDRAVSTVENIH STORITEV V CELOTI
ODŠKODNINA ZA TELESNO IN DUŠEVNO TRPLJENJE
PRAVICA DO POVRAČILA PRISPEVKA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE
PRAVICA DO DOŢIVLJENJSKE MESEČNE RENTE
ŠTIPENDIJA, PREDNOST PRI SPREJEMU V ŠTUDENTSKI OZIROMA DIJAŠKI
DOM, PRAVICA DO KRITJA STROŠKOV ŠOLSKE MALICE
POKOJNINSKA DOBA
PREDNOST PRI DODELITVI SOCIALNEGA STANOVANJA
PRAVICA DO SVOBODNEGA IZRAŢANJA
PRAVICA DO DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA TER
INFORMACIJ O SLOVENSKI KULTURI IN KULTURNI DEDIŠČINI
PRAVICA DO ENAKOPRAVNEGA VKLJUČEVANJA V KULTURNO ŢIVLJENJE
IN V DELO NA PODROČJU KULTURE, VKLJUČNO Z UMETNIŠKO
USTVARJALNOSTJO

2. Nabor socialnih transferjev do katerih so upravičeni slepi in slabovidni

VZGOJA IN
IZOBRAŢEVANJE

USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: PRILAGOJEN PROGRAM ZA
PREDŠOLSKE OTROKE
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: PROGRAM
OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN
DODATNO STROKOVNO POMOČJO
PRAVICA DO SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA: PROGRAMI
SPLOŠNEGA TER STROKOVNEGA IN POKLICNEGA IZOBRAŢEVANJA S
PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO
PRILAGOJENI IZOBRAŢEVALNI PROGRAMI Z ENAKOVREDNIM
IZOBRAZBENIM STANDARDOM
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: VZGOJNI PROGRAMI
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DELO IN
ZAPOSLOVANJE

ZDRAVSTVENO
VARSTVO

POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO VARSTVO

PRAVICA DO INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA VZGOJE IN
IZOBRAŢEVANJA
VKLJUČITEV V ZAVOD OZIROMA ODDAJA V REJNIŠTVO
PRAVICA DO PODALJŠANEGA BIVANJA
PRAVICA DO PRILAGOJENIH VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH OBDOBIJ
PRAVICA DO PRILAGOJENEGA NAČINA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA
ZNANJA V PRILAGOJENIH PROGRAMIH
NAPREDOVANJE IZ RAZREDA V RAZRED IN POPRAVNI IZPITI IN USPEŠNO
DOKONČANJE DEVETEGA RAZREDA
PRAVICA DO IZOBRAŢEVANJA NA DOMU IN V ZASEBNEM ZAVODU
PRAVICA DO PONAVLJANJA LETNIKA IN PODALJŠANJA STATUSA DIJAKA
OPRAVLJANJE MATURE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI –
PRILAGODITVE
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA
PRAVICA DO IZREDNIH IZPITNIH ROKOV IN NAPREDOVANJA V VIŠJI
LETNIK
BREZPLAČNI PREVOZ ZA PREDŠOLSKE OTROKE S POSEBNIMI
POTREBAMI IN NJIHOVEGA OBVEZNEGA SPREMLJEVALCA
PRAVICA DO BREZPLAČNEGA PREVOZA DO ŠOLE
DODATEK K DRŢAVNI ŠTIPENDIJI ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI
POTREBAMI
DODATEK K ZOISOVI ŠTIPENDIJI ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI
POTREBAMI
SUBVENCIJE ZA BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU ZA SPREMLJEVALCA
ŠTUDENTSKA PREHRANA – PRAVICA DO DODATNIH BONOV
PRAVICA DO ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE
PRAVICA DO DENARNIH PREJEMKOV IZ NASLOVA ZAPOSLITVENE
REHABILITACIJE
FINANČNE VZPODBUDE ZA VKLJUČITEV INVALIDOV V ZAPOSLITEV
PRAVICA DO VKLJUČITVE V PROGRAME SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA
PRAVICA DO SORAZMERNEGA DELA NADOMESTIL
PRAVICE INVALIDA V ZAŠČITNI ZAPOSLITVI
PRAVICE INVALIDA V PODPORNI ZAPOSLITVI
PLAČILO STROŠKOV STORITEV V PODPORNEM ZAPOSLOVANJU
PRAVICA DO SUBVENCIJE PLAČE
PRAVICE IZ PROGRAMA UKREPOV APZ, KI SE POSEBEJ NANAŠAJO NA
INVALIDE
DENARNE DAJATVE ZA INVALIDE, VKLJUČENE V PROGRAME APZ
NUJNO ZDRAVLJENJE BREZ DOPLAČILA
PRAVICA DO MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV (IN SERVISIRANJA
LE-TEH)
PRAVICA DO VOZIČKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA GIBANJE, STOJO IN
SEDENJE
PRIPOMOČI ZA VID
PRAVICA DO PSA VODIČA
POGREBNINA
NAPOTITEV NA INVALIDSKO KOMISIJO
PRAVICA DO SPREMSTVA ZA OSEBE STAREJŠE OD 15 LET
INVALIDSKA POKOJNINA
STAROSTNA POKOJNINA BREZ ZMANJŠANJA V POSEBNIH PRIMERIH
DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŢBO
PRIŠTETA DOBA ZA PRIDOBITEV IN ODMERO PRAVIC NA PODLAGI
OSEBNIH OKOLIŠČIN
POKLICNA REHABILITACIJA
STROŠKI STORITEV IZVAJALCEV S PODROČJA POKLICNE REHABILITACIJE
STROŠKI UČNIH PRIPOMOČKOV
NADOMESTILO ZA ČAS POKLICNE REHABILITACIJE PO ZAKONU IZ LETA
1992
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STARŠEVSKO
VARSTVO IN
DRUŢINSKI PREJEMKI
SOCIALNO VARSTVO

DAVČNE IN DRUGE
OLAJŠAVE IN
OPROSTITVE

VOJNI INVALIDI

NADOMESTILO ZA ČAS POKLICNE REHABILITACIJE
PRILAGODITEV DELOVNEGA MESTA S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI IN
PRAVICA DO PRILAGODITVE PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV
PRILAGODITEV PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV TER
POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA
UKREPI ZA OHRANITEV ZAPOSLITVE DELOVNIH INVALIDOV
PRAVICA DO PREMESTITVE NA DRUGO DELOVNO MESTO IN PRAVICA DO
NADOMESTILA ZA INVALIDNOST
PRAVICA DO NASTANITVE
NADOMESTILO ZARADI MANJŠE PLAČE NA DRUGEM DELOVNEM MESTU
PO ZAKONU IZ LETA 1992
PRAVICA DO DELA S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM OD POLNEGA IN DELNA
INVALIDSKA POKOJNINA
INVALIDNINA
ZAČASNO NADOMESTILO
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV
VARSTVENI DODATEK
LETNI DODATEK (prej imenovani DODATEK ZA REKREACIJO)
NADOMESTILO PLAČE ZARADI DELA S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM PO
ZAKONU IZ LETA 1992
NADOMESTILO ZA ČAS ČAKANJA NA USTREZNO ZAPOSLITEV PO ZAKONU
IZ LETA 1992
STARŠEVSKI DOPUST – PODALJŠANJE
STARŠEVSKI DOPUST – HKRATNO IZRABLJANJE
POMOČ DRUŢINI NA DOMU, SOCIALNA OSKRBA
INSTITUCIONALNO VARSTVO
POVEČANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZA DODATEK ZA POMOČ IN
POSTREŢBO
OLAJŠAVA ZA ZAVEZANCA INVALIDA
OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV (62. člen ZDoh-2 in 56. člen
ZDDPO-2)
OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE
OSEBNA OLAJŠAVA INVALIDU S 100 % TELESNO OKVARO IN DELOVNEMU
INVALIDU
NIŢJA STOPNJA DDV
OPROSTITEV PLAČILA DAVKA OD CESTNIH MOTORNIH VOZIL
IZVZETJE IN OMEJITVE PREDMETOV DAVČNE IZVRŠBE
TAKSNE OPROSTITVE (23. in 28. člen ZUT)
OPROSTITEV PLAČILA LETNE DAJATVE ZA VOZILA ZA PREVOZ INVALIDOV
OPROSTITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA
OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
PRAVICA DO ZNIŢANE OZIROMA BREZPLAČNE VOZOVNICE ZA PREVOZ V
JAVNEM PROMETU
PRIKLJUČITEV NA JAVNO TELEFONSKO OMREŢJE NA FIKSNI LOKACIJI IN
POPUSTI V ZVEZI S TEM
DOSTOP DO JAVNO DOSTOPNIH TELEFONSKIH STORITEV NA FIKSNI
LOKACIJI
BREZPLAČNI DOSTOP DO INTERNETA
OPROSTITEV PLAČILA PRENOSA POŠILJK ZA SLEPE OSEBE
POSEBNA OLAJŠAVA
INVALIDNINA
DODATEK ZA POSEBNO INVALIDNOST
DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŢBO
POVRAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE
ZDRAVSTVENO VARSTVO
POKLICNA REHABILITACIJA
OSKRBNINA
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KULTURA

SOFINANCIRANJE PRILAGODITVE PROSTOROV IN TEHNIČNE OPREME
TER DELOVNEGA MESTA
FUNKCIONALNE OBLIKE POMOČI
INVALIDSKI DODATEK
DODATEK ZA SAMOHRANILCE
POPUST PRI VOŢNJI
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV (54., 56. in 74. člen ZVojI)
DRUŢINSKA INVALIDNINA
ZDRAVSTVENO VARSTVO
DRUŢINSKI DODATEK
POSMRTNINA
POVRAČILO STROŠKOV ZA PREVOZ POSMRTNIH OSTANKOV VOJNEGA
INVALIDA
PRAVICA DO OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
PRAVICA DO PLAČILA ZDRAVSTVENIH STORITEV V CELOTI
ODŠKODNINA ZA TELESNO IN DUŠEVNO TRPLJENJE
PRAVICA DO POVRAČILA PRISPEVKA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE
PRAVICA DO DOŢIVLJENJSKE MESEČNE RENTE
ŠTIPENDIJA, PREDNOST PRI SPREJEMU V ŠTUDENTSKI OZIROMA DIJAŠKI
DOM, PRAVICA DO KRITJA STROŠKOV ŠOLSKE MALICE
POKOJNINSKA DOBA
PREDNOST PRI DODELITVI SOCIALNEGA STANOVANJA
PRAVICA DO UPORABE LASTNEGA JEZIKA
PRAVICA DO SVOBODNEGA IZRAŢANJA
PRAVICA DO DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA TER
INFORMACIJ O SLOVENSKI KULTURI IN KULTURNI DEDIŠČINI
PRAVICA DO ENAKOPRAVNEGA VKLJUČEVANJA V KULTURNO ŢIVLJENJE
IN V DELO NA PODROČJU KULTURE, VKLJUČNO Z UMETNIŠKO
USTVARJALNOSTJO

3. Nabor socialnih transferjev do katerih so upravičeni gluhi in naglušni

VZGOJA IN
IZOBRAŢEVANJE

USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: PRILAGOJEN PROGRAM ZA
PREDŠOLSKE OTROKE
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: PROGRAM
OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN
DODATNO STROKOVNO POMOČJO
PRAVICA DO SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA: PROGRAMI
SPLOŠNEGA TER STROKOVNEGA IN POKLICNEGA IZOBRAŢEVANJA S
PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO
PRILAGOJENI IZOBRAŢEVALNI PROGRAMI Z ENAKOVREDNIM
IZOBRAZBENIM STANDARDOM
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: VZGOJNI PROGRAMI
PRAVICA DO INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA VZGOJE IN
IZOBRAŢEVANJA
VKLJUČITEV V ZAVOD OZIROMA ODDAJA V REJNIŠTVO
PRAVICA DO PODALJŠANEGA BIVANJA
PRAVICA DO PRILAGOJENIH VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH OBDOBIJ
PRAVICA DO PRILAGOJENEGA NAČINA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA
ZNANJA V PRILAGOJENIH PROGRAMIH
NAPREDOVANJE IZ RAZREDA V RAZRED IN POPRAVNI IZPITI IN USPEŠNO
DOKONČANJE DEVETEGA RAZREDA
PRAVICA DO IZOBRAŢEVANJA NA DOMU IN V ZASEBNEM ZAVODU
PRAVICA DO PONAVLJANJA LETNIKA IN PODALJŠANJA STATUSA DIJAKA
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DELO IN
ZAPOSLOVANJE

ZDRAVSTVENO
VARSTVO

POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO VARSTVO

OPRAVLJANJE MATURE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI –
PRILAGODITVE
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA
PRAVICA DO IZREDNIH IZPITNIH ROKOV IN NAPREDOVANJA V VIŠJI
LETNIK
BREZPLAČNI PREVOZ ZA PREDŠOLSKE OTROKE S POSEBNIMI
POTREBAMI IN NJIHOVEGA OBVEZNEGA SPREMLJEVALCA
PRAVICA DO BREZPLAČNEGA PREVOZA DO ŠOLE
DODATEK K DRŢAVNI ŠTIPENDIJI ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI
POTREBAMI
DODATEK K ZOISOVI ŠTIPENDIJI ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI
POTREBAMI
SUBVENCIJE ZA BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU ZA SPREMLJEVALCA
ŠTUDENTSKA PREHRANA – PRAVICA DO DODATNIH BONOV
PRAVICA DO ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE
PRAVICA DO DENARNIH PREJEMKOV IZ NASLOVA ZAPOSLITVENE
REHABILITACIJE
FINANČNE VZPODBUDE ZA VKLJUČITEV INVALIDOV V ZAPOSLITEV
PRAVICA DO VKLJUČITVE V PROGRAME SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA
PRAVICA DO SORAZMERNEGA DELA NADOMESTIL
PRAVICE INVALIDA V ZAŠČITNI ZAPOSLITVI
PRAVICE INVALIDA V PODPORNI ZAPOSLITVI
PLAČILO STROŠKOV STORITEV V PODPORNEM ZAPOSLOVANJU
PRAVICA DO SUBVENCIJE PLAČE
PRAVICE IZ PROGRAMA UKREPOV APZ, KI SE POSEBEJ NANAŠAJO NA
INVALIDE
DENARNE DAJATVE ZA INVALIDE, VKLJUČENE V PROGRAME APZ
NUJNO ZDRAVLJENJE BREZ DOPLAČILA
PRAVICA DO MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV (IN SERVISIRANJA
LE-TEH)
PRAVICA DO VOZIČKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA GIBANJE, STOJO IN
SEDENJE
PRIPOMOČKI ZA SLUH IN GOVOR
POGREBNINA
NAPOTITEV NA INVALIDSKO KOMISIJO
INVALIDSKA POKOJNINA
STAROSTNA POKOJNINA BREZ ZMANJŠANJA V POSEBNIH PRIMERIH
PRIŠTETA DOBA ZA PRIDOBITEV IN ODMERO PRAVIC NA PODLAGI
OSEBNIH OKOLIŠČIN
POKLICNA REHABILITACIJA
STROŠKI STORITEV IZVAJALCEV S PODROČJA POKLICNE REHABILITACIJE
STROŠKI UČNIH PRIPOMOČKOV
NADOMESTILO ZA ČAS POKLICNE REHABILITACIJE PO ZAKONU IZ LETA
1992
NADOMESTILO ZA ČAS POKLICNE REHABILITACIJE
PRILAGODITEV DELOVNEGA MESTA S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI IN
PRAVICA DO PRILAGODITVE PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV
PRILAGODITEV PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV TER
POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA
UKREPI ZA OHRANITEV ZAPOSLITVE DELOVNIH INVALIDOV
PRAVICA DO PREMESTITVE NA DRUGO DELOVNO MESTO IN PRAVICA DO
NADOMESTILA ZA INVALIDNOST
PRAVICA DO NASTANITVE
NADOMESTILO ZARADI MANJŠE PLAČE NA DRUGEM DELOVNEM MESTU
PO ZAKONU IZ LETA 1992
PRAVICA DO DELA S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM OD POLNEGA IN DELNA
INVALIDSKA POKOJNINA
INVALIDNINA

231

STARŠEVSKO
VARSTVO IN
DRUŢINSKI PREJEMKI
SOCIALNO VARSTVO

DAVČNE IN DRUGE
OLAJŠAVE IN
OPROSTITVE

VOJNI INVALIDI

ZAČASNO NADOMESTILO
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV
VARSTVENI DODATEK
LETNI DODATEK (prej imenovani DODATEK ZA REKREACIJO)
NADOMESTILO PLAČE ZARADI DELA S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM PO
ZAKONU IZ LETA 1992
NADOMESTILO ZA ČAS ČAKANJA NA USTREZNO ZAPOSLITEV PO ZAKONU
IZ LETA 1992
STARŠEVSKI DOPUST – PODALJŠANJE
STARŠEVSKI DOPUST – HKRATNO IZRABLJANJE
INSTITUCIONALNO VARSTVO
PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA
OLAJŠAVA ZA ZAVEZANCA INVALIDA
OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV (62. člen ZDoh-2 in 56. člen
ZDDPO-2)
OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE
OSEBNA OLAJŠAVA INVALIDU S 100 % TELESNO OKVARO IN DELOVNEMU
INVALIDU
NIŢJA STOPNJA DDV
IZVZETJE IN OMEJITVE PREDMETOV DAVČNE IZVRŠBE
TAKSNE OPROSTITVE (23. in 28. člen ZUT)
OPROSTITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA
OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
PRIKLJUČITEV NA JAVNO TELEFONSKO OMREŢJE NA FIKSNI LOKACIJI IN
POPUSTI V ZVEZI S TEM
DOSTOP DO JAVNO DOSTOPNIH TELEFONSKIH STORITEV NA FIKSNI
LOKACIJI
BREZPLAČNI DOSTOP DO INTERNETA
POSEBNA OLAJŠAVA
INVALIDNINA
DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŢBO
POVRAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE
ZDRAVSTVENO VARSTVO
POKLICNA REHABILITACIJA
OSKRBNINA
SOFINANCIRANJE PRILAGODITVE PROSTOROV IN TEHNIČNE OPREME
TER DELOVNEGA MESTA
FUNKCIONALNE OBLIKE POMOČI
INVALIDSKI DODATEK
DODATEK ZA SAMOHRANILCE
POPUST PRI VOŢNJI
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV (54., 56. in 74. člen ZVojI)
DRUŢINSKA INVALIDNINA
ZDRAVSTVENO VARSTVO
DRUŢINSKI DODATEK
POSMRTNINA
POVRAČILO STROŠKOV ZA PREVOZ POSMRTNIH OSTANKOV VOJNEGA
INVALIDA
PRAVICA DO OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
PRAVICA DO PLAČILA ZDRAVSTVENIH STORITEV V CELOTI
ODŠKODNINA ZA TELESNO IN DUŠEVNO TRPLJENJE
PRAVICA DO POVRAČILA PRISPEVKA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE
PRAVICA DO DOŢIVLJENJSKE MESEČNE RENTE
ŠTIPENDIJA, PREDNOST PRI SPREJEMU V ŠTUDENTSKI OZIROMA DIJAŠKI
DOM, PRAVICA DO KRITJA STROŠKOV ŠOLSKE MALICE
POKOJNINSKA DOBA
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KULTURA

PREDNOST PRI DODELITVI SOCIALNEGA STANOVANJA
PRAVICA DO UPORABE LASTNEGA JEZIKA
PRAVICA DO SVOBODNEGA IZRAŢANJA
PRAVICA DO DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA TER
INFORMACIJ O SLOVENSKI KULTURI IN KULTURNI DEDIŠČINI
PRAVICA DO ENAKOPRAVNEGA VKLJUČEVANJA V KULTURNO ŢIVLJENJE
IN V DELO NA PODROČJU KULTURE, VKLJUČNO Z UMETNIŠKO
USTVARJALNOSTJO

4. Nabor socialnih transferjev do katerih so upravičene osebe z motnjami v
duševnem razvoju

VZGOJA IN
IZOBRAŢEVANJE

DELO IN
ZAPOSLOVANJE

USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: PRILAGOJEN PROGRAM ZA
PREDŠOLSKE OTROKE
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: PROGRAM
OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN
DODATNO STROKOVNO POMOČJO
PRAVICA DO SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA: PROGRAMI
SPLOŠNEGA TER STROKOVNEGA IN POKLICNEGA IZOBRAŢEVANJA S
PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: PRILAGOJENI IZOBRAŢEVALNI
PROGRAMI Z NIŢJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN
IZOBRAŢEVANJA
PRAVICA DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA: VZGOJNI PROGRAMI
PRAVICA DO INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA VZGOJE IN
IZOBRAŢEVANJA
VKLJUČITEV V ZAVOD OZIROMA ODDAJA V REJNIŠTVO
PRAVICA DO PODALJŠANEGA BIVANJA
PRAVICA DO PRILAGOJENIH VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH OBDOBIJ
PRAVICA DO PRILAGOJENEGA NAČINA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA
ZNANJA V PRILAGOJENIH PROGRAMIH
NAPREDOVANJE IZ RAZREDA V RAZRED IN POPRAVNI IZPITI IN USPEŠNO
DOKONČANJE DEVETEGA RAZREDA
PRAVICA DO IZOBRAŢEVANJA NA DOMU IN V ZASEBNEM ZAVODU
PRAVICA DO PONAVLJANJA LETNIKA IN PODALJŠANJA STATUSA DIJAKA
OPRAVLJANJE MATURE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI –
PRILAGODITVE
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA
PRAVICA DO IZREDNIH IZPITNIH ROKOV IN NAPREDOVANJA V VIŠJI
LETNIK
BREZPLAČNI PREVOZ ZA PREDŠOLSKE OTROKE S POSEBNIMI
POTREBAMI IN NJIHOVEGA OBVEZNEGA SPREMLJEVALCA
PRAVICA DO BREZPLAČNEGA PREVOZA DO ŠOLE
DODATEK K DRŢAVNI ŠTIPENDIJI ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI
POTREBAMI
DODATEK K ZOISOVI ŠTIPENDIJI ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI
POTREBAMI
SUBVENCIJE ZA BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU ZA SPREMLJEVALCA
ŠTUDENTSKA PREHRANA – PRAVICA DO DODATNIH BONOV
PRAVICA DO ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE
PRAVICA DO DENARNIH PREJEMKOV IZ NASLOVA ZAPOSLITVENE
REHABILITACIJE
FINANČNE VZPODBUDE ZA VKLJUČITEV INVALIDOV V ZAPOSLITEV
PRAVICA DO VKLJUČITVE V PROGRAME SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA
PRAVICA DO SORAZMERNEGA DELA NADOMESTIL
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ZDRAVSTVENO
VARSTVO

POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO VARSTVO

STARŠEVSKO
VARSTVO IN
DRUŢINSKI PREJEMKI

SOCIALNO VARSTVO

PRAVICE INVALIDA V ZAŠČITNI ZAPOSLITVI
PRAVICE INVALIDA V PODPORNI ZAPOSLITVI
PLAČILO STROŠKOV STORITEV V PODPORNEM ZAPOSLOVANJU
PRAVICA DO SUBVENCIJE PLAČE
PRAVICE IZ PROGRAMA UKREPOV APZ, KI SE POSEBEJ NANAŠAJO NA
INVALIDE
DENARNE DAJATVE ZA INVALIDE, VKLJUČENE V PROGRAME APZ
CELOTNO PLAČILO STORITEV
NUJNO ZDRAVLJENJE BREZ DOPLAČILA
NADOMESTILO ZARADI NEGE OŢJEGA DRUŢINSKEGA ČLANA
STAREJŠEGA OD SEDEM LET, KI TRAJA VEČ KOT SEDEM DNI
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV ZA OSEBE STAREJŠE OD 15 LET
POGREBNINA
NAPOTITEV NA INVALIDSKO KOMISIJO
PRAVICA DO SPREMSTVA ZA OSEBE STAREJŠE OD 15 LET
INVALIDSKA POKOJNINA
STAROSTNA POKOJNINA BREZ ZMANJŠANJA V POSEBNIH PRIMERIH
DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŢBO
POKLICNA REHABILITACIJA
STROŠKI STORITEV IZVAJALCEV S PODROČJA POKLICNE REHABILITACIJE
STROŠKI UČNIH PRIPOMOČKOV
NADOMESTILO ZA ČAS POKLICNE REHABILITACIJE PO ZAKONU IZ LETA
1992
NADOMESTILO ZA ČAS POKLICNE REHABILITACIJE
PRILAGODITEV DELOVNEGA MESTA S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI IN
PRAVICA DO PRILAGODITVE PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV
PRILAGODITEV PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV TER
POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA
UKREPI ZA OHRANITEV ZAPOSLITVE DELOVNIH INVALIDOV
PRAVICA DO PREMESTITVE NA DRUGO DELOVNO MESTO IN PRAVICA DO
NADOMESTILA ZA INVALIDNOST
PRAVICA DO NASTANITVE
NADOMESTILO ZARADI MANJŠE PLAČE NA DRUGEM DELOVNEM MESTU
PO ZAKONU IZ LETA 1992
PRAVICA DO DELA S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM OD POLNEGA IN DELNA
INVALIDSKA POKOJNINA
ZAČASNO NADOMESTILO
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV
VARSTVENI DODATEK
LETNI DODATEK (prej imenovani DODATEK ZA REKREACIJO)
NADOMESTILO PLAČE ZARADI DELA S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM PO
ZAKONU IZ LETA 1992
NADOMESTILO ZA ČAS ČAKANJA NA USTREZNO ZAPOSLITEV PO ZAKONU
IZ LETA 1992
STARŠEVSKI DOPUST – PODALJŠANJE
STARŠEVSKI DOPUST – HKRATNO IZRABLJANJE
PRAVICA STARŠEV DO KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA ZARADI
STARŠEVSTVA
POMOČ DRUŢINI NA DOMU, SOCIALNA OSKRBA
PRAVICA DO DRUŢINSKEGA POMOČNIKA
INSTITUCIONALNO VARSTVO
VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI
OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
NADOMESTILO ZA INVALIDNOST
DODATEK ZA TUJO NEGO IN POMOČ
DODATEK ZA NEGO OTROKA, KI POTREBUJE POSEBNO NEGO IN
VARSTVO
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK
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DAVČNE IN DRUGE
OLAJŠAVE IN
OPROSTITVE

KULTURA

OLAJŠAVA ZA ZAVEZANCA INVALIDA
OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV (62. člen ZDoh-2 in 56. člen
ZDDPO-2)
OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE
OSEBNA OLAJŠAVA INVALIDU S 100 % TELESNO OKVARO IN DELOVNEMU
INVALIDU
OPROSTITEV PLAČILA DAVKA OD CESTNIH MOTORNIH VOZIL
IZVZETJE IN OMEJITVE PREDMETOV DAVČNE IZVRŠBE
TAKSNE OPROSTITVE (23., 25. in 28. člen ZUT)
OPROSTITEV PLAČILA LETNE DAJATVE ZA VOZILA ZA PREVOZ INVALIDOV
OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
BREZPLAČNI DOSTOP DO INTERNETA
POSEBNA OLAJŠAVA
PRAVICA DO SVOBODNEGA IZRAŢANJA
PRAVICA DO DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA TER
INFORMACIJ O SLOVENSKI KULTURI IN KULTURNI DEDIŠČINI
PRAVICA DO ENAKOPRAVNEGA VKLJUČEVANJA V KULTURNO ŢIVLJENJE
IN V DELO NA PODROČJU KULTURE, VKLJUČNO Z UMETNIŠKO
USTVARJALNOSTJO
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