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SEZNAM POGOSTO UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

API: Akcijski program za invalide 2007 - 2013
FIHO: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
DŠIS: Društvo študentov invalidov Slovenije
ESI: Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020
IRSSV: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo
IVZ: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
JSKD: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
KPI: Konvencija OZN o pravicah invalidov
MDDSZ: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
MF: Ministrstvo za finance
MG: Ministrstvo za gospodarstvo
MJU: Ministrstvo za javno upravo
MK: Ministrstvo za kulturo
MP: Ministrstvo za promet
MŠŠ: Ministrstvo za šolstvo in šport
MVZT: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
NSIOS: Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
RTV Slo: Radiotelevizija Slovenije
RS: Republika Slovenija
Sonček: Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije »Sonček«
SOUS: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki
Sloveniji
SURS: Statistični urad Republike Slovenije
SZJ: Slovenski znakovni jezik
SŽ: Slovenske železnice
URI Soča: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
VDC: varstveno delovni center
ZRSZ: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
ZPIZ: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
ZZZS: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ZŠIS: Zveza za šport invalidov Slovenije
YHD: YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Besedilo ni lektorirano.
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POVZETEK
»Vmesna evalvacija Akcijskega programa za invalide 2007–2013« predstavlja (I) pregled
uresničevanja API na podlagi letnih poročil MDDSZ o uresničevanju API od leta 2007 do leta
2010, (II) evalvacijo uresničevanja API ter (III) analizo API in poročanja o njegovem
uresničevanju na podlagi primerjave z evropskimi in svetovnimi strateškimi dokumenti na tem
področju, mnenj poročevalcev in opažanj IRSSV, kar zaključimo s priporočili za oblikovanje
in spremljanje akcijskih programov za invalide.
V prvem delu predstavljamo pregled izvajanja aktivnosti za uresničevanje API po
posameznih ciljih oziroma podpodročjih, ki so se oblikovala znotraj večine ciljev, saj se
posamični ukrepi vsebinsko povezujejo med seboj. Vsebine smo črpali iz vsakoletnih poročil
MDDSZ o uresničevanju API, del podatkov pa smo dopolnili sami, s pregledom sprejete
zakonodaje in zakonodaje v pripravi. Vsebine prikazujejo stanje kot je bilo ob koncu leta
2010.
Vsebine so znotraj posameznih podpodročij razdeljene na tri glavne kategorije: vsebine z
značilnostmi strukturnih kazalcev, vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev in vsebine z
značilnostmi kazalcev izida. Znotraj prve glavne kategorije navajamo zakonodajne in druge
strateške dokumente, ki so bili sprejeti v letih od 2007 do 2010 ter tiste, ki so bili v pripravi ob
koncu leta 2010. Znotraj druge kategorije predstavljamo vsebine, ki bi jih lahko opredelili kot
programe, raziskovalne dejavnosti in dogodke. Pri prvih gre za dlje časa trajajoče aktivnosti,
stalne programe in projekte, pri drugih gre za raziskave, študije in raziskovalne projekte, pri
tretjih pa za enkratne dogodke kot so srečanja, konference, publikacije in podobno. Znotraj
tretje večje kategorije predstavljamo kvantitativne podatke, o katerih so poročali poročevalci.
Na podlagi podatkov, predstavljenih v prvem delu, v drugem delu (Evalvacija uresničevanja
API) predstavljamo zastopanost aktivnosti v okviru treh zgoraj omenjenih glavnih kategorij po
ciljih API. Tako dobimo oceno, znotraj katerega od ciljev poteka največ aktivnosti in znotraj
katerega najmanj. Poleg količinske ocene pa dobimo tudi oceno o tipih aktivnosti, ki so
najpogostejši oziroma manjkajoči pri posamičnih ciljih. Na podlagi te analize lahko
identificiramo področja, na katerih bi bilo v prihodnosti potrebno narediti več. Ugotovili smo,
da poročevalci o največjem številu aktivnostih poročajo na področju zdravstvenega varstva
(7. cilj), dostopnosti (3. cilj), dela in zaposlovanja (5. cilj), socialnega varstva (6. cilj) in kulture
(8. cilj), najmanj pa na področju verskega in duhovnega življenja (10. cilj) ter staranja z
invalidnostjo (13. cilj). Slednje lahko deloma pripišemo naknadnem dodajanju 13. cilja v API
na začetku leta 2010.
V tretjem delu (Priporočila za oblikovanje in spremljanje akcijskih programov za invalide)
najprej predstavljamo primerjavo API z drugimi evropskimi in svetovnimi strateškimi
dokumenti na področju invalidske problematike, kjer smo ugotovili, da je API primerljiv z
Evropsko strategijo o invalidnosti za obdobje 2010-2020, saj API pokriva vsa področja
ukrepanja kot ESI in obsega še dodatna področja (vera, staranje) ter s Konvencijo OZN o
pravicah invalidov, saj se členi KPI prekrivajo z večino ciljev API, vendar pa KPI pokriva širše
področje človekovih pravic, ki v slovenskih strateških dokumentih običajno niso navedeni.
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Poglavje nadaljujejo z mnenji poročevalcev o težavah pri uresničevanju API in spremljanju
le-tega, ki smo jih pridobili z drugimi raziskavami. Na podlagi teh mnenj, primerjav
dokumentov in lastnih opažanj podajamo priporočila za spremljanje obstoječega API in za
oblikovanje novega akcijskega programa za invalide. Priporočila se nanašajo tako na
identifikacijo najbolj primernih nosilcev ukrepov in poročevalcev kot tudi na določanje njihove
vloge, povezovanja, sodelovanja in transparentnosti delovanja. Druga kategorija priporočil se
nanaša na strukturo poročanja, pri čemer smo oblikovali predlog obrazca za poročanje, ki bi
vseboval razdelitev aktivnosti na vsebine, ki so se pokazale kot najbolj relevantne pri
evalvaciji uresničevanja API (zakonodaja, programi, raziskovalna dejavnost, dogodki,
kvantitativni podatki). Tretje področje priporočil pa se nanaša na samo zbiranje podatkov
(tako kvantitativnih kot tudi kvalitativnih), oblikovanje skupnih baz in transparentnost
poročanj. Vse to bi skupaj z bolj konkretnimi in merljivimi cilji, ki bi bili vpeti v zakonodajo, in
nekaterimi drugimi predlogi bilo smiselno upoštevati pri oblikovanju novega akcijskega
programa za invalide.
Polnejše uresničevanje akcijskih programov za invalide in večja učinkovitost njihovega
spremljanja ni dobra samo za izboljšanje položaja invalidov v državi, ampak tudi za
osveščanje ostalega prebivalstva o invalidski problematiki ter za dobro postavitev Slovenije v
odnosu do evropske in svetovne situacije na tem področju.
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UVOD
»Vmesna evalvacija Akcijskega programa za invalide 2007 – 2013« predstavlja pregled
uresničevanja Akcijskega programa za invalide 2007 – 2013 (v nadaljevanju API), ki smo ga
pripravili na podlagi letnih poročil poročevalcev od leta 2007 do leta 2010, evalvacijo
uresničevanja API ter analizo API in načina poročanja o njegovem uresničevanju na podlagi
primerjave z evropskimi in svetovnimi strateškimi dokumenti na tem področju, mnenj
poročevalcev in opažanj IRSSV.
Poročilo je razdeljeno na tri dele:
- I. Pregled izvajanja aktivnosti uresničevanja API v letih od 2007 do 2010,
- II. Evalvacija uresničevanja API in
- III. Priporočila za oblikovanje in spremljanje akcijskih programov za invalide.
Strukturo vsakega od njih opisujemo v nadaljevanju.

I. Pregled izvajanja aktivnosti uresničevanja API v letih od 2007 do 2010
V prvem delu Pregled izvajanja aktivnosti uresničevanja API v letih od 2007 do 2010
predstavljamo pregled izvajanja aktivnosti za uresničevanje API po posameznih ciljih
oziroma podpodročjih, ki so se oblikovala znotraj večine ciljev, saj se posamični ukrepi
vsebinsko povezujejo med seboj. Pri treh ciljih (1., 10., 11.) se ni pokazala potreba po
oblikovanju podpodročij, ker se vsi ukrepi nanašajo na eno področje. Pri prvem cilju
»ozaveščanje« smo rubriko dogodki razdelili v več skupin dogodkov (npr. konference,
razstave, publikacije, …), saj so poročevalci pri tem cilju navajali veliko tovrstnih aktivnosti, ki
smo jih tako naredili bolj pregledne.
Vsebine, ki predstavljajo aktivnosti na posameznih ciljih oziroma podpodročjih API, smo
črpali iz vsakoletnih poročil MDDSZ o uresničevanju API (v nadaljevanju: skupna poročila
MDDSZ), za obdobje od leta 2007 do leta 2010. Skupna poročila MDDSZ predstavljajo
združenje - povzetek poročil posameznih nosilcev ukrepov API, ki jih je MDDSZ pozval k
poročanju. Pri navajanju vsebin v pričujočem poročilu v oklepaju navajamo tudi poročevalce
in leto poročanja, vendar pa teh referenc ni v seznamu literature, saj smo podatke dobili v
skupnem poročilu MDDSZ, ne v posameznih poročili poročevalcev. Ker v prvih dveh letih
poročila MDDSZ ne opredeljujejo vedno jasno poročevalcev, je vsebina včasih pripisana
skupnemu poročilu, ne pa posameznim poročevalcem.
Pričujoče poročilo prikazuje stanje kot je bilo ob koncu leta 2010, saj poročevalci vedno
poročajo za preteklo leto. Tako je npr. zakon, sprejet leta 2011, v poročilu prikazan kot da je
v pripravi. Pri vsebinah z značilnostmi strukturnih kazalcev (več o tem v nadaljevanju) smo
preverili stanje glede sprejetih dokumentov ter dokumentov v pripravi tudi sami. Prav tako
smo določene kvantitativne podatke, o katerih so poročali poročevalci, dopolnili z
informacijami iz lastne baze podatkov, kar je posebej označeno.

9

Znotraj podpodročij so vsebine, o katerih poročajo poročevalci, razdeljene na:
- vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev,
- vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev in
- vsebine z značilnostmi kazalcev izida.
Značilnosti strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev izida smo priredili po
priporočilih Agencije za temeljne pravice (Agency for Fundamental Rights, 2009):
a) Strukturni kazalci (kvalitativni): strukturni kazalci kažejo na obstoj zakonodaje in njenih
instrumentov kot tudi institucionalnih in proračunskih mehanizmov, ki so nujni za omogočanje
uresničevanja zavez iz nacionalnih politik. Strukturni kazalci se tako osredotočajo na
nacionalno zakonodajo, ki ureja področje določenih pravic, in na (ne)spoštovanje
zavezujočih mednarodnih dokumentov s področja človekovih pravic. Služijo lahko kot odlično
orodje za postavitev vmesnih ciljev pri oblikovanju t. i. akcijskih načrtov za doseganje
končnih ciljev.
b) Procesni kazalci (kvalitativni): procesni kazalci služijo za spremljanje procesa
implementacije uresničevanja pravic invalidov na različnih področjih in doseganje vmesnih
ciljev, zastavljenih v različnih politikah, strategijah, ipd. Merijo torej uspešnost aktivnosti
javnih politik v procesu uresničevanja sprejetih obvez s področja pravic invalidov.
Odgovarjajo na vprašanje, v kolikšni meri je neka javna politika izvedena glede na
zastavljene cilje.
c) Kazalci izida (kvantitativni): kazalci izida merijo učinke politik, ukrepov in strategij države in
mednarodnih dokumentov pri uresničevanju pravic invalidov. Poleg tega skušajo meriti, ali in
kako se je izboljšal položaj invalidov. V primeru kazalcev izida je potrebno poudariti, da lahko
ti merijo tako končne izide oz. dolgoročne vplive različnih javnih politik, kot tudi srednje in
kratkoročne učinke različnih aktivnosti (npr. merjenje vmesnih ciljev) pri uresničevanju pravic
invalidov. Sem spadajo tudi statistični kazalci (Lawson in Priestley, 2009), ki temeljijo na
dostopnih in zanesljivih numeričnih podatkih, ki jih (največkrat) pridobimo anketno. Lahko
predstavljajo objektivne okoliščine (npr. položaj invalidov na trgu delovne sile/delež
zaposlenih invalidov za nedoločen čas s polnim delovnim časom) ali subjektivne zaznave
anketirancev (npr. število invalidov, ki so zaradi omejitev zapustili šolanje). Služijo lahko za
boljše razumevanje invalidske problematike, opredelitev prioritetnih problemov na tem
področju in pri časovnih primerjavah, ki omogočajo spremljanje napredka uresničevanja npr.
API.
Omenjene značilnosti kazalcev smo za potrebe evalvacije API nekoliko priredili in
konkretizirali.
Tako v okviru vsebin z značilnostmi strukturnih kazalcev prikazujemo zakonodajne in
druge strateške dokumente, ki so bili sprejeti (t. i. sprejeta zakonodaja), ter zakonodajne in
druge strateške dokumente, ki so bili ob koncu leta 2010 v pripravi (t. i. zakonodaja v
pripravi).
V okviru vsebin z značilnostmi procesnih kazalcev prikazujemo redne programe, dlje časa
trajajoče dejavnosti in projekte, o katerih poročajo poročevalci (i. i. programi), njihovo
raziskovalno dejavnost kot so raziskave, študije in raziskovalni projekti (t. i. raziskovalna
10

dejavnost) ter razne tipe enkratnih dogodkov, ki so jih poročevalci organizirali oziroma pri njih
sodelovali, kot so konference, srečanja, okrogle mize, razstave, festivali, publikacije,
pojavljanje v medijih, ipd. (t. i. dogodki).
Pri vsebinah z značilnostmi kazalcev izida pa prikazujemo kvantitativne podatke, npr.
število invalidov, zaposlenih kot pripravnikov v javni upravi, število sredstev namenjenih
širjenju zdravstvenih storitev, ipd.

II. Evalvacija uresničevanja API
V drugem delu Evalvacija uresničevanja API podajamo oceno o uresničevanju posameznih
ciljev (ukrepov) z vidika vsebinske razdelitve aktivnosti na vsebine z značilnostmi strukturnih
kazalcev, vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev in vsebine z značilnostmi kazalcev
izida. Pri vsaki skupini vsebin tako najprej prikazujemo pomembne aktivnosti znotraj
posamičnih ciljev, nato pa podajamo oceno uresničevanja teh ciljev. Ocena uresničevanja
ciljev je torej podana za področje sprejete zakonodaje, zakonodaje v pripravi, programov,
raziskovalne dejavnosti in dogodkov. Ocene pri vsebinah z značilnostmi kazalcev izida nismo
mogli podati, saj razpoložljivi podatki ne omogočajo časovne primerjave ali primerjave
deležev in podobno.

III. Priporočila za oblikovanje in spremljanje akcijskih programov za invalide
V tretjem delu Priporočila za oblikovanje in spremljanje akcijskih programov za invalide
najprej predstavljamo primerjavo API z drugimi evropskimi in svetovnimi strateškimi
dokumenti na področju invalidske problematike, nato pa navajamo mnenja poročevalcev o
samem dokumentu API in spremljanju njegovega uresničevanja. Na podlagi teh primerjav,
mnenj in lastnih opažanj podajamo priporočila za spremljanje API in oblikovanje novega
akcijskega programa za invalide.
V zadnjem delu poročila podajamo sklepne misli glede uresničevanja API in priporočil za
oblikovanje in spremljanje novih akcijskih programov za invalide.

11

I. Pregled izvajanja aktivnosti uresničevanja API v letih od
2007 do 2010
V tem delu predstavljamo pregled vsebin, o katerih so poročali poročevalci. Aktivnosti
uresničevanja API prikazujemo po posameznih ciljih oziroma podpodročjih, ki so nastali z
združevanjem ukrepov zaradi njihove vsebinske podobnosti.
Vsako podpodročje je razdeljeno na:
- vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev, ki vsebujejo področje sprejete
zakonodaje in zakonodaje v pripravi,
- vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev, ki jih sestavljajo programi, raziskovalna
dejavnost in dogodki ter
- vsebine z značilnostmi kazalcev izida.
Opredelitve vsebin in tipov aktivnosti se nahajajo v Uvodu.

1. CILJ: v družbi povečati ozaveščenost o invalidih, njihovem prispevku
k razvoju družbe, pravicah, dostojanstvu in potrebah
V API so kot nosilci ukrepov pri tem cilju opredeljeni Urad vlade za informiranje, Svet
vlade za invalide, vsi državni organi, invalidske organizacije, RTV Slo, Slovenska tiskovna
agencija, javni zavodi s področja izobraževanja in zdravstva, občila.
Od teh so bili k poročanju pozvani MDDSZ, MF, MJU, MŠŠ, MZ, MK, MP, MVZT, MOP,
ZZZS, URI - Soča.
O vsebinah pri tem cilju so najmanj enkrat v štirih letih pisali MDDSZ, MZ, MK, URI Soča, SOUS, NSIOS in IRSSV.
Ukrepi:
1.1
priprava in izvajanje učinkovitih dejavnosti za ozaveščanje ključne javnosti: na
področju zaposlovanja, samostojnega življenja, izobraževanja, javne uprave,
strokovnih delavcev (arhitekti, medicinsko osebje, socialni delavci, …). Dejavnosti za
ozaveščanje o invalidih in njihovih pravicah bodo usmerjene proti stereotipom,
predsodkom in škodljivim praksam, povezanim tudi z enakimi možnostmi moških in
žensk ter starostjo;
1.2
spodbujanje občil, da pri zagotavljanju več medijskega prostora, namenjenega tej
temi (npr. usmerjenost na sposobnosti in prispevke invalidov na trgu dela, delovnem
mestu ipd.), v skladu z atensko deklaracijo Mediji in invalidi (2003) pri obveščanju
splošne javnosti invalide prikazujejo na način, skladen z namenom tega akcijskega
programa;
1.3
uveljavljanje primerov dobre prakse na vseh področjih (izobraževanje, dostopnost,
zdravje, zaposlovanje …);
1.4
izdajanje informativnega gradiva in drugih publikacij za ozaveščanje splošne in
strokovne javnosti;
12

1.5
1.6

uveljavljanje invalidov kot potrošnikov in uporabnikov;
ozaveščanje invalidov o njihovih pravicah in dostopnosti do informacij, možnostih in
obveznostih na vseh področjih njihovega življenja.

Vsebine, o katerih so v letih 2007-2010 pisali poročevalci, smo umestili v kategorije, ki bi jih
lahko opredelili z značilnostmi strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev izida. V
tem cilju smo pri procesnih kazalcih dogodke izjemoma razvrstili v skupine glede na vrsto
dogodka, saj je večina poročanj spadala v to kategorijo.
1.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Akcijski načrti za preprečevanje nasilja v družini 2010 - 2011 (nadgradnja Zakona o
preprečevanju nasilja v družini1 in Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja
nasilja v družini 2009-20142)
- V letu 2010 je bil sprejet Zakon o izenačevanju možnosti invalidov3
Zakonodaja v pripravi:
- Priprava Akcijskega načrta za telesno dejavnost, ki ga določa "Strategija na področju
spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012 (MZ, 2009).
1.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- Invalidske organizacije so k uresničevanju tega cilja doprinesle z izvajanjem posebnih
socialnih programov, ki so se v največji meri financirali iz sredstev FIHO. Kot primer
dobre prakse velja izpostaviti aktivnosti NSIOS in Združenja invalidov – Forum Slovenije
s tedenskimi oddajami na lokalnih radijih po vsej Sloveniji (skupno poročilo MDDSZ
2008).
- MZ (2009) je preko javnega razpisa za sofinanciranje redne dejavnosti društev, ustanov
in zasebnih zavodov ter razvojnih programov nepridobitnih organizacij na področju
varovanja in krepitve zdravja v letih 2009/10 odobrilo sredstva za izvedbo naslednjih
dogodkov/aktivnosti: "Pedagoške delavnice za mlade'', ''5X STOP je COOL'', ''Svetovni
dan spomina na žrtve prometnih nesreč'', "Neodvisno življenje oseb s kronično vnetno
črevesno boleznijo" in "Z inkontinenco zaživimo polnovredno življenje z ostalo populacijo
ljudi".
- URI – Soča je skrbel za ozaveščanje delodajalcev v okviru izvajanja programov
usposabljanja in zaposlovanja ter izvajanja storitev podpornega zaposlovanja in za
ozaveščanje delodajalcev v okviru kompleksne rehabilitacijske obravnave zaposlenih
invalidnih oseb, ki zajema oblikovanje skupnih programov in aktivnosti z delodajalci na
področju zagotavljanja varnega vračanja na delo in analizo delovnega mesta in
1

Ur. l. RS, št. 16/2008
Ur. l. RS, št. 41/2009
3
Ur. l. RS, št. 94/2010
2
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delovnega okolja ter ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu (skupno poročilo
MDDSZ, 2008).
Projekti, izvedeni v URI – Soča v letu 2009:
o na področju strokovne in širše javnosti, zagotovljeni s sredstvi Evropske unije:
usposabljanje in informiranje strokovnih delavcev in širše javnosti z namenom
spodbujanja vključevanja invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb na trg
dela, njihovih enakih možnosti in socialne vključenosti.
o mednarodni projekt Leonardo da Vinci za mobilnost: Izboljšanje kompetenc
mentorjev, kreatorjev politik in drugih deležnikov za boljšo zaposljivost
invalidov in drugih ranljivih skupin.
Na otroškem oddelku URI - Soča so tudi v letu 2010 sodelovali z učitelji Bolnišnične šole
Ledina. Šolski otroci na rehabilitaciji so bili vključeni v individualne programe specialno
pedagoške in pedagoške obravnave ter program redne devetletke.
SOUS je v letu 2009 izvajal na javnem razpisu MŠŠ izbran projekt v okviru teme
sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Sofinanciranje je zagotovljeno iz
sredstev strukturnih skladov, posebej Evropskega socialnega sklada. SOUS je bil izbran
s projektom z naslovom »Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje«. Projekt
vključuje pet programov profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev, traja 3 leta
ter predvideva skupno 56 ur usposabljanja. V letu 2009 je bilo na usposabljanju skupaj
2.440 udeležencev iz vrst strokovnih delavcev, ki delajo z osebami s posebnimi
potrebami, učiteljev, vzgojiteljev, svetovalnih delavcev ter vodstvenih delavcev rednih
osnovnih in srednjih šol ter vrtcev (SOUS, 2009).

Raziskovalna dejavnost:
- URI – Soča je v letu 2010 aktivno sodeloval v mednarodnih projektih:
o Multimodal Immersive Motion Rehabilitation with Interactive Cognitive Systems
o Multidisciplinary Research Network on Health and Disability in Europe
o Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013: TrainProCoop
o Usposabljanje ključnih oseb v MSP za uspešno gospodarsko sodelovanje in
integracijo invalidov in oseb z omejitvami na trg dela
o Leonardo da Vinci Prenos inovacij: European Outplacement Framework
o Leonardo da Vinci: Equabench
o Leonardo da Vinci: razvoj inovacij, ACTrain
o Outcome Measurement in Medical Rehabilitation v okviru European Platform for
Rehabilitation.
- MZ je v letu 2010 pripravilo "Analizo položaja slepih in slabovidnih ljudi z vidika
vsakdanjega življenja".
Dogodki:
Konference, kongresi, srečanja:
- V okviru predsedovanja Svetu Evropske unije je bila v Kranjski Gori od 22. do 23. maja
2008 organizirana konferenca z naslovom 'Konvencija o pravicah invalidov - črka na
papirju in/ali realnost?' Konferenco je pripravilo MDDSZ v sodelovanju z Evropsko
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komisijo. Konference se je udeležilo več kot 350 udeležencev - invalidov, strokovnjakov
iz držav članic EU, predstavnikov Evropske komisije in parlamenta, visokih predstavnikov
ministrstev za področje invalidskega varstva, nevladnih organizacij in drugih
predstavnikov civilne družbe. Ob konferenci je bilo tudi neformalno srečanje ministrov
odgovornih za področje invalidov (MDDSZ, 2008).
Slovenija je med 12. majem in 18. novembrom 2009 predsedovala Odboru ministrov
Sveta Evrope. Med prednostnimi temami našega predsedovanja je bilo tudi oblikovanje
ljudem bolj prijazne in vključujoče Evrope. Prav gotovo sta starejši in invalidi skupini, ki
jim je v okviru te tematike treba namenjati posebno pozornost. Enake možnosti za vse
državljane, nediskriminacija, spoštovanje in sprejemanje invalidnosti kot dela človekove
različnosti, so temelj, na katerem lahko gradimo ljudem prijazno in vključujočo družbo.
Tudi zato se je Slovenija odločila organizirati konferenco o staranju in/ali invalidnosti in
tudi s tem prispevati k večji informiranosti – ozaveščenosti – družbe o težavah, s katerimi
se soočajo invalidi in starejši. Konference se je udeležilo več kot sto strokovnjakov,
nosilcev odločanja s področja invalidnosti iz držav članic Sveta Evrope, parlamentarne
skupščine Sveta Evrope, Evropske komisije ter mednarodnih in nacionalnih invalidskih
organizacij, organizacij starejših in organizacij za starejše, akademskega sveta ter drugi
zainteresirani (MDDSZ, 2009).
SOUS je v sodelovanju z Društvom specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije
organizirala osrednje izobraževalno srečanje strokovnih delavcev, ki v zavodih za
usposabljanje in rednih šolah in vrtcih delajo z osebami s posebnimi potrebami. Tema
državne konference, ki je bila 26. in 27. marca v Zrečah je bila »Nasilje kot fenomen –
nasilje v vrtcih, šolah, organizacijah za usposabljanje« (SOUS, 2009).
MZ je v letu 2010 pripravilo mednarodno konferenco o pomoči osebam s Huntingtonovo
boleznijo. Izvedena je bila v letu 2011 (MZ, 2010).
MZ je v letu 2010 sodelovalo v organizacijskem in strokovnem odboru pri pripravi
kongresa Delovna terapija v skupnosti. Ob tem je bil izdan tudi zbornik posveta.
IRSSV (2011) je strokovni jasnosti predstavil Analizo državne skrbi za invalide, in sicer:
o 22. 4. 2010 reprezentativnim in drugim invalidskim organizacijam, vključenim v
NSIOS. Srečanje, kjer je bil v okviru javne razprave predstavljen tudi predlog
Zakona o osebni asistenci, je organiziral NSIOS.
o 18. 6. 2010 članom sveta Vlade Republike Slovenije za invalide.
21. rehabilitacijski dnevi z naslovom »Z dokazi podprta Rehabilitacija« so bili zelo
uspešni ter osnova za vpeljevanje novosti in sprememb. Večja pozornost, ki so jo v letu
2010 začeli namenjati vzpodbujanju raziskovalnega dela, je pokazala prve rezultate (URI
- Soča, 2010).

Okrogle mize:
- V letu 2009 je URI - Soča obeležil 25-letnico ustanovitve in ob tem dogodku pripravil
predstavitev dejavnosti ter okroglo mizo na tematiko razvoja sistema poklicne in
zaposlitvene rehabilitacije. Ob tem dogodku je bila pripravljena tudi tematska publikacija.
- Okrogla miza ob 200. obletnici rojstva Louisa Brailla (MK, 2009).
Razstave, festivali:
- Zavod za usposabljanje Janez Levec je v letu 2008 drugič organiziral Festival »Igraj se z
menoj« in zanj prejel nagrado Hanndinov (hanndicap inovation), ki jo za inovacijske
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dosežke podeljuje Evropska unija, oziroma v letu 2008 država Francija, kot
predsedujoča država. Osnovna ideja festivala je, da aktivno pripomore k strpnejši in bolj
osveščeni družbi: omogočanje, spodbujanje, krepitev in promocija sodelovanja med
različnimi populacijami otrok in mladostnikov (večinska populacija in osebe s posebnimi
potrebami) na podlagi športno-kulturnih dejavnosti. Festival je sestavljen iz treh
vsebinsko in časovno ločenih dogodkov. Prvi je športni dogodek – izveden je bil v športni
dvorani Ježica z udeležbo 10 športnih ekip iz večinskih osnovnih šol, šol s prilagojenim
programom in društev. Drugi, osrednji dogodek se je odvijal od 27. do 30. 5. 2008, z
glavnim in spremljevalnim programom v parku Zvezda v Ljubljani. Tu so potekale štiri
glavne prireditve, poleg tega so se vsak dan dogajale raznolike spremljevalne športne in
kulturne delavnice. Tretji dogodek je nacionalni likovni natečaj v septembru, ki se je
zaključil z razstavo in delavnicami na ljubljanskem gradu (MDDSZ, poročilo, 2008).
MK je v okviru festivala Literature sveta – Fabula 2010, v Mestnem muzeju Ljubljana
organiziralo okroglo mizo z naslovom »Kaj mesto potrebuje? Slepim in slabovidnim
prijazno mesto« (MK, 2010).
MK (2010) je pripravilo razstavo z naslovom »Tema in svetloba: razstava o kulturni in
tehnični dediščini slepih in slabovidnih«, ki je bila postavljena od junija do septembra, ob
jubilejni 90. letnici obstoja Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Namen
omenjene razstave je bil, da se javnosti predstavi zgodovina organiziranja slepih in
slabovidnih na Slovenskem ter njihovo delovanje, aktivnosti in tipični poklici slepih in
slabovidnih ter razvoj pisave za slepe in tehnične pripomočke, ki jih uporabljajo pri
svojem delu in v vsakodnevnem življenju.
Otroci Bolnišnične šole in URI – Soča so v letu 2010 sodelovali na natečaju slikanja »Mir
okoli sveta« v organizaciji Lions kluba. Preko celega leta so delovni terapevti na URI –
Soča organizirali številne razstave.

Seminarji, delavnice:
- V organizaciji pedagoške sekcije MK (2010) je v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana
potekal izobraževalni seminar o izhodiščih knjige z naslovom »Dostopen muzej –
Smernice za dobro prakso«, ki je bil namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v
muzejih za delo z invalidi.
- URI - Soča je organiziral več seminarjev in delavnic s ciljem izobraževati in osveščati
strokovnjake. Izvedeni so bili seminarji za strokovnjake različnih področij o Mednarodni
klasifikaciji funkcioniranja (v nadaljevanju: MKF) in načinu oziroma možnostih njene
uporabe (MDDSZ, poročilo 2008).
- URI – Soča je organiziral številne delavnice, predavanja in seminarje, na katerih so
strokovno in širšo javnost ozaveščali o strokovnih novostih na področju celovite
rehabilitacije.
Gradiva, publikacije:
- MDDSZ je decembra 2007 izdalo Konvencijo o pravicah invalidov v vseh za invalide
prilagojenih oblikah (v brajici, lahko berljivi in razumljivi obliki, zvočnem zapisu ter
prevedeno v znakovni jezik) in jo brezplačno ponudilo vsem, ki bi se želeli z njo seznaniti.
- Izdan je bil Vodnik po pravicah invalidov, ki na zgoščen in preprost način predstavlja
pravice invalidov po slovenski zakonodaji na področjih zaposlovanja in dela,
zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, starševskega
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varstva in družinskih prejemkov, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, vojnih
invalidov, do različnih olajšav in oprostitev (MDDSZ, 2007);
MZ je v letu 2009 izdalo več publikacij: Smernice za celostno obravnavo oseb s
spektroavtističnimi motnjami, zbornik IV. kongresa delovnih terapevtov Slovenije z
naslovom Načrtovanje obravnave v delovni terapiji in sofinanciralo knjižico Kam in kako
po pomoč v duševni stiski, ki jo je izdal Izobraževalni raziskovalni inštitut Ozara in
vsebuje informacije o dostopnih vrstah pomoči za osebe v duševni stiski in njihove
svojce.
IRSSV je leta 2009 predstavil izsledke raziskav ter objavljal strokovne in znanstvene
članke ali prispevke, ki se navezujejo na uresničevanje prvega cilja API in na izvajanje
1.1 in 1.4 ukrepa. (več o člankih in prispevkih v 3. cilju)
Z Zvezo gluhih in naglušnih je MZ (2010) pripravilo brošuro z naslovom "Pravico imam
slišati in razumeti" in je namenjena uporabnikom slušnega aparata ter zdravnikom in
strokovni javnosti, ki prihajajo v stik z naglušnimi in gluhimi.
V okviru projekta je URI - Soča leta 2009 pripravili tri strokovna gradiva (publikacije):
o Spodbujanje zaposlovanja invalidov, temeljni mednarodni in nacionalni
predpisi ter programi;
o Priročnik za upravljanje projektov na področju zaposlovanja invalidov in drugih
funkcionalno oviranih oseb;
o Kaj mora o zaposlovanju invalidov vedeti vsak delodajalec? Od davčnih
olajšav za delodajalce do smernic po zakonodaji Evropske unije;
Strokovna revija Rehabilitacija je od februarja 2010 dostopna na spletni strani URI –
Soča.
Raziskovalci z URI – Soča (2010) so objavili 17 člankov v mednarodnih revijah s
faktorjem vpliva ter poglavji v dveh mednarodnih učbenikih.

Mediji:
- NSIOS v zvezi s prvim ukrepom ugotavlja medijsko ignoriranje dogodkov, povezanih z
invalidi. Kot primer opozarja, da o srečanju invalidskih organizacij ob mednarodnem
dnevu invalidov s predsednikom RS dr. Danilom Türkom 3.12.2008, z ministrom za delo
družino in socialne zadeve dr. Ivanom Svetlikom in sprejemu pri predsedniku Državnega
Zbora RS dr. Pavlu Gantarju, glavni javni mediji o teh dogodkih niso poročali. Zato
invalidi smatrajo, da se prvi cilj Akcijskega programa v praksi ne izvaja v smislu
ustvarjanja pozitivne javne podobe o invalidih, kot priporoča tudi Konvencija o pravicah
invalidov. Nadalje NSIOS v svojem poročilu izpostavlja, da naj bi, kot je zapisano v enem
izmed ukrepov v okviru prvega cilja, mediji prikazovali invalide »na način, skladen z
namenom tega akcijskega programa«. Invalidi opažajo, da so invalidske zadeve v medijih
prvenstveno obravnavane iz vidika negativnosti, kar se preveč izpostavlja, pozitivni
primeri pa so v veliki večini ignorirani. V primerjavi z drugimi »manjšinskimi« temami se
vsebine s področja delovanja invalidov oziroma invalidskih organizacij ne pojavljajo dovolj
obširno in načrtno (NSIOS, 2008).
Drugi dogodki:
- Z namenom ozaveščanja javnosti o sposobnostih invalidov in oseb s posebnimi
potrebami je Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga od 3. do
24. 12. 2008 sodeloval s stojnico na Prešernovem trgu v Ljubljani ter v Ribnici. Vsak
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drugi dan so bile predstavitve njihovih sposobnosti ter prodaja njihovih novoletnih
izdelkov. Posebna pozornost javnosti je bila dana Koledarju “Lepa Slovenija”, ki so ga
skupaj izdelali varovanci in mojster fotografije Joco Žnidaršič. Za oblikovanje pa je
poskrbel Milenko Licul (MDDSZ, skupno poročilo 2008).
1.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

URI – Soča je v letu 2009 izvedel 12 delavnic na ravni območnih služb Zavoda RS za
zaposlovanje s približno 600 udeleženci.
V letu 2009 je RTV Slo svoj 3. program opremila s prevodi v slovenski znakovni jezik za
gluhe. V letu 2009 in 2010 so predvajali po 20 oddaj (skupaj 40) »Prisluhnimo tišini«, ki
jih je pripravila Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Namenjene so bile
problematiki gluhih in naglušnih služile pa so tudi ozaveščanju širše javnosti o posebnih
potrebah gluhih in naglušnih oseb. Sofinanciralo jih je MK. Direktorat za medije je v letu
2009 pri javnih razpisih za sofinanciranje medijskih vsebin kot prednostno merilo pri
ocenjevanju kulturnih projektov določil, da je projekt namenjen slepim, slabovidnim ali
osebam z okvaro sluha (MK, 2009).

1.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

Invalidi so v svojem poročilu opozorili, da se je sicer dobronamerna prilagoditev načina
glasovanja na zadnjih državno zborskih volitvah žal izkazala za premalo uporabno.
Invalidi so bili o tem premalo obveščeni, prav tako na mnogih voliščih ni bilo mogoče
dobiti npr. šablone za glasovanje. Da bi bile glasovalne naprave za invalide v celoti
izkoriščene, bi morali biti volivci o tej možnosti pravočasno obveščeni pred volitvami.
Največ nalog s področja ozaveščanje invalidov poteka v invalidskih organizacijah
(skupno poročilo MDDSZ, 2007, 2008).
Z namenom priznavanja različnosti ljudi mora biti v medije vključenih več informacij o
invalidih. Pri obravnavanju tem o invalidih se morajo mediji izogibati pokroviteljskemu ali
ponižujočemu pristopu in se namesto tega osredotočiti na ovire, s katerimi se invalidi
srečujejo ter na pozitiven prispevek družbi, ki ga lahko ponudijo, če se te ovire
odstranijo«. Mediji sicer velikokrat poročajo o življenju invalidov, vendar to še vedno
prepogosto temelji predvsem na predsodkih in stereotipih (skupno poročilo MDDSZ,
2007, 2008).
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2. CILJ: vsi invalidi imajo pravico, da enakovredno in brez diskriminacije
izbirajo, kje in kako bodo živeli, in so polno vključeni v življenje
skupnosti ter sodelujejo v njej
V API so kot nosilci ukrepov pri tem cilju opredeljeni MDDSZ, MZ, MJU, ZZZS, FIHO,
občine, centri za socialno delo, invalidske organizacije, drugi zavodi in nevladne organizacije,
ki delujejo na področju socialne varnosti.
Od teh so bili k poročanju pozvana vsa ministrstva, ZZZS, NSIOS, SOUS, Sonček, YHD,
ZPIZ.
O vsebinah pri tem cilju so najmanj enkrat v štirih letih pisali MDDSZ, NSIOS in IRSSV.
Ukrepi:
2.1
zagotavljanje možnosti invalidom, da si lahko sami izberejo prebivališče in se odločijo,
kje in s kom bodo živeli;
2.2
zagotavljanje enakih možnosti invalidom za oblikovanje in načrtovanje družine in
starševstva s posebnim poudarkom na preprečevanju diskriminacije invalidnih žensk;
2.3
zagotavljanje dostopnosti do socialnih storitev in programov na domu (vključno s
časovno dostopnostjo programov – v vseh delih dneva), v soseski in skupnosti,
vključno z osebno pomočjo, nujno za življenje v skupnosti in vključevanje vanjo ter za
preprečevanje izoliranosti ali ločevanja od skupnosti, in sicer s pomočjo pluralizacije
ter vključevanja nevladnega, javnega in zasebnega sektorja;
2.4
spodbujanje deinstitucionalizacije, podpore in pomoči v skupnosti;
2.5
zagotavljanje storitev pomoči in oskrbe na domu za vse skupine invalidov ter
prevozov in širitve teh zmogljivosti, vključno s prilagoditvijo stanovanj;
2.6
zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj za invalide;
2.7
družbeno priznanje in uveljavljanje sistema zagovorništva;
2.8
spodbujanje inovativnih programov, storitev in pristopov, ki bodo krepili moč
uporabnikov.

Ukrepi se vsebinsko povezujejo, zato jih je smiselno gledati z vidika štirih področij:
a) storitve in programi socialnega varstva, ki zajema ukrepe 2.1, 2.3, 2.4., 2.5 in 2.8;
b) družinska politika, ki vključuje ukrep 2.2;
c) stanovanjska politika, ki obsega ukrep 2.6 in
d) zagovorništvo, ki zajema ukrep 2.7.

Vsebine, o katerih so v letih od 2007 do 2010 pisali poročevalci, smo umestili v kategorije, ki
bi jih lahko opredelili z značilnostmi strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev
izida.

19

A. Storitve in programi socialnega varstva
2.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Leta 2008 je bil sprejet Zakon o duševnem zdravju,4
- Leta 2010 je bil sprejet Zakon o izenačevanju možnosti invalidov5
Zakonodaja v pripravi:
- MDDSZ je v letu 2010 nadaljevalo s pripravo spremembe zakonodaje na področju
podpornih storitvah za socialno vključevanje invalidov, ki bo nadomestila Zakon o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Zakon, ki je v pripravi, bo z
ureditvijo primernih nadomestil omogočil bolj dostojno življenje upravičencev, z
uveljavitvijo ustreznih storitev pa njihovo večjo vključenost v okolje.
- Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo; konec javne
razprave je bil 31. 3. 2010.
- Predlog Zakona o osebni asistenci za invalide; konec javne razprave je bil 14. 5. 2010.
2.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- MDDSZ vsako leto na podlagi javnega razpisa sofinancira programe socialnega varstva,
med drugim tudi programe za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, druge
specializirane programe za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov
ter osebne asistence invalidom.
- FIHO sofinancira programe in delovanje različnih društev, združenj, zvez in zvez društev,
ki imajo status invalidskih organizacij.
Raziskovalna dejavnost:
- Med inovativnimi programi velja izpostaviti program Individualiziranje financiranja storitev
socialnega varstva6 (izvajalca IRSSV in Fakulteta za socialno delo), ki se je zaključil leta
2009.
- V letu 2009 je SOUS v okviru priprav na spremembo zakonodaje področja izvedel
raziskavo za MDDSZ »Stanje in trendi v tujini na področju vključujočega bivanja za
invalide«.
Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

4

Ur. l. RS, št. 77/2008
Ur. l. RS, št. 94/2010
6
Flaker, V., Nagode, M., Rafaelič, A., Udovič, N., Zidar, R. (2010). Naslov Individualiziranje financiranja storitev
socialnega varstva: protislovja uvajanja dolgotrajne oskrbe : končno poročilo. Ljubljana: IRSSV, FSD.
5

20

2.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
Preglednica 1: Nekateri kvantitativni podatki na področju storitev in programov socialnega
varstva v letih od 2007 do 20107
Število:
oseb s pravico do družinskega pomočnika
uporabnikov pomoči na domu, ki so mlajši od
65 let
uporabnikov osebne asistence
oseb vključenih v storitev vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji
oseb z motnjami v duševnem razvoju v
institucionalnem
varstvu
v
posebnih
socialnovarstvenih zavodih
oseb z motnjami v duševnem razvoju v
institucionalnem varstvu v okviru VDC (skupaj)
- od tega v stanovanjski skupini v zavodu
- od tega v stanovanjski skupini v
dislocirani enoti zavoda
- od tega v samostojni bivalni skupini
uporabnikov programov za podporno bivanje pri
neodvisnem
življenju
invalidov,
drugi
specializirani programi za organizacijo in
spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter
osebne asistence invalidom

2007
/

2008
/

2009
/

2010
760*

714,8**

682,4**

826

812

600 do
700***

/

/

/

2.621

3.016

3.038

3.077

437

316

383

433

533

799

769

825

214

404

356

353

236

261

267

313

83

134

146

159

2.070

3.077

9.772

10.920

*Podatek se nanaša na dan 24. 8. 2011. Vir: Spletno mesto MDDSZ,
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/druzinski_pomocnik/.
** Povprečno število uporabnikov na mesec. Vir za podatke o pomoči na domu: Nagode, Jakob Krejan in Smolej
(2011).
*** Vir: Smolej in Nagode (2007).

2.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

Predstavniki NSIOS-a so leta 2007 javno opozorili na dejstvo, da se institucionalno
varstvo krepi, kar je ravno nasproten razvojni korak od 'deinstitucionalizacije', ki jo v
skladu z evropsko invalidsko politiko zagovarjajo slovenski invalidi. V dokaz krepitve

7

Viri za podatke o storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji: Spletno mesto SURS:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4200;
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2638;
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12625-socio-VDC/12625socio-VDC.asp.
Viri za podatke o institucionalnem varstvu v posebnih socialnovarstvenih zavodih: Spletno mesto SURS:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12624-socio-POS/12624socio-POS.asp.
Viri za podatke o uporabnikih programov: Smolej in Nagode (2008), Smolej, Žiberna in Nagode (2009), Smolej in
ostali (2011).
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institucij na področju invalidskega varstva govorijo predvsem močni investicijski ciklusi v
že obstoječe institucionalne kapacitete ter izgraditev novih, namesto, da bi se ta sredstva
usmerjala v alternativne bivalne oblike, bliže stalnemu bivališču posameznega invalida.

B. Družinska politika
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

C. Stanovanjska politika
2.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Stanovanjsko politiko v Sloveniji za obdobje 2000 - 2009 je določal Nacionalni
stanovanjski program.8 Cilj programa je bil, da se do leta 2009 zagotovi gradnja
najmanj 10.000 stanovanj letno, od tega 2.500 neprofitnih najemnih stanovanj, 2.000
socialnih najemnih stanovanj, 5.000 lastnih stanovanj in 500 profitnih stanovanj. Pri
pridobitvi socialnih stanovanj v najem imajo invalidi prednost. Posebna skrb pri uporabi
proračunskih sredstev države in lokalnih skupnosti je namenjena financiranju
stanovanjskih skupin za invalide.
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov9
- Spremembe Stanovanjskega zakona (SZ-1)10
Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
2.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- V okviru tega cilja velja izpostaviti primere dobre prakse v lokalni skupnosti, kot na primer
reševanje stanovanjske problematike za invalide v Mestni občini Ljubljana. Ta vsako leto
predvidi določeno število stanovanj, ki so namenjena invalidom, pri čemer pa je potrebno
poudariti, da kandidiranje za ta stanovanja ni vezano na stalno bivališče v Mestni občini
Ljubljana (MDDSZ, 2007).
Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
8

Ur. l. RS, št. 43/2000
Ur. l. RS, št. 94/2010
10
Ur.l. RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/0418, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS
9
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2.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

D. Zagovorništvo
2.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Leta 2008 je bil sprejet Zakon o duševnem zdravju,11
Zakonodaja v pripravi:
- MDDSZ je leta 2009 začelo s pripravo posodobitve zakonodaje na področju družbenega
varstva oseb z motnjo v duševnem razvoju in najtežjo motnjo v telesnem razvoju, ki bo
urejala tudi področje zagovorništva odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju.
2.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- Invalidske organizacije, tudi po podatkih FIHO, izvajajo programe zagovorništva, saj je v
10. členu Zakona o invalidskih organizacijah12 kot ena izmed nalog invalidskih
organizacij opredeljeno tudi zagotavljanje zagovorništva, ustvarjanja možnosti za
razvijanje samopomoči in dobrodelnosti. S številom uporabnikov pa pripravljavci poročila
ne razpolagajo (MDDSZ, 2007, 2008).
Raziskovalna dejavnost:
- IRSSV je leta 2010 pripravil nalogo z naslovom »Institut zagovornika odraslih oseb z
motnjami v duševnem razvoju« (Smolej in ostali, 2010). Nalogo so pripravili s ciljem
priprave strokovnih izhodišč in predlogov za uvedbo instituta zagovornika odraslih oseb z
motnjo v duševnem razvoju v Sloveniji. V poročilu so se dotaknili instituta poslovne
sposobnosti, ki je ena od osnovnih človekovih pravic. Šesti člen Deklaracije o človekovih
pravicah namreč pravi, da ima vsakdo povsod pravico do priznanja »pravne
sposobnosti« (Varuh človekovih pravic). V Sloveniji pa so polnoletne osebe s težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju velikokrat obravnavane kot mladoletniki, saj jim je
poslovna sposobnost velikokrat odvzeta deloma ali v celoti. Podali so nekaj osnovnih
izhodišč o institutu zagovorništva in predstavili njegov razvoj, koncept in oblike.
Predstavili so tudi štiri modele zagovorništva za odrasle osebe z motnjo v duševnem
razvoju oziroma širšo skupino odraslih oseb z najrazličnejšimi ovirami v izbranih
evropskih državah (Irska, Anglija, Avstrija in Švedska). Izpostavili so strokovna in
znanstvena izhodišča za uzakonitev zagovornika za omenjeno skupino ter podali
11
12

Ur. l. RS, št. 77/2008
Ur. l. RS, št. 108/2002

23

predloge in možnosti za oblikovanje instituta zagovornika odraslih oseb z motnjo v
duševnem razvoju v Sloveniji.
Dogodki:
- IRSSV (2010) je izvedel javno predstavitev izsledkov študije »Institut zagovornika
odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju«, in sicer na strokovnem dogodku v
Cankarjevem domu, v okviru sekcije »Predstavitev novih strokovnih ugotovitev s področja
socialnega vključevanja«, ki je bil namenjen predstavitvi nove publikacije za otroke in
odrasle z naslovom »Izabela, pravljica o princeski, ki je jecljala« avtorice Beate Akerman.
Institut zagovornika odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju, s poudarkom na otrocih:
[predstavitev izsledkov raziskave na strokovnem srečanju] Socialno vključevanje otrok s
posebnostmi: od pravljic do zagovorništva (IRSSV, 2010).
2.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

Po podatkih IRSSV (2007) deluje v Sloveniji 11 centrov za svetovanje in
zagovorništvo, ob tem pa se storitev prve socialne pomoči izvaja tudi v 62 centrih za
socialno delo. Ravno tako po podatkih istega vira je bilo v letu 2007 2.699 uporabnikov
centrov za svetovanje in zagovorništvo.
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3. CILJ: invalidom zagotavljati dostopnost do grajenega okolja, prevoza,
informacij in komunikacij
V API so kot nosilci ukrepov pri tem cilju opredeljeni MOP, MDDSZ, MZ, MJU, MK, MG,
MP, MŠŠ, MVZT, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Urad Vlade
RS za informiranje, URI - Soča, Urbanistični inštitut RS, Zavod Združenje tolmačev za
slovenski znakovni jezik, invalidske organizacije.
Od teh so bili k poročanju pozvani MOP, MDDSZ, MZ, MJU, MK, MP, MŠŠ, MVZT, URI Soča, NSIOS, SOUS, Sonček in YHD.
O vsebinah pri tem cilju so najmanj enkrat v štirih letih poročali MOP, MDDSZ, MJU, MK,
MP, MVZT, IRSSV in NSIOS.
Ukrepi:
3.1
dosledno upoštevanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in
Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavbah, Slovenskega standarda SIST
ISO/TR 9527 – gradnja objektov: potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih
ljudi v stavbah ter Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika;
3.2.
zagotavljanje dostopnosti vseh krajev v Sloveniji z javnim prevozom vsak dan v tednu
oziroma invalidom, ki ne morejo voziti lastnega vozila, zagotavljati določeno število
ustrezno cenejših prevozov;
3.3
zagotavljanje prevoza v javnem potniškem prometu za psa vodnika slepega invalida;
3.4
prilagajanje avtobusov mestnega prometa oziroma linijskih avtobusov in vlakov za
gibalno in senzorno ovirane invalide (dostop do avtobusa in vstop vanj, sprejemanje
informacij na zaslonu in prek govorno podprte informacije, dostop do objektov javne
železniške infrastrukture, ki so namenjeni potnikom) ter izvajanje Direktive Evropske
unije št. 2001/85, ki določa tehnične zahteve za prilagojene mestne in primestne
avtobuse;
3.5
zagotavljanje preureditev taksijev, ki bodo dostopni za invalide, v določenem deležu
od vseh vozil, namenjenih za prevoze s taksijem;
3.6
zagotavljanje nemotenega vstopa in izstopa gibalno in senzorno oviranim invalidom
na letališčih, avtobusnih in železniških postajah (oseba za pomoč pri orientaciji slepih
in slabovidnih, klančina oziroma dvigalo za invalide na vozičkih, …) v skladu z
Direktivo št. 96/48 o hitrih vlakih, Uredbo o pravicah potnikov v železniškem prometu
COM 2004/143, dokumentom Evropske unije za železniški promet COM 617/1999 ter
Uredbo (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o
pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu;
3.7
prilagoditev oziroma prireditev gradiva v zvezi z odločanjem na državni in lokalni ravni
v lahko berljivi tehniki (npr. gradivo za volitve oziroma gradivo, ki je pomembno za
življenje oseb z motnjo v duševnem razvoju);
3.8
uporaba slovenskega znakovnega jezika za gluhe ter zagotavljanje branja
podnapisov in opisovanja dogajanja na zaslonu za slepe, vsaj pri
dnevnoinformativnih, znanstvenih in drugih izobraževalnih televizijskih oddajah;
3.9
zagotavljanje enake dostopnosti do informacij in storitev državne uprave na
svetovnem spletu vsem državljanom;
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3.10

3.11

3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

3.18
3.19

priprava priročnika za oblikovalce javnih naročil s priporočili za večjo e-dostopnost
ter izvajanje Direktive Evropske unije št. 1083/2006 o partnerstvu, nediskiminaciji in
dostopnosti strukturnih sredstev;
spodbujanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za večjo povezanost
in izboljšanim komuniciranjem invalidov in funkcionalno oviranih ljudi na področju edostopnosti, kar vključuje uporabo interneta, strojne in programske opreme;
oblikovanje usklajevalnega delovnega telesa na Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, ki bo redno letno spremljalo in analiziralo dostopnost okolja;
zagotavljanje dostopnosti turističnih programov za invalide. Spodbujanje turističnih
agencij z ukrepi za oblikovanje turističnih dejavnosti za invalide;
zagotavljanje dostopnosti do izobraževalnih institucij;
pri sofinanciranju obnove sakralnih in verskih objektov namenjanje posebne
pozornosti dostopnosti do objektov in obredov;
spodbujanje primerov dobre prakse na ravni občin in upravnih enot – npr. projekt
dobre prakse Občina po meri invalida;
vzpostavitev relejnih centrov za senzorno in komunikacijsko ovirane invalide, to je
centrov, ki skrbijo za posredovanje informacij med gluhim/naglušnim in drugimi
osebami);
spodbujanje proizvajalcev, da svoje izdelke opremijo z braillovo pisavo, kar bo
senzorno oviranim potrošnikom omogočilo lažji dostop do dobrin;
zagotavljanje varnostnih zahtev za osebe z zmanjšano mobilnostjo na potniških
ladjah in hitrih potniških plovilih skladno z Direktivo št. 98/18 o potniških ladjah in hitrih
potniških plovilih v notranjih potovanjih.

Ukrepi se vsebinsko povezujejo, zato jih je smiselno gledati z vidika štirih področij:
a) dostopnost do prevoza, ki zajema ukrepe 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 in 3.19;
b) dostopnost do grajenega okolja, ki vključuje ukrepe 3.1, 3.13, 3.14, 3.15 in
3.16;
c) dostopnost do informacij in komunikacij, ki obsega ukrepe 3.1, 3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17 in 3.18;
d) oblikovanje delovnega telesa, ki bo spremljalo in analiziralo dostopnost
okolja, ki vključuje ukrep 3.12.

Vsebine, o katerih so v letih od 2007 do 2010 pisali poročevalci, smo umestili v kategorije, ki
bi jih lahko opredelili z značilnostmi strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev
izida.
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A. Dostopnost do prevoza
3.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Spremembe Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavbah,13
- 16. člen ZIMI,14 ki med drugim zavezuje izvajalca gospodarske javne službe, da na
ustrezni način zagotovi prevoz za invalide.
Avtotaksiji
- Urejanje prevozov z avtotaksiji je v pristojnosti lokalne samouprave oz. občin, saj 56.
Člen Zakona o prevozih v cestnem prometu15 določa, da dovoljenje za avtotaksi
prevoze izda občina ali več občin skupaj. Hkrati pa določa tudi, da lahko občine
predpišejo standarde kakovosti izvajanja storitev avtotaksi prevozov.
Avtobusni in železniški promet
- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov
v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe16 določa, da se lahko
prevažajo psi vodniki za slepe s slepo osebo. V notranjem prometu je dovoljen
brezplačen prevoz psov spremljevalcev v vseh vlakih. Poleg tega določa, da če obstaja
plačnik razlike v ceni, popusti niso predmet splošne tarifne lestvice. Ugodnosti pri
prevozu z vlakom veljajo na vseh vlakih na progah Slovenskih železnic.
Vozila invalidov
- Tehnične specifikacije za vozila TSV 152 o posebnih zahtevah za motorna vozila za
prevoz potnikov, ki imajo poleg vozniškega več kakor osem sedežev (velja za vsa vozila
kategorij M2 in M3), predstavljajo prenos Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
2001/85/ES v slovenski pravni red. Ta določa, da morajo biti vsa nova vozila mestnega
javnega cestnega prometa opremljena tako, da je omogočen dostop tudi osebam v
invalidskem vozičku (pomična dovozna rampa) in da so v vozilu posebej določena mesta
za take potnike ter so opremljena tudi z napravami, ki zagotavljajo varnost prevoza.
- Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil17 je za kategorijo vozil M1 določena oblika
nadgradnje "SH - vozilo za invalidski voziček";
- V 7. in 8. členu Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu18 je
določena oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov;
Pomorski promet
- Pravilnik o potniških ladjah19 v slovenski pravni red prenaša z Direktivo Sveta št.
98/18/ES z dne 17. marca 1998 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje in
za potniške ladje (v nadaljnjem besedilu:v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/18),
predpisuje varnostne zahteve za osebe z zmanjšano mobilnostjo, vključno s starejšimi
osebami, invalidi, osebami s prizadetimi čutili in uporabniki invalidskih vozičkov,
nosečnicami in osebami, ki spremljajo majhne otroke. Varnostne zahteve glede zasnove
13

Ur.l. RS, št. 97/2003, 77/2009, Odl.US: U-I-138/08-9
Ur. l. RS, št. 94/2010
15
Ur.l. RS, št. 131/2006 (5/2007 popr.), 123/2008, 28/2010
16
Ur. l. RS, št. 73/2009
17
Ur. l. RS, št. 105/2009 in 9/2010
18
Ur. l. RS, št. 57/2008
19
Ur. l. RS, št. 92/2006 in 80/2009
14
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in obratovanja potniških ladij opredeljujejo zlasti dostop na ladjo, znake, vizualna in
govorna sredstva obveščanja ter alarmne sisteme. Ladje je potrebno zgraditi tako, da
osebi z zmanjšano mobilnostjo omogočijo enostavno in varno vkrcanje, izkrcanje ter
mobilnost v notranjosti ladje, pri čemer morajo biti stopniščne ograje, hodniki in prehodi,
vratne odprtine ter vrata prirejeni za gibanje oseb na vozičkih. Vsi znaki, nameščeni na
ladji v pomoč potnikom, morajo biti za osebe z zmanjšano mobilnostjo dostopni in
enostavno berljivi.
- Uprava RS za pomorstvo je v skladu s 6. členom Direktive 98/18 in 9. členom Pravilnika
o potniških ladjah pripravila nacionalni akcijski načrt za izvajanje smernic za
varnostne zahteve za potniške ladje in hitra potniška plovila v zvezi z osebami z
zmanjšano mobilnostjo, ki je bil s strani Direktorata za pomorstvo dne 5.10.2006
posredovan Evropski Komisiji. URSP letno seznanja Komisijo z opravljenimi
inšpekcijskimi pregledi.
Zračni promet
- MP v skladu z Zakonom o letalstvu20 (119. - 123. člen) in predpisi o graditvi objektov
izdaja predhodna soglasja in obratovalna dovoljena za letališča. Izpolnjeni morajo biti vsi
pogoji za čim manjše ovire in vzpostavitev olajšav za invalidne osebe in osebe z omejeno
mobilnostjo, kakor so: izgradnja ustreznih ramp za prevoz, prilagojeni WC-ji, ustrezna
vozila za sprejem in odpremo potnikov itd. Vsako letališče ima predpisane postopke in
opremo, ki ustreza invalidnosti ali zmanjšani mobilnosti posamezne osebe, kakor so:
obvezna zagotovitev spremstva, posebni prevozi na letališču, prednost pri vkrcanju na
letalo, dvigala, posebni vozički itd. Področje gradnje in urejanja letališč sicer ureja Aneks
9 k Čikaški konvenciji Mednarodne organizacije civilnega letalstva ICAO (Facilitation olajšave), ki RS zavezuje (MP, 2007, 2008, 2009);
Upoštevanje določil evropskih direktiv in uredb:
Železniški in avtobusni promet
- Dne 3. decembra 2009 so pričele Slovenske železnice izvajati v notranjem in
mednarodnem potniškem prometu določbe glede pravic potnikov v skladu z Uredbo št.
1371 Evropskega parlamenta in Sveta Evrope. V novih določilih glede pravic potnikov je
poseben poudarek na omogočanju neoviranega prevoza invalidom in osebam z
zmanjšano mobilnostjo (MP, 2009).
- Prilagajanje avtobusov mestnega prometa ali linijskih avtobusov in vlakov za gibalno in
senzorno ovirane invalide (dostop do avtobusa in vstop vanj, sprejemanje informacij na
zaslonu in preko govorno podprte informacije, dostop do objektov javne železniške
infrastrukture, ki so namenjeni potnikom) glede na Direktivo Evropske unije št. 2001/85,
ki določa tehnične zahteve za prilagojene mestne in primestne avtobuse (MP, 2009,
2010).
- Urejenost železniške infrastrukture in železniških vozil predpisuje Uredba Evropske
komisije o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s funkcionalno oviranimi
osebami v vseevropskem železniškem sistemu za konvencionalne in visoke hitrosti z dne
21.12.2007. Vozna sredstva se glede na to uredbo opremijo z ustreznimi tehničnimi

20

Ur. l. RS, št. 18/2001 Spremembe: Ur. l. RS, št. 110/2002-ZGO-1, 49/2006-ZMetD, 79/2006, 113/2006-UPB1,
10/2007 Skl.US: U-I-280/05-25, 68/2008 Odl.US: U-I-411/06-21, 33/2009, 109/2009-ZZNSZP-B, 62/2010,
81/2010-UPB4
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pripomočki za vstop funkcionalno oviranih oseb in se na ta način omogoči nemoten
dostop (MP, 2008, 2009). Podrobneje v poročilu MDDSZ (2009).
Pomorski promet (MP, 2007, 2009, 2010):
- Na področju pomorstva je bilo zadoščeno varnostnim zahtevam za osebe z zmanjšano
mobilnostjo na potniških ladjah in hitrih potniških plovilih urejeno v skladu z Direktivo
98/18, zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2003/75/ES z dne 29. julija 2003.
Zračni promet:
- 15. avgusta 2008 je začela veljati Uredba (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v
zračnem prevozu. Uredba je del splošnega načrta Evropske unije za krepitev pravic
potnikov v vseh oblikah prometa. Osebe, ki so postavljene v slabši položaj zaradi svoje
omejene sposobnosti gibanja, pa naj bo vzrok zanjo invalidnost ali drugi dejavniki, naj bi
imele enake možnosti za potovanje z letali kakor drugi ljudje. Pomembno je, da morajo
invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo že pri nakupu letalske vozovnice navesti
vse bistvene podatke, da bo zanje ustrezno poskrbljeno. Obstajajo sicer nekatere izjeme
in odstopanja iz varnostnih razlogov, ki so določeni z zakonom. Letalski prevoznik tako
lahko zavrne sprejetje rezervacije ali vkrcanja osebe z omejeno mobilnostjo ali zahteva,
da osebo z omejeno mobilnostjo, ki potuje, spremlja druga oseba, da se tako zadosti
veljavnim varnostnim zahtevam (ki so določene z zakonom), ali če velikost zrakoplova ne
omogoča ustrezne ureditve dostopa v letalo taki osebi. Letalski prevoznik mora v petih
delovnih dneh od nastalega dogodka pisno obvestiti prizadeto osebo o razlogih za
zavrnitev rezervacije, vkrcanja ali od podane zahteve, da ima oseba z omejeno
mobilnostjo spremstvo (MP, 2008, 2009).
Zakonodaja v pripravi:
- predlog sprememb Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, ki bo med
drugim predlagal tudi ukinitev pogojev, ki se nanašajo na tehnične značilnosti vozil, za
uveljavitev oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov. Predlog je zaradi
obsega vseh potrebnih sprememb zakona še vedno v oblikovanju (MP, 2009, 2010).
- predlog podzakonskega akta Zakona o motornih vozilih predvideva določitev pogojev za
vozilo prirejeno za uporabo invalidni osebi (MP, 2010).
- V letu 2009 in 2010 naj bi Vlada RS sprejela »Uredbo o izvajanju Uredbe št. 1107/2006 o
pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu«, ki bo
določila pristojni organ za reševanje pritožb v zvezi z izvajanjem uredbe ter denarne
kazni za kršitelje.
3.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
V javnem potniškem prometu:
- veljajo popusti za vojne invalide, vojne veterane, slepe in slabovidne osebe ter osebe,
obolele za distrofijo ter podobnimi mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi (glej skupno
poročilo MDDSZ, 2007, 2008, 2009).
- Velja tudi splošna ugodnost brezplačnega prevoza za vse spremljevalce oseb na
invalidskih vozičkih na vlakih in kjer določi izvajalec prevoza pri avtobusnem javnem
linijskem prometu (MP, 2010). Višina popusta je pri različnih avtobusnih prevoznikih
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različna, saj upravljavec gospodarske javne službe, skladno s 5. členom Uredbe o
koncesijah za opravljanje gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza
potnikov notranjem cestnem prometu sam določa tarifo, koncesionarji pa sami določajo
višino popusta za posamezne kategorije uporabnikov. Ta cenovni element bo potrebno v
prihodnosti sistemsko urediti v okviru tarifne politike (MP, 2008).
- Avtobusi mestnega prometa oziroma linijski avtobusi in vlaki za gibalno in senzorno
ovirane invalide so opremljeni z možnostjo dostopa in vstopa, sprejemanja informacij na
zaslonu in prek govorno podprtih informacij. Dostop za invalide je možen do objektov
javne železniške infrastrukture, namenjeni potnikom. Ministrstvo upošteva Direktivo
Evropske unije št. 2001/85, ki določa tehnične zahteve za prilagojene mestne in
primestne avtobuse (MP, 2010);
- v okviru postopka posamične odobritve vozila se pregledujejo tudi predelave vozil za
invalide (MP, 2009);
- V daljinskem oziroma medmestnem železniškem prometu je prevoz oseb na invalidskih
vozičkih mogoč na vlakih ICS (Inter City Slovenija), kjer sicer velja obvezna rezervacija
sedežev. Za potovanje z vlakom ICS je potrebno plačati ICS dodatek v polnem znesku.
Mogoč je tudi na večini vlakov Euro City (EC) in na nekaterih vlakih Inter City. Vlaki, ki
imajo v sestavi vagone za prevoz oseb na invalidskih vozičkih, so v voznih redih posebej
označeni (MP, 2007, 2010).
- V lokalnem prometu je prevoz potnikov na invalidskih vozičkih možen v elektromotornih
nizkopodnih garniturah (Siemens/Desiro) na progah: Ljubljana – Maribor, Ljubljana –
Dobova, Ljubljana – Jesenice in Ljubljana – Sežana.
Železniški mednarodni promet:
- prevoz oseb na invalidskih vozičkih ter slepih oseb in njihovih spremljevalcev se po večini
evropskih železnic izvaja na podlagi mednarodnih tarif za »Prevoz potnikov na invalidskih
vozičkih in njihovih spremljevalcev« ter »Prevoz slepih oseb in njihovih spremljevalcev«.
Slovenske železnice so sodelujoče članice v obeh tarifah (MZP, 2008, 2009, 2010).
Slepe osebe z ustrezno izkaznico in osebe na invalidskih vozičkih – imetniki nacionalne
izkaznice za invalide (ali potrdila) plačajo vozovnico po veljavni splošni ponudbi za
določeno potovanje. Njihovi spremljevalci potujejo brezplačno v 1. ali 2. Razredu (MP,
2009, 2010).
- Informacije o možnostih in pogojih prevoza invalidnih oseb oz. oseb z omenjeno gibalno
sposobnostjo so navedene na internetni strani SŽ v slovenskem in angleškem jeziku
(MP, 2008, 2009).
Zračni promet:
- Osebe z omejeno sposobnostjo gibanja imajo pravico do brezplačne pomoči na letališčih
(pri odhodu, prihodu in med tranzitom) in na letalih (npr. prevoz invalidskih vozičkov in
prevoz psov vodnikov za slepe). Vodstveni organi letališč morajo to pomoč ponuditi in
sami financirati storitev iz pristojbin, ki jih zaračunavajo letalskim prevoznikom (MP, 2008,
2009).
Raziskovalna dejavnost:
- SŽ z letom 2009 aktivno sodelujejo v evropskem projektu »Pubtrans4all«, katerega cilj je
razviti standard za namestitev sistema pomoči, ki se lahko uporablja za različne vrste
voznega parka in infrastrukture (MP, 2009, 2010).
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Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
3.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

-

-

-

-

-

V letu 2008 so vsi novi avtobusi (cca. 10 % voznega parka) ustrezali navedenim
standardom (podatki za Ljubljanski potniški promet).
Slovenska letališča (mednarodna letališča Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče
Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož) v večji meri (ki se tičejo fizičnih
karakteristik letališča) že izpolnjujejo določila omenjene Uredbe (MP, 2008).
z ustreznimi dvigali je opremljena železniška postaja Ljubljana, sicer pa je dostop do
peronov in do vlakov možen s pomočjo železniškega osebja. V realizaciji je nabava
mobilnih dvigal za opremo večjih postaj, kot so Maribor, Celje, Koper, Jesenice (MP,
2007).
V letu 2008 so bila za potrebe orientacije slepih in slabovidnih potnikov držala v podhodih
železniških postaj Celje, Ljubljana, Maribor, Dobova, Zidani Most, Litija, Jesenice, Ptuj in
Postojna opremljena z obvestilnimi tablicami z navedbo številke tira v Breillovi pisavi.
Stopnišča v podhodu Vilharjeva na železniški postaji Ljubljana so bila opremljena z
opozorilnimi trakovi za slabovidne. Na peronu v Ivančni Gorici je bila urejena rampa za
dostop z invalidskimi vozički, hkrati pa so bili položeni usmerjevalni trakovi za slabovidne
osebe.
Na železniški postaji Ljubljana so bila v letu 2008 nameščena avtomatska vrata, tako da
je invalidom na vozičku omogočen dostop s ceste na Trgu OF do potniške blagajne, PICa (Poslovno-informacijskega centra), sanitarij za invalide, ter dostop na perone.
Na železniški postaji Ljubljana so bile v dvigalih, ki vodijo iz podhoda, izvedene
prilagoditve tipk za upravljanje dvigala tako, da jih lahko uporabljajo tudi osebe na
invalidskem vozičku (MP, 2009).
V letu 2007, 2008 in 2009 je pomorska inšpekcija z vidika prevoza oseb z zmanjšano
mobilnostjo po morju pregledala tri slovenske potniške ladje in sicer: Portorož, Burjo in
Laho. Vse tri ladje, v okviru svojih tehničnih zmogljivosti, ustrezajo kriterijem prevoza
oseb z zmanjšano mobilnostjo. V letu 2010 je pomorska inšpekcija z vidika izvajanja
Direktive 98/18/ES s spremembami opravila dva inšpekcijska pregleda slovenskih
potniških ladij. Obe ladji v okviru svojih tehničnih zmogljivosti ustrezata merilom za
prevoz oseb z zmanjšano mobilnostjo.

3.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

V prometu je že precej mestnih avtobusov, ki omogočajo tudi prevoz oseb v invalidskih
vozičkih, vendar pa proces obnove voznega parka poteka postopno z zelo nizko
dinamiko, ker je reproduktivna sposobnost panoge na izredno nizki stopnji (MP, 2007,
2008).
Zaradi omejenih proračunskih sredstev za financiranje gospodarske javne službe za
izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov ni omogočena dostopnost vseh krajev v
Sloveniji z javnim prevozom vsak dan v tednu (MP, 2007, 2008, 2009). Popusti so
določeni v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz
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-

-

potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe.21 V letu 2010 MP
poroča o zagotavljanju dostopnosti do vseh krajev v Sloveniji z javnim prevozom vsak
dan v tednu oziroma invalidom, ki ne morejo voziti lastnega vozila, zagotavljanju
določenega števila ustrezno cenejših prevozov.
Invalidi opozarjajo, da pogrešajo prilagojena vozila v medkrajevnem prometu ali
zagotovljeno financiranje prevoza s prilagojenimi vozili za invalide, ki živijo v predelih, kjer
ni mestnega prometa (skupno poročilo MDDSZ, 2010).
MP poroča, da pri svojem delu upošteva določila naslednjih evropskih direktiv in uredb:
Direktiva št. 96/48 o hitrih vlakih, Uredba o pravicah potnikov v železniškem prometu
COM 2004/143, dokument Evropske unije za železniški promet COM 617/1999.

B. Dostopnost do grajenega okolja
3.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Spremembe Zakona o urejanju prostora,22
- Spremembe Zakona o graditvi objektov,23
- Spremembe Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavbah24
Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
3.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- V letu 2007 in 2008 je MVZT spodbujalo zagotavljanje dostopnosti izobraževanja tudi
preko razpisa za razvojne naloge v visokem šolstvu in razpisa Implementacija
bolonjskega procesa, ki je bil financiran preko Evropskega socialnega sklada. Med merili
za izbiro na razpisu za razvojne naloge so bile tudi prilagoditve objektov in izvedbe
študijskih programov potrebam invalidov. Pri razpisu, financiranem iz sredstev
Evropskega socialnega sklada, je bilo eno od meril tudi zagotavljanje enakih možnosti.
- MDDSZ (2008) je v okviru javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane za leti 2009 in 2010 z dodajanjem točk pri merilih za pridobitev
sredstev namenil prednost tistim ponudnikom, ki v svojih lokalih zagotavljajo prilagojen

21

Ur. l. RS, št. 73/2009
Ur.l. RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.), Spremembe: Ur.l. RS, št. 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.)
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47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS,
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108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.)
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dostop za invalide, dostop do mize v notranjosti lokala ter do toalete, prilagojene za
invalide.
Tudi MK (2009) navaja, da je »dostopnost prostora za invalide« eden od prednostnih
meril pri sofinanciranju kulturnih projektov multimedijskih centrov.

Raziskovalna dejavnost:
- Projekt Promocija invalidom prijaznih turističnih kapacitet v čezmejnem območju
NETMEN25 (skupno poročilo MDDSZ, 2007)
- MOP je v letu 2008 sodelovalo kot partner pri projektu TIGRA (tipna grafika),
osredotočenem na razvoju avtomatiziranega postopka izdelave taktilnih kart in slik za
slepe osebe s pomočjo najnovejših tehnoloških rešitev – žal vodilni partner Geodetski
inštitut Slovenije, ki je kandidiral na razpisu za pridobivanje sredstev pri EU South East
Europe Transnational Cooperation Programme, teh sredstev ni pridobil, zato se je
projekt ustavil.
- Eksperimentalni in razvojni projekt »SPIT – spodbujanje povezovanja invalidskega
turizma«, katerega glavni namen je oblikovanje in ustanovitev konzorcija/grozda, ki bo
izvajal skupno promocijo in ozaveščanje o pomenu invalidskega turizma v Sloveniji in ga
sofinancira Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov.
- V letu 2008 je bil med večjimi ponudniki turističnih nastanitvenih kapacitet izveden prvi
del analize minimalnih standardov, ki jih morajo upoštevati pri ponudbi, prilagojeni za
invalide. Minimalni standardi so narejeni na osnovi Pravilnika o zahtevah za projektiranje
objektov brez grajenih ovir in Priročnika za izboljšanje informacij o dostopnosti za
invalide v turizmu (Jacqueline Westcott), ki ga je podprla Evropska komisija. Ugotovitve
kažejo na večjo pripravljenost in prilagojenost pri zdraviliščih ter manjšo kot je bilo
pričakovati pri ostalih tipih ponudnikov nastanitvenih kapacitet. Analiza se izvaja v okviru
projekta SPIT.
- IRSSV je v letu 2009 v okviru svojega rednega letnega načrta izvedel nekaj
raziskovalnih nalog in študij, ki se neposredno ali posredno nanašajo na uresničevanje
nekaterih zastavljenih ciljev API. Naloge:
o dostopnost grajenega in komunikacijskega okolja kot predpogoj za socialno
vključevanje invalidov – uporabniški pogled (Kobal in ostali, 2008);
o ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir (Sendi in ostali,
2008).
Obe nalogi sta bili izvedeni skupaj z Urbanističnim inštitutom RS in se nanašata na
uresničevanje 3. cilja API.
- IRSSV je v letu 2010 v okviru svojega rednega letnega načrta izvedel nalogo,
Zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja za invalide: perspektiva odločevalcev.
Izvedel je evalvacijo državne skrbi po posameznih resorjih na področju dostopa
grajenega okolja za invalide. V besedilu je inštitut predstavili zakonodajni okvir
zagotavljanja dostopnosti grajenega okolja za invalide v Sloveniji, se osredotočili na
oceno prizadevanj države na tem področju, pri tem pa oceno položaja v Sloveniji
postavlja tudi v mednarodno primerjalno perspektivo (v tem kontekstu so izpostavili
pilotno študijo »ESSL Social Index«, ki jo je izvedla avstrijska ESSL fundacija, in njene
25

Vir: http://www.invalidom-prijazno.eu/; Končno poročilo in povzetek strategije razvoja trajnostnega turizma južne
primorske, dostopno:
http://camp.rrckp.si/news/files.php?actionID=view_file&dir=%2FRSTR&file=Koncno_porocilo.pdf
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ključne ugotovitve). Pomemben del naloge se nanaša na implementacijo zakonodaje s
področja zagotavljanja dostopnosti in strateških dokumentov, ki urejajo tudi področje
dostopnosti (API, Konvencijo OZN o pravicah invalidov in Nacionalne usmeritve za
izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide). V nalogi
je bila predstavljena tudi uporabniška perspektiva in nekaj relevantnih ugotovitev
raziskave z naslovom »Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir
(2008 – 2010)«, ki sta jo v letu 2008 izvedla Urbanistični inštitut RS in Inštitut RS za
socialno varstvo. V okviru te raziskave je Urbanistični inštitut RS vzpostavljal spletni
vodič, ki bo ponujal informacije o dostopnosti objektov v javni rabi za invalide.
Dogodki:
- V letu 2009 je bila naloga Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir
(Sendi in ostali, 2008), ki sta jo izvedla IRSSV in Urbanistični inštitut RS, na različne
načine predstavljena širši strokovni javnosti (glej poročilo MDDSZ, 2009).
- MK je v letu 2010 organiziral posvet z naslovom »Za boljše življenje in brez ovir«, ki je
potekal v sodelovanju z MOP.
3.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

-

-

V okviru dostopnosti šol je MŠŠ v letu 2007 izvedlo poizvedbo po vseh 447 osnovnih
šolah v državi. Ugotovljeno je bilo, da vsem kriterijem dostopnosti ustreza 70 osnovnih
šol. Pri naslednjih korakih bo ministrstvo sledilo enakomerno porazdeljeni dostopnosti
osnovnih šol glede na geografsko pokritost v državi (skupno poročilo MDDSZ, 2007).
MZ (2008) navaja, da se pri investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih
ustanoviteljica je RS, pri vseh novogradnjah in adaptacijah ter rekonstrukcijah objektov,
za katere je bilo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, dosledno upoštevajo zakonski
predpisi. Vsi novozgrajeni zdravstveni zavodi imajo zagotovljeno klančino do glavnega
vhoda, dvigala ter sanitarno toaletne prostore za invalide. Komisiji za verifikacije
prostorov in opreme v javnih zdravstvenih zavodih in zdraviliščih v skladu z Zakonom o
zdravstveni dejavnosti pri izvajanju verifikacij po letnih programih izvajanja dosledno
preverjata izpolnjevanje zakonskih pogojev o dostopnostih za invalide. Pri starejših
zgradbah pa morajo javni zdravstveni zavodi to izvesti v času načrtovanih rekonstrukcij
oziroma zahtevnejših investicijskih vzdrževanj. Pri tem morajo obvezno upoštevati poleg
zakonskih podlag tudi predpisane področne tehnične smernice, ki zagotavljajo neoviran
dostop, vstop in uporabo objektov invalidnim osebam.
Tudi dostopnost knjižnic za gibalno in senzorno ovirane se je v splošnem izboljšala
(gradnja klančin, dvigal in podobno) (MK, 2009).
Mestna občina Ljubljana je na pobudo INDOK MK v letu 2009 postavila klančine na
pločnikih, ki vodijo do prostorov MK na Metelkovi 4 v Ljubljani.
Pokrajinski arhiv Koper je za dostop do arhivske čitalnice leta 2009 postavil dvigalo (MK,
2009).
V letu 2010 (MK) sicer ni bilo večjega napredka na področju dostopnosti muzejev za
invalide, kljub temu pa so nekateri muzeji poiskali tudi parcialne in začasne možnosti za
omogočanje vsaj delnega fizičnega dostopa do razstav (nameščanje držal za roke,
postavljanje začasnih klančin in prilagajanje pritličnih prostorov).
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-

-

Dostopnost za gibalno in senzorno ovirane do gledališč, knjižnic, galerij multimedijskih
centrov in drugih podobnih kulturnih ustanov se izboljšuje. Problem pa je ureditev
dostopa do starejših zgradb, saj za to primanjkuje finančnih sredstev (MK, 2009).
V letu 2008, 2009 in 2010 na MOP niso sprejeli aktov, ki bi vplivali na zagotavljanje
dostopnosti invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi.
Pokrajinski arhiv Nova Gorica je v letu 2010 (MK) postavil poseben podest, ki omogoča
invalidom na invalidskih vozičkih dostop do poslovnega prostora arhiva.

3.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

-

-

-

-

Predstavniki NSIOS-a (2007) so pri uresničevanju tretjega cilja javno opozorili, da še
vedno nekateri obnovljeni objekti niso v skladu z Zakonom o graditvi objektov in
pravilnikom, saj ni svetlobnih in drugih indikatorjev, ki gluhi osebi omogočajo neoviran
dostop in uporabo, prav tako ni indukcijskih zank za naglušne.
NSIOS (2008) v svojem poročilu najprej izpostavlja problem doslednega upoštevanja
temeljnih predpisov, kot npr. Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in
Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov
v javni rabi ter večstanovanjskih stavbah, Slovenskega standarda SIST ISO/TR 9527 –
gradnja objektov: potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah ter
Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika.
NSIOS (2008) ugotavlja, da se senzorni invalidi soočajo s težavami pri dostopnosti
objektov, saj ni svetlobnih in drugih indikatorjev, ki gluhim in slepim omogočajo neoviran
dostop in uporabo, prav tako ni indukcijskih zank za naglušne (zdravstveni domovi,
domovi za starejše in drugi javni objekti).
Problemi nastajajo v zvezi z nabavo ustrezne opreme za senzorno ovirane v knjižnicah
in pri knjižnicah v starih zgradbah, kjer zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in zaradi
zakonskih omejitev pri prenovah spomeniško zaščitenih stavb še ni omogočen dostop
gibalno in/ali senzorno oviranim obiskovalcem (MK, 2009).
Nekateri arhivi niso dostopni invalidom na vozičkih in senzorno oviranim. Razloga sta
predvsem pomanjkanje finančnih sredstev in omejenost posegov v zgodovinske
zaščitene zgradbe, v katerih so arhivi (MK, 2009).
Invalidi opominjajo tudi, da mnogo javnih prostorov še vedno ni dostopno invalidom
(poročilo MDDSZ, 2010).

C. Dostopnost do informacij in komunikacij
3.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja (vsa zakonodaja s tega področja je bila sprejeta pred letom 2007):
- Določba četrtega odstavka 72. člena Zakona o zdravilih,26 ki predpisuje, da mora biti
ime zdravila na ovojnici izpisano tudi v brajici. Zdravila, ki so pridobila dovoljenje za

26

Ur. l. RS, št. 31/2006 in 45/2008
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promet pred uveljavitvijo tega zakona, je treba označiti v brajici in preveriti njihovo
berljivost, jasnost in razumljivost za uporabnika najpozneje do 8. aprila 2011.
V skladu z Zakonom o zdravilih ter Pravilnikom o označevanju zdravil in navodilu
za uporabo27 mora imetnik dovoljenja za promet z zdravilom zagotoviti tudi, da je na
zahtevo organizacij bolnikov navodilo za uporabo na voljo v oblikah, ki so primerne za
slepe in slabovidne.
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika.28

Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
3.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- Glede dostopnosti informacij v prilagojenih tehnikah so v letu 2007 potekale aktivnosti za
oblikovanje izposojevalnice za pripomočke, ki bo pričela delovati v šolskem letu 2007/08.
Izposojevalnica bo namenjena osnovnim in srednjim šolam, ki imajo vključene slepe in
slabovidne otroke in mladostnike ter potrebujejo prilagojeno tehnologijo za spremljanje
pouka (skupno poročilo MDDSZ, 2007).
- MJU (2007) je v okviru projekta državni portal e-uprava, na svoji spletni strani omogočilo
slabovidnim pregledovanje slikovnih vsebin, in sicer s tekstovnimi opisi in možnostjo
dinamične povečave besedila s pomočjo menijske pomoči pregledovalnika. V planu je
možnost nastavitve poljubnih barvnih kontrastov in tipografije.
- MJU je v letu 2008:
o V celoti prilagodilo državni portal E-uprava navodilom W3C WCAG 2.0 EU, ki so
sledili študiji o e-dostopnosti spletnih strani državnih uprav, ki jo je pripravila
Evropska mreža institucij javne uprave (EPAN) ter Združeno kraljestvo, kot
predsedujoče Svetu EU v letu 2005 in v kateri je bilo prikazano, da zgolj 3 %
držav članic izpolnjuje zahteve po dostopnosti spletnih strani in sicer W3C WAI
stopnji A. Zato je bila izvedena v letu 2008 prilagoditev portala E-uprava W3C
WAI stopnji A.
o Vključilo storitev »Govorec«, ki omogoča poslušanje nekaterih vsebin, objavljenih
na portalu E-uprava.
o Nadgradilo aplikacijo za spletno podaljšanje prometnega dovoljenja: nadgrajena
je tako, da omogoča spletno podaljšanje tudi za vozila, ki imajo predpogoje in
sodijo med izjeme, oprostitve ali znižanja. Vozila, ki imajo oprostitve, so vozila, ki
jih uporabljajo tudi invalidi. Invalidu je tako omogočeno, da med postopkom za
spletno podaljšanje prometnega dovoljenja, potrdi tudi možnost uveljavitve
oprostitve plačila.
- MJU poroča, da je bil v letu 2009 sprejet program ukrepov za odpravo upravnih ovir in
program za znižanje upravnih bremen za 25 % do leta 2012. V programu je kar nekaj
ukrepov, s katerimi se bodo poenostavila in znižala upravna bremena tudi za invalide.
Prvi učinki programa bodo vidni šele ob koncu leta 2010.
27
28

Ur. l. RS, št. 54/2006
Ur. l. RS, št. 96/2002
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MJU je izvedlo v letu 2010 naslednje aktivnosti s področja e-uprave:
o na državnem portalu E-uprava je bil na področju e-demokracija implementiran
»Govorec«, ki omogoča, da vsebine, ki so objavljene na portalu tudi poslušamo.
Projekt je bil financiran iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljnjem besedilu:v
nadaljnjem besedilu: ESS) v okviru operacije E-uprava;
o prilagojene so bile spletne strani državnega portala E-uprava za dostop ljudi s
posebnimi potrebami po stopnji A, ki omogoča ogled besedil na spletu z
dodatnimi opisi za spletne povezave, slike, grafične znake, naslove podstrani itd.
Projekt je bil financiran iz sredstev ESS v okviru operacije E-uprava.
V okviru »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 2009 financirala RS iz
proračuna, namenjenega za kulturo« so sofinancirali 8 kulturnih projektov nacionalnega
pomena Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Zveze društev slepih in
slabovidnih Slovenije v skupni višini 182.566,00 EUR. Gre med drugim za sofinanciranje
zvočnih knjig za slepe in video vsebin s prevodi v slovenski znakovni jezik ter glasila za
gluhe (MK, 2009).
V okviru »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 RS iz
proračuna, namenjenega za kulturo« (v nadaljnjem besedilu:v nadaljnjem besedilu: javni
razpis za senzorno ovirane) so sofinancirali 8 kulturnih projektov Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije ter Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije nacionalnega
pomena v skupni višini 182.566,00 EUR, od tega so skupno 58.824,60 EUR namenili za
sofinanciranje obnove in posodobitve infrastrukture ter informacijsko – komunikacijske
opreme za potrebe delovanja Knjižnice za slepe pri Zvezi društev slepih in slabovidnih
Slovenije in snemalnega studia Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (za več
podatkov glej skupno poročilo MDDSZ, 2010).
RTV Slo je tudi v letu 2010 v okviru svojega letnega programskega načrta zagotavljala
produkcijo programskih vsebin, ki so namenjene slepim, gluhim in gluhonemim v njim
prilagojenih tehnikah.
V letu 2010 je MK sofinanciralo kulturni projekt Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije z naslovom »Znanje v znakovnem jeziku, ključ do vključujoče družbe« v višini
12.655,18 EUR (za več informacij glej skupno poročilo MDDSZ, 2010). Čeprav
prizadevanja za standardizacijo in promocijo slovenskega znakovnega jezika potekajo v
obliki strokovnih razprav že več let, pa konkretni rezultati tega dela še niso vidni.
V letu 2010 se je zaključil tudi mednarodni projekt Znakovna knjižnica, v okviru katerega
so predstavili tri knjige slovenskih avtorjev v slovenskem znakovnem jeziku. MK je v letu
2010 v okviru javnega razpisa za senzorno ovirane sofinancirala kulturni projekt Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije z naslovom »Spletna TV« v skupni višini 14.535,00
EUR, pri katerem gre za spletni portal, prilagojen potrebam gluhih in naglušnih.
INDOK Center Direktorata za kulturno dediščino na MK je v letu 2010 nadaljeval z delom
na digitalizaciji registra nepremične kulturne dediščine in z njim povezanih dokumentov
na spletu, kar je povečalo dostop do informacij o slovenski kulturni dediščini tudi za
gibalno in senzorno ovirane osebe.

37

Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- MK (2010) je predstavilo prizadevanja za izboljšanje dostopnosti muzejev in informacij o
zbirkah premične kulturne dediščine invalidom. V letu 2010 je Mestni muzej Ljubljana del
svoje stalne razstave, postavljene v Turjaški palači, prilagodil potrebam slepih in
slabovidnih. Projekt je bil del progama Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010.
- Na področju slovenskega znakovnega jezika je MK leta 2009 in 2010 v knjižni obliki in
na zgoščenki izdalo predstavitev strokovnega mnenja o stanju slovenskega znakovnega
jezika. Čeprav prizadevanja za standardizacijo in promocijo slovenskega znakovnega
jezika potekajo v obliki strokovnih razprav že več let, pa konkretni rezultati tega dela še
niso vidni (predvidoma bo Sektor za slovenski jezik o teh lahko poročal v letu 2011).
3.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

-

V letu 2008 je bila Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke priglašena
uvedba imena zdravila v brajici za okrog 60 % zdravil (skupno poročilo MDDSZ, 2008).
V letu 2008 (MZ) so bile zahteve za spoštovanje področnih zakonskih predpisov po
dosegljivih podatkih dosledno uresničevane.
Na področju knjige in knjižničarske dejavnosti opažamo precejšen napredek pri številu
gradiva in opreme, ki je namenjeno slepim, slabovidnim ter gluhim in naglušnim
uporabnikov knjižnic, manj pa pri nabavi gradiv, primernih za osebe z motnjo v
duševnem razvoju (MK, 2009).
Informacije o arhivskem gradivu, ki so objavljene na spletu, večinoma niso dostopne
slepim in slabovidnim (MK, 2009).

3.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

-

NSIOS (2008) kot primer poslabšanja stanja izpostavlja Ljubljanski potniški promet, na
katerem še vedno ni vzpostavljen sistem najave postajališč, kar bi slepim omogočalo
sprejemanje govorno podprte informacije. Stanje, ki je bilo v preteklosti vzpostavljeno, se
je celo še poslabšalo. Sredstva javnega prevoza tudi niso opremljena z zasloni za
sprejemanje informacij v tehniki prilagojeni za gluhe in naglušne osebe. Ob volitvah še
vedno ni bilo gradiva v lahko berljivi tehniki. V zvezi z odločanjem na državni ali lokalni
ravni tudi ni prilagoditev za gluhe ali gluhoslepe oziroma ni poskrbljeno za tolmača na
volilnih in drugih prireditvah. Tolmača ali podnapisov na javni RTV Slovenija ni oziroma
so te informacije gluhim in naglušnim nedosegljive (oddaje v živo so popolnoma
nedostopne).
Ker je vodnik po Konvenciji o pravicah invalidov ne samo izredno koristen dokument,
ampak je njegova oblikovna plat taka, da omogoča hitro in dobro spoznavanje z
invalidsko problematiko in je torej primeren tudi za širšo javnost, NSIOS (2008) predlaga
ponatis v nakladi, ki bo omogočala kar se da široko distribucijo te publikacije.
NSIOS (2008) posebej opozarja tudi na nedostopnost programov v izobraževalnih
institucijah (integraciji) gluhim študentom.
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NSIOS opozarja, da je velika večina programa na javni RTV Slovenija še vedno
nedostopna gluhim in naglušnim (npr. ob kulturnem prazniku je bil program na javni RTV
Slo za gluhe in naglušne nedostopen, podobno lahko govorimo o vsakodnevnih
informativnih oddajah in drugih političnih dogajanjih, kot so bile volitve).
Kljub sklepu programskega odbora za problematiko invalidskih vsebin na RTV Slo, na
volitvah v letu 2008 zopet ni bilo tolmača oziroma podnapisov, kar bi gluhim in naglušnim
osebam omogočalo spremljanje dogajanja preko televizije. Kljub urgencam Varuhinje
človekovih pravic, Varuhinje pravic gledalcev, Ministrstva za kulturo in MDDSZ (NSIOS,
2008).
MK (2009) opozarja, da je TV oddaj, ki so podnaslovljene ali opremljene z prevodom v
slovenski znakovni jezik, še vedno premalo in da so številne spletne strani (tudi spletne
strani registra slovenske nepremične kulturne dediščine) in programske vsebine še
vedno nedostopne gluhim in gluhonemim.
Omeniti velja še, da številne slovenske knjižnice nimajo na voljo ustrezno
usposobljenega osebja za delo s senzorno oviranimi in z osebami z motnjo v duševnem
razvoju (MK, 2009).
MVZT (2008, 2009, 2010) je pri vseh novogradnjah ali rekonstrukcijah objektov, ki so v
pristojnosti ministrstva, izvajalo ukrepe, ki so predpisani za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov osebam z omejeno možnostjo gibanja. Pri vsakem
projektu je bila izvedena tudi revizija projektne dokumentacije, pri čemer se ugotavlja
tudi vključenost ukrepov za zagotavljanje neovirane uporabe objektov za invalide.
Navedene ukrepe bo ministrstvo izvajalo tudi pri vseh načrtovanih investicijah.
MVZT (2007, 2008, 2009, 2010) na področju javnega visokošolskega izobraževanja
univerze kot investitor investicijskih in investicijsko vzdrževalnih del zagotavlja
dostopnost do institucij invalidom z doslednim upoštevanjem predpisanih ukrepov. MVZT
bo kot resorni organ tudi v prihodnje ob finančnih transferjih za investicijske potrebe
univerze spodbujalo izvedbo tovrstnih potrebnih gradbenih posegov. Prav tako bo kot
prioritetno usmeritev upoštevalo odpravljanje arhitektonskih ovir pri izvedbi vzdrževalnih
del na objektih vseh izobraževalnih institucij.

D. Oblikovanje delovnega telesa, ki bo spremljalo in analiziralo dostopnost
okolja
3.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Na tem področju ni bila sprejeta nobena nova zakonodaja.
Zakonodaja v pripravi:
- V letu 2008 bo, kot določa dvanajsti ukrep, ustanovljena posebna komisija, ki bo
spremljala in analizirala »dostopnost do fizičnega okolja, prevoza, informacij in
komunikacij, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, ter
do drugih objektov, naprav in storitev, ki so namenjene javnosti ali se zanjo opravljajo v
mestu in na podeželju« (poročilo MDDSZ, 2007)
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3.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

3.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

Poročilo API za leto 2007 omenja ustanovitev posebne komisije »ki bo spremljala in
analizirala dostopnost do fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacij, vključno z
informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, ter do drugih objektov,
naprav in storitev, ki so namenjene javnosti ali se zanjo opravljajo v mestu in na
podeželju«. Predstavniki NSIOS so opozorili, da v letu 2008 ta komisija ni delovala.
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4. CILJ: na podlagi enakih možnosti in brez diskriminacije zagotavljati
vključujoč izobraževalni sistem na vseh ravneh in vseživljenjsko učenje
V API so kot nosilci ukrepov pri tem cilju opredeljeni MŠŠ, MVZT, MDDSZ, MZ, Zavod
Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, izobraževalne ustanove, invalidske
organizacije.
Od teh so bili k poročanju pozvana vsa navedena ministrstva, NSIOS, SOUS, Sonček in
YHD.
O vsebinah pri tem cilju so najmanj enkrat v štirih letih poročali MŠŠ, MVZT, MDDSZ, MK,
NSIOS in SOUS.
Ukrepi:
4.1
zagotavljanje enakih možnosti pri vpisu v vse izobraževalne programe;
4.2
zagotavljanje možnosti, da se osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju vključujejo na vse ravni Posebnega programa vzgoje in izobraževanja (tudi na
ravni usposabljanja za življenje in delo);
4.3
zagotavljanje ustreznega izvajanja, dokončanja in razvijanja sprejetih programov
vzgoje, izobraževanja in usposabljanja od predšolskega, osnovnošolskega do
poklicnega/srednješolskega obdobja. Posebno pozornost pri tem je treba namenjati
programom zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami;
4.4
spodbujanje večjega vključevanja invalidov v redne oblike vzgoje, izobraževanja in
usposabljanja;
4.5
zagotavljanje primernih prostorskih in tehničnih pogojev za uresničevanje in izvajanje
programov vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, vključno z zagotavljanjem
prilagojenega prevoza;
4.6
zagotavljanje ustreznega števila strokovnjakov in razširjanje temeljnih znanj v
izobraževalne programe vzgojiteljev, učiteljev in svetovalnih delavcev;
4.7
zagotavljanje učbenikov in učil z oblikovanjem učbenikov v obliki, ki je primerna glede
na vrsto invalidnosti, vključno z zagotavljanjem učbenikov za otroke, vključene v
program z nižjim izobrazbenim standardom;
4.8
zagotavljanje ustrezne opreme za individualno uporabo za izobraževanje;
4.9
zagotavljanje pravice do dodatne komunikacijske opreme, ki je nujno potrebna zaradi
funkcionalne oviranosti;
4.10 zagotavljanje podpore v obliki osebne pomoči, spremljanja in svetovanja za študente
invalide;
4.11 zagotavljanje praktičnega usposabljanja, pripravništva in prakse v okviru
srednješolskega in univerzitetnega izobraževanja pri delodajalcih s programskimi
spodbudami;
4.12 zagotavljanje fizične pomoči vsem učencem, ki tako pomoč potrebujejo, tudi
funkcionalno oviranim (zdaj je pomoč vezana le na gibalno oviranost);
4.13 zagotavljanje sistema štipendiranja, ki bo invalide spodbujal k doseganju višje
izobrazbe;
4.14 zagotavljanje primernih nastanitvenih zmogljivosti za bivanje študentov invalidov;
4.15 spodbujanje opravljanja prakse študentov in dijakov invalidom v organih državne
uprave;
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4.16
4.17
4.18

razvijanje in podpiranje vseživljenjskega učenja odraslih invalidov, brezposelnih in
zaposlenih;
spodbujanje učenja znakovnega jezika kot drugega jezika;
spodbujanje dvojezičnega izobraževanja gluhih.

Ukrepi se vsebinsko povezujejo, zato jih je smiselno gledati z vidika štirih področij:
a) enake možnosti sodelovanja v izobraževalnih programih, ki zajema ukrepe
4.1, 4.2, 4.4, 4.11, 4.13 in 4.16;
b) podpora izvajanju programov, ki vključuje ukrepe 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 in
4.12;
c) visokošolsko izobraževanje, ki obsega ukrepe 4.10, 4.13 in 4.14
d) spodbujanje slovenskega znakovnega jezika, ki zajema ukrepa 4.17 in 4.18.
O uresničevanju ukrepa 4.15 poročevalci pišejo pri 5. cilju (delo in zaposlovanje).

Vsebine, o katerih so v letih od 2007 do 2010 pisali poročevalci, smo umestili v kategorije, ki
bi jih lahko opredelili z značilnostmi strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev
izida.

A. Enake možnosti sodelovanja v izobraževalnih programih
4.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Spremembe Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP),29
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov,30 v 11. členu določa, da se mora invalidom
zagotavljati vključevanje v programe izobraževanja na vseh ravneh in vseživljenjsko
učenje v okolju, v katerem živijo, kot to velja za druge državljane (MDDSZ, 2010).
Zakonodaja v pripravi:
- V letu 2009 se je začela priprava nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, v okviru
katere bodo na novo opredeljene možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami. Glede na to, da je bil veljavni ZUOPP sprejet leta 2000, je bila imenovana
posebna področna strokovna skupina, ki je v prvi fazi pripravila evalvacijo izvajanja
določil zakona oziroma implementacije njegovih določil v praksi (MŠŠ, 2009).
- V letu 2010 se je nadaljevala razprava in priprava zakonskih sprememb ZUOPP, ter v tej
povezavi priprava Bele knjige o vzgoji in izobraževanju. V decembru 2010 je delo
zaključila Konceptualna komisija za področje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami. Njena glavna naloga je bila priprava Analiza (evalvacija) področja vzgoje in
izobraževanja od sprejetja sprememb Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi

29
30

Ur.l. RS, št. 54/2000, 118/2006-ZUOPP-A, 3/2007-UPB1, 52/2010 Odl.US: U-I-118/09-21
Ur.l. RS, št. 94/2010
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potrebami, torej od leta 2010 dalje. S to vsebino je MŠŠ izdalo publikacijo, v sodelovanju
s Pedagoškim inštitutom Slovenije (MŠŠ, 2010).
Načrtovanje zakonodaje o sistemski ureditvi zgodnje obravnave najmlajših otrok s
posebnimi potrebami (MŠŠ, 2010)

4.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- V letu 2009 so se nadaljevale dejavnosti za preoblikovanje Zavoda za slepo in
slabovidno mladino v Ljubljani v podporni center (strokovni center). S spremembami
Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja31 bodo postopno postavljene pravne
podlage za oblikovanje podobnih podpornih (specializiranih) centrov za druge vrste
primanjkljajev, ovir ali motenj (MŠŠ, 2009).
- Na področju likovne umetnosti so na MK sofinancirali Slikarsko šolo Chiaro scuro, ki v
okviru neformalnega izobraževanja s posebno pozornostjo vključuje otroke s posebnimi
potrebami (MK, 2010).
Raziskovalna dejavnost:
- MŠŠ je z zavodom RS za šolstvo v šolskem letu 2007/08 nadaljevalo z uvajanjem
novosti (Oblikovanje in delovanje oddelkov za predšolske otroke s posebnimi potrebami
z avtističnimi razvojnimi motnjami) v predšolskih oddelkih zavodov za gluhe in naglušne,
kamor se vključujejo otroci s spektroavtistično razvojno motnjo, uvajanje novosti še traja
do septembra 2009. V času trajanja poskusa poteka intenzivno izobraževanje učiteljev
za to področje primanjkljajev, v pripravi so navodila za delo s to skupino predšolskih
otrok. V letu 2009 je bil zaključen poskus v oddelkih prilagojenega programa za
predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo za otroke s spektroavtistično razvojno
motnjo. V okviru delovne skupine so bila izdelana navodila za delo s to skupino otrok
(MŠŠ, 2009).
- V letu 2010 je bil zaključen Poskus v oddelkih prilagojenega programa za predšolske
otroke z dodatno strokovno pomočjo, ki imajo avtistično motnjo. V okviru delovne
skupine so bila izdelana Navodila za delo s to skupino otrok. Koncept dela je
obravnavala Komisija za otroke s posebnimi potrebami, Komisija za vrtce in Splošni
strokovni svet za vzgojo in izobraževanje (MŠŠ, 2010).
Dogodki:
- Za pospeševanje zagotavljanja enakih možnosti oseb s posebnimi potrebami znotraj
izobraževalnega sistema sta bili v letu 2007 organizirani dve odmevni okrogli mizi. Prva
je bila 4. aprila na temo »Vzgoja, izobraževanje in rehabilitacija oseb s spektroavtistično
motnjo (SAM), druga pa na temo »Položaj oseb s posebnimi potrebami skozi razvojno
obdobje v luči nove zakonodaje – 30. maja v Državnem svetu RS.
- Za pospeševanje zagotavljanja enakih možnosti oseb s posebnimi potrebami znotraj
izobraževalnega sistema so bili od 27. do 28 3. 2008 organizirani XVI. Izobraževalni
dnevi specialne in rehabilitacijske pedagogike z mednarodno udeležbo na temo »Osebe
31

Ur.l. RS, št. 16/2007, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I312/08-31, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23
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s spektroavtistično motnjo«. Priznani domači in tuji strokovnjaki ter praktiki so preko
teoretičnih in praktičnih prispevkov osvetlili problematiko in kompleksnost
spektroavtistične motnje, potrebe oseb s spektroavtistično motnjo, možne pristope in
specifične metode vzgoje in izobraževanja, prilagojene potrebam vsakega posameznika
s spektroavtistično motnjo, ki močno izboljšujejo sposobnost učenja, komunikacije in
odnosov z okoljem teh oseb (MŠŠ, 2008).
Od 6. do 7. 11. 2008 sta SOUS in EASPD - Evropsko združenje ponudnikov socialnih
storitev organizirali Forum ponudnikov storitev za osebe s posebnimi potrebami in
invalide. Namen foruma je bil predvsem slovenske ponudnike storitev seznaniti z
osnovnimi vrednotami in načeli storitev v Evropski uniji, kot so polna participacija,
inkluzija, svoboda izbire, pravica do zaposlitve in mnoge druge ter informirati ponudnike
storitev o evropskih programih in možnostih pridobivanja finančnih sredstev iz evropskih
virov. Pri organizaciji so sodelovali Zveza Sonček, Inštitut RS za rehabilitacijo in
MDDSZ.
V letu 2008 je Slovenija postala redna članica Evropske agencije za razvoj
izobraževanja na področju posebnih potreb. V zvezi s tem so potekale določene
aktivnosti: predstavitev Lizbonske deklaracije za otroke s posebnimi potrebami,
imenovanje ekspertov v delovni skupini za visoko šolstvo in zgodnjo obravnavo in
prevod tekstov, ki jih pripravi agencija v slovenski jezik (skupno poročilo MDDSZ, 2008).
V zvezi z navedenimi spremembami zakona, so se konec leta 2009 začele priprave za
preko trideset posvetov o predlaganem gradivu z različnimi ciljnimi skupinami.
Načrtovana je tudi razprava z invalidskimi organizacijami (MŠŠ, 2009).
V letu 2009 je MŠŠ, skupaj z MZ in MDDSZ pristopilo k predstavitvi Smernic za celostno
obravnavo oseb s spektroavtistično razvojno motnjo.
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4.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
Preglednica 2: Število učencev in predšolskih otrok s posebnimi potrebami v različnih oblikah
inkluzije v letih od 2007 do 2010
Število
učencev v
šolskem letu
2006/2007

Število
učencev v
šolskem letu
2007/2008

Število
učencev v
šolskem letu
2008/2009

Število
učencev v
šolskem letu
2009/2010

Celotna generacija
167.951
165.910
161.911
162.902
šoloobveznih otrok
Učenci s posebnimi potrebami
Vključeni v OŠ
6.395
7.479
6.492
7.275
V OŠ pri zavodih in OŠ s
2.231 (šole)
2.710
1.597
2.831
prilagojenim programom
998 (zavodi)
Vključeni v razrede, ki delujejo v
/
370
/
/
okviru večinskih šol
Predšolski otroci v prilagojenem programu
Z dodatno strokovno pomočjo
/
/
/
639
V posebnih oddelkih
/
/
/
218
Za slepe, gluhe in gibalno
/
/
/
55
ovirane
Opomba: podatke je glede na poročila MDDSZ iz leta 2007, 2008, 2009 in 2010 posredovalo
MŠŠ.
-

Podatki kažejo, da je Slovenija primerljiva z večino držav članic EU, kjer je odstotek
otrok med 4 % do 6 % šoloobvezne populacije, ter da se prepoznavnost in občutljivost
družbe se za posamezne primanjkljaje povečuje (MŠŠ, 2010).

4.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

V letu 2007 še vedno ni ustrezno rešeno trajanje izvajanja posebnega programa vzgoje
in izobraževanja za osebe oziroma otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju. Program namreč določa, da se lahko posamezni udeleženec na osnovi
ugotovljene smotrnosti usposabljanja po njegovem 21. letu starosti vključi tudi v
usposabljanje za življenje in delo, ki traja najdlje še 5 let. Ta del posebnega programa se
še ne izvaja kot integralni del šolskega sistema.
NSIOS (2008) v poročilu o uresničevanju četrtega cilja ugotavlja, da glede ukrepa
zagotavljanja enakih možnosti pri vpisu v vse izobraževalne programe za osebe z
motnjo v duševnem razvoju to ostaja le deklarativni cilj. Tudi ukrep zagotavljanje
možnosti, da se osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju vključujejo
na vse ravni Posebnega programa vzgoje in izobraževanja (tudi na ravni usposabljanja
za življenje in delo) žal tudi v letu 2008 ostaja samo črka na papirju. Glede zagotavljanja
ustreznega izvajanja dokončanja in razvijanja sprejetih programov vzgoje, izobraževanja
in usposabljanja od predšolskega, osnovnošolskega do poklicnega/srednješolskega
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obdobja (ob čemer je potrebno posebno pozornost nameniti programom zgodnje
obravnave otrok s posebnimi potrebami) se kljub velikim naporom Zveze Sožitje že več
let ni nič zgodilo.

B. Podpora izvajanju programov
4.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Na tem področju ni bila sprejeta nobena nova zakonodaja.
Zakonodaja v pripravi:
- novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
4.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- Za usposabljanje strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah je SOUS
skupaj s konzorcijskimi partnerji na javnem razpisu MŠŠ za sofinanciranje
profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih
2008-2011 iz sredstev Evropskega socialnega sklada pridobila projekt »Usposabljanje
strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami v vzgojo in izobraževanje”. Projekt obsega pet programov profesionalnega
usposabljanja strokovnih delavcev, in sicer:
o Graditev sodobnega sistema vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami;
o Uvajanje Koncepta učne težave v osnovni šoli s pomočjo inkluzivnih timov;
o Didaktike predmetnih področij in predmetov v srednješolskem izobraževanju
mladostnikov s posebnimi potrebami – prilagojeno izvajanje pouka
matematike in uporaba IKT;
o Kako lahko pomagam? – pomoč pri delu z osebami s posebnimi potrebami na
področju gibalnih motenj;
o Izobraževanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja za
delo z osebami s spektroavtistično motnjo (SOUS, 2008).
Projekt vsebuje aktivnosti – vsebine, namenjene profesionalnemu usposabljanju
strokovnih delavcev za novo vlogo v družbi znanja, za uvajanje sistemskih sprememb in
inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno delo ter uspešno vključevanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje. V usposabljanje bo
vsako leto vključeno okoli 2.100 strokovnih delavcev. V okviru projekta bo kot
predavatelji sodelovalo prek 40 različnih strokovnjakov iz Slovenije. Prav tako bodo
sodelovali tudi strokovnjaki iz ZDA, Avstrije in Hrvaške (SOUS, 2008).
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Raziskovalna dejavnost:
- V letu 2010 se je po sklepu MŠŠ zaključil dve letni pedagoški poskus, oziroma uvajanje
pedagoške novosti, po katerem Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani deluje
kot strokovni center. Z načrtovanimi spremembami Zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja bodo postavljene pravne podlage za oblikovanje strokovnih centrov, ki jih
predvideva nova zakonodaja.
Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
4.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

-

V letu 2008 je začela v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani delovati
izposojevalnica tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne učence in dijake v inkluziji,
ki se je pokazala kot dobra praksa. V preteklem letu je bil namenjen znaten delež
sredstev za didaktične pripomočke in igrače te skupine najmlajših otrok s posebnimi
potrebami (MŠŠ, 2008).
MŠŠ je skupaj z Zavodom za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani v letu 2008 uspelo
pridobiti sredstva norveškega finančnega mehanizma, ki znaša skupaj s sredstvi
ministrstva 917.000 EUR (MŠŠ, 2008).

4.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

-

Predstavniki NSIOS-a (2007) so pri uresničevanju četrtega cilja javno izpostavili, da se
slepi in slabovidni učenci zlasti v osnovni šoli, še vedno srečujejo z velikimi težavami pri
zagotavljanju ustreznih učbenikov, šole, ki jih slepi in slabovidni otroci obiskujejo, pa tudi
s težavami pri zagotavljanju ustreznega didaktičnega materiala in prilagojenih učil.
NSIOS (2008) opaža, da še vedno ni občutiti bistvenega napredka na področju
integracije slepih in slabovidnih v redne oblike vzgoje in izobraževanja, kjer smo še
naprej priča težavam pri oskrbi s prilagojenimi učbeniki, didaktičnimi pripomočki in
materiali. Še vedno tudi ni kaj dosti narejenega na področju izobraževanja
tiflopedagogov. Eksterno preverjanja znanja se še vedno ne more opravljati v elektronski
obliki. Gluhim za individualno uporabo in izobraževanje še vedno ni dosegljiv osebni
računalnik (video vsebine za učenje in zapisnikarja pri pripravi zapisov).
V okviru realizacije tekočih nalog se je kazalo veliko pomanjkanje rehabilitacijskih
pedagogov za izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir,
oziroma motenj. Delovna mesta so sistemizirana, vendar ni bilo mogoče pridobiti
ustreznega kadra. Posebej veliko je bilo pomanjkanje logopedov in tiflopedagogov.
Potekala so dodatna izobraževana in usposabljanja pedagogov za področje posebnih
potreb kot aktivnosti s Pedagoško fakulteto v Ljubljani, Mariboru in Kopru, ter obema
Filozofskima fakultetama v Ljubljani in Mariboru (MŠŠ, 2009, 2010).
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C. Visokošolsko izobraževanje
4.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- V letu 2008 je Projektni svet za uresničevanje projekta prenove študentskih bivalnih
zmogljivosti v Republiki Sloveniji sprejel Smernice o minimalnih tehničnih zahtevah
za graditev in opremo študentskih domov in drugih prostorov za bivanje
študentov, v katerih je podal usmeritev, da je v objektu oz. v naselju potrebno zagotoviti
2 % študentskih ležišč, prirejenih za funkcionalno ovirane ljudi in za študentske družine
(MVZT, 2008).
- MVZT poroča, da se je v letu 2009 z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o
javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 200932
dodala podlaga za financiranje dodatnih stroškov blaga in storitev, povezanih z
izvajanjem študijske dejavnosti za študente s posebnimi potrebami (na primer tolmači
slovenskega znakovnega jezika).
- v letu 2010 je bila z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov
od leta 2004 do leta 201033 dodana podlaga za financiranje dodatnih stroškov,
povezanih z vključevanjem študentov s posebnimi potrebami. V okviru razvojnih nalog
so bili tako sofinancirani specifični razvojni projekti s ciljem ustvariti pogoje za povečanje
vključenosti študentov s posebnimi potrebami (MVZT, 2010).
Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
4.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- Na Univerzah v Mariboru in Ljubljani je pričel delovati sistem tutorjev; to so študentje, ki
pomagajo invalidnim študentom pri izvajanju študijskih obveznosti, za kar v zameno
pridobijo določene bonitete v obliki nižjega števila obveznih ur prisotnosti in drugo. Po
fakultetah so določeni referenti za invalide, kar je na Univerzi v Ljubljani že urejeno, na
ostalih dveh državnih univerzah pa so v postopku določitve (skupno poročilo MDDSZ,
2007). Invalidni študenti so pridobili tudi poseben status in so tako evidenčno in drugače
ločeni od ostalih študentov s posebnimi potrebami (športniki, starši itd). Društvo
študentov invalidov Slovenije je uspelo s svojim predlogom MVZT, da je na študentskih
vpisnih listih posebna rubrika, kjer je mogoče označiti, da je študent invalid ter kakšno
vrsto invalidnosti ima (MDDSZ, poročilo 2007).
Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

32
33

Ur. l. RS, št. 110/2009, 88/2010
Ur. l. RS, št. 60/2010
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Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
4.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

-

Po podatkih MDDSZ je bilo na javnem pozivu za podelitev državnih štipendij za
šolsko/študijsko leto 2008/09 na podlagi 31. člena Zakona o štipendiranju 27 ter 13.
Člena Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendijah 28, ki določata znesek in kriterije
dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami, le-tem podeljen dodatek v
revaloriziranem znesku 48,92 EUR, na dan 31.12.2008 je bilo Zoisovih in državnih
štipendistov (upravičencev) s posebnimi potrebami 411 (MDDSZ, 2008).
Študentski domovi, ki so bili na novo zgrajeni in predani v uporabo v zadnjih letih,
vsebujejo tudi za več kot 40 invalidov posebej prilagojenih bivalnih prostorov (MVZT,
2007, 2008, 2009, 2010).

4.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

-

NSIOS (2008) opozarja, da kljub prizadevanjem DŠIS gluhi študenti še vedno nimajo
tolmača in da na Ekonomski fakulteti v Ljubljani dostop do objekta ni urejen. Imajo pa na
tej fakulteti posebno službo, ki pomaga študentom invalidom. Spodbujanje vključevanja
za gluhe pomeni tudi določeno stopnjo prilagoditve, da se sporazumevajo in socialno
vključujejo (sistemsko urejen tolmač in zapisnikar ter tehnični pripomoček-računalnik).
NSIOS izpostavlja tudi težave s katerimi se soočajo gluhi študenti pri uveljavljanju
pravice do tolmača za znakovni jezik oziroma drugih potrebnih prilagoditev, s katerimi bi
jim bile zagotovljene enake možnosti kot jih imajo drugi študenti. Kot primer dobre
prakse v okviru tega ukrepa je NSIOS izpostavil, da so na Univerzi v Mariboru in
Primorski univerzi sprejeli pravilnik za obravnavo študentov invalidov. NSIOS si
prizadeva, da bi podoben pravilnik sprejela tudi Univerza v Ljubljani.
Posebej invalidi opozarjajo, da v letu 2008 še vedno ni dopolnjena Uredba o javnem
financiranju visokošolskih in drugih zavodov, da bi se zagotovila sredstva za storitve
tolmačenja v slovenski znakovni jezik (poročilo MDDSZ, 2008).
MVZT pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah objektov študentskih domov, ki so v
pristojnostih ministrstva, dosledno upoštevajo predpisane ukrepe za zagotovitev
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objekta invalidom (MVZT, 2007, 2008, 2009,
2010).

D. Spodbujanje slovenskega znakovnega jezika
4.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Vsi srednješolski izobraževalni programi, prilagojeni za gluhe in naglušne dijake in dijake
z govorno-jezikovnimi motnjami, določajo, da morajo učitelji vseh predmetov, poleg
izpolnjevanja ostalih pogojev, znati tudi slovenski znakovni jezik – torej imeti ali pridobiti
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certifikat za tolmača - to je trenutno edini določeni standard znanja slovenskega
znakovnega jezika. MŠŠ je Zavod za gluhe in naglušne, kot osrednjo strokovno
institucijo večkrat pozval, da v kolikor menijo, da je raven znanja za tolmača prezahteven
za potrebe poučevanja, da (skupaj z Združenjem tolmačev za slovenski znakovni jezik in
Centrom za poklicno izobraževanje) pripravijo vsebino izobraževanja s standardi znanja,
ki naj se zaključi s certifikatom za pridobitev poklicne kvalifikacije o »znanju slovenskega
znakovnega jezika za poučevanje« (MŠŠ, 2008).
Vsi srednješolci, ki zaključujejo izobraževanje (bodisi s splošno maturo – gimnazija, s
poklicno maturo – srednje strokovno izobraževanje ali z zaključnim izpitom – srednje in
nižje poklicno izobraževanje) imajo pravico, da v kolikor se tudi sicer sporazumevajo v
slovenskem znakovnem jeziku (odločba o usmeritvi) zahtevajo, da jim na teh izpitih
pomaga tolmač, kar se v praksi tudi izvaja (MŠŠ, 2008).

Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
4.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

4.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

4.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

NSIOS (2007) opozarja, da bo potrebno zagotoviti pogoje, da se gluhi in naglušni učenci
izobražujejo v svojem jeziku, ter, da jim je učna snov podana v slovenskem znakovnem
jeziku.
NSIOS (2008), posebej pa Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, opozarja, da na
vseh treh posebnih šolskih centrih za gluhe in naglušne (Portorož, Ljubljana, Maribor) in
v rednih osnovnih in srednjih šolah, kjer so gluhi otroci vključeni, strokovni delavci, ki
delajo z njimi, ne obvladajo znakovnega jezika, kot jezika sporazumevanja z gluhim
učencem. Niso določeni standardi znanj slovenskega znakovnega jezika strokovnih
delavcev. Trenutno edini standard v Sloveniji je licenca za tolmača SZJ, kar pa ni nujno,
da je predpogoj, za znanje SZJ pri učitelju. Sicer obstajajo individualni strokovni delavci,
ki se usposobijo za tolmača za SZJ, velika večina pedagogov pa teh znanj nima.
Pedagoška fakulteta v Ljubljani ne usposobi svojih diplomantov v tolikšni meri, da bi
znali znakovni jezik uporabljati v procesu poučevanja (nekaj urni tečaj ZJ ne omogoča
sporazumevanja z gluhim otrokom v procesu izobraževanja). Gluhi otroci tako v
integraciji in segregaciji pa ne pridobivajo znanja v svojem jeziku. Po informacijah s
katerimi razpolagajo, MŠŠ ne zagotavlja posebnih sredstev za usposabljanje kadrov, ki
delajo z gluhimi, ob tem pa tudi ne zagotavlja finančnih sredstev posebnim šolam za
gluhe za tolmačenja. V tem vmesnem času, ko se morajo urediti standardi znanj SZJ za
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strokovne delavce v šolstvu, ter se jih ustrezno usposobi oz. pripravi na delo z gluhim
otrokom, bi bilo povračilo stroškov za tolmačenje nujno potrebno. Konvencija OZN in
drugi dokumenti taksativno zagovarjajo pravico gluhih otrok, da se izobražujejo v svojem
jeziku. Iz tega problema izhajajo tudi veliki problemi na področju gluhote (šibka socialna
struktura, neizobraženost, nižje plačljiva delovna mesta in premalo aktivno zagovarjanje
svojih potreb in pravic do države). Poleg drugih perečih problemov na področju
izobraževanja gluhih, izpostavljajo zgoraj omenjeni problem za najbolj važnega.
Tudi v letu 2009 ni bilo zagotovljenih storitev tolmačenja v slovenski znakovni jezik v
vseh sferah človekovega delovanja, še posebej v šolah, vrtcih in visokošolskih zavodih
(poročilo MDDSZ, 2009).
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5. CILJ: invalidom zagotavljati dostop do dela in zaposlitve brez
diskriminacije v delovnem okolju, ki je invalidom odprto, vključujoče in
dostopno
V API so kot nosilci ukrepov pri tem cilju opredeljeni MDDSZ, ZRSZ, ZPIZ, URI - Soča,
Sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov, gospodarske zbornice, obrtne zbornice,
reprezentativni sindikati, Socialna zbornica, univerze, invalidske organizacije.
Od teh so bili k poročanju pozvani MDDSZ, ZRSZ, ZPIZ, URI - Soča, NSIOS, SOUS,
Sonček, YHD.
O vsebinah pri tem cilju so najmanj enkrat v štirih letih poročali MDDSZ, MJU, MK, ZRSZ,
URI Soča, ZPIZ in IRSSV.
Ukrepi:
5.1
dosledno izvajanje Direktive Evropske unije 2000/78 o enaki obravnavi na vseh
področjih zaposlovanja in dela, prilagoditev zakonodaje tej direktivi, dosledno
izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter
podzakonskih aktov;
5.2
čimprejšnja vključitev brezposelnih invalidov v eno od aktivnih oblik obravnave, da se
bo povečala zaposljivost in zviševala kakovost življenja;
5.3
izboljšanje razmerja med številom brezposelnih invalidov in številom rehabilitacijskih
svetovalcev na območnih službah zavoda za zaposlovanje;
5.4
zagotavljanje programov strokovnega izobraževanja za rehabilitacijske svetovalce,
komisije Zavoda za zaposlovanje, strokovne delavce in izvedence Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, koncesionarje zaposlitvene rehabilitacije,
izvajalce programov socialne vključenosti, zaposlitvene centre in invalidska podjetja;
5.5
spodbujanje in podpora vključevanju invalidnih žensk na trg dela;
5.6
dopolnjevanje mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije in socialne vključenosti, da
bo vključitev omogočena vsem invalidom ne glede na kraj bivanja in vrsto ali stopnjo
invalidnosti;
5.7
vzpostavljanje jasnih meril za obveznost vključevanja brezposelnih invalidov, ki
prejemajo denarno nadomestilo ali denarno socialno pomoč, v delo oziroma
zaposlitev ali programe usposabljanja, izobraževanja in zaposlovanja;
5.8
izboljšanje zaposljivosti invalidov s kombiniranjem zaposlitveno-izobraževalnih
programov in začasnega zaposlovanja v okviru netržnih zaposlitvenih možnosti ter
drugih možnosti subvencioniranega zaposlovanja;
5.9
vzpostavljanje sistema, ki bo omogočal prehod invalida iz statusa uživalca socialnih
pravic v status iskalca zaposlitve ali zaposlene osebe ter nazaj (omogočiti invalidom
mirovanje pridobljenih pravic po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb ali Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za čas njihove
vključitve v delovno okolje s sklenjenim delovnim razmerjem ali zaposlitvijo na
delovnem mestu);
5.10 razvijanje programov učnih delavnic in učnih podjetij;
5.11 uveljavljanje pravice do poklicne rehabilitacije tudi za invalide, ki so zaposleni za
krajši delovni čas od polnega;
5.12 povečanje nadomestil delovnim invalidom za čas poklicne rehabilitacije ter
zagotavljanje nagrade drugim invalidom, kar bo pripomoglo k večji motiviranosti
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invalidov za uveljavljanje te pravice in dejavnejšemu reševanju njihovih zaposlitvenih
ovir in težav;
5.13 odpravljanje ovir za kombinacijo delne zaposlitve in delne upokojitve tudi pri invalidih,
ki ne morejo uveljavljati teh pravic po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (invalidi, ki nimajo statusa delovnega invalida);
5.14 spodbujanje zaposlovanja invalidov s težjo zaposlitveno oviranostjo na odprtem trgu
dela, v zaposlitvenih centrih oziroma v invalidskih podjetjih;
5.15 nadaljnje vzpostavljanje in operacionalizacija izvajanja podpornega zaposlovanja v
praksi;
5.16 spodbujanje povečevanja kakovosti zaposlovanja in razvoja človeških virov v
invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih;
5.17 poenotenje strokovnih meril pri ocenjevanju invalidnosti, ki jih uporabljajo izvedenci pri
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje;
5.18 vzpostavljanje programov izobraževanja, ozaveščanja in obveščanja za delodajalce;
5.19 spodbujanje inovativnih projektov in primerov dobre prakse za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov brez diskriminacije na podlagi spola;
5.20. spodbujanje usposabljanja in zaposlovanja invalidov v organih državne uprave;
5.21 ozaveščanje in preprečevanje šikaniranja na delovnem mestu zaradi invalidnosti;
5.22 zagotavljanje podpore delodajalcem pri razvijanju poklicne kariere zaposlenega
invalida;
5.23 zagotavljanje podpore delodajalcem za zagotavljanje ustreznih tehničnih pripomočkov
in prilagoditev delovnih mest za vse invalide.

Ukrepi se vsebinsko povezujejo, zato jih je smiselno gledati z vidika sedmih področij:
a) aktivna politika zaposlovanja invalidov, ki zajema ukrepe 5.2, 5.5., 5.7, 5.8, 5.14,
5.15 in 5.20;
b) zaposlitvena rehabilitacija, ki vključuje ukrepe 5.3, 5.6, 5.11 in 5.12;
c) vzpostavljanje in razvijanje programov izobraževanja ter razvoj človeških
virov, ki obsega ukrepe 5.4, 5.10 in 5.16;
d) pomoč delodajalcem pri zaposlovanju invalidov, ki vključuje ukrepe 5.18, 5.22 in
5.23;
e) preprečevanje diskriminacije pri zaposlitvi in na delovnem mestu, ki zajema
ukrepa 5.19 in 5.21;
f) izvajanje zakonodaje, odpravljanje zakonskih ovir na področju zaposlovanja
invalidov, ki obsega ukrepe 5.1, 5.9 in 5.13;
g) poenotenje strokovnih meril pri ocenjevanju invalidnosti, kamor smo uvrstili
ukrep 5.17.

Vsebine, o katerih so v letih od 2007 do 2010 pisali poročevalci, smo umestili v kategorije, ki
bi jih lahko opredelili z značilnostmi strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev
izida.

53

A. Aktivna politika zaposlovanja invalidov
5.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Vlada RS je na predlog MJU in MDDSZ na 144. redni seji dne 30. oktobra 2007 sprejela
sklep o omogočanju opravljanja pripravništva najmanj 16 invalidov na srednji, višji, visoki
ali univerzitetni stopnji strokovne izobrazbe tako, da vsako ministrstvo in skupaj vladne
službe pri Generalnem sekretariatu Vlade RS, zagotovijo vsak po najmanj eno
pripravništvo ter omogočijo opravljanje praktičnega usposabljanja letno najmanj 20
dijakom s posebnimi potrebami. Ob tem je Vlada RS tudi priporočila organom, da v
okviru postopkov javnega naročanja, ko narava naročila to omogoča, izvedejo postopek
pridržanega javnega naročila po določbah 19. člena Zakona o javnem naročanju34 pridržana javna naročila.
- sprejeti vladni sklep iz leta 2007 o omogočanju opravljanja pripravništva najmanj 16
invalidom na srednji, višji, visoki ali univerzitetni stopnji strokovne izobrazbe se je v
jeseni 2009 dopolnil s sklepom Vlade RS o možnosti za sklenitev delovnega razmerja za
določen ali nedoločen čas z invalidi, ki so uspešno opravili pripravništvo. Te zaposlitve
se ne štejejo v kvoto dovoljenega števila zaposlitev posameznega organa, določenega s
skupnim kadrovskim načrtom. S tem je Vlada RS želela spodbuditi zaposlitev invalidov
ne le za čas pripravništva, ampak tudi po njem.
- V letu 2007 so invalidska podjetja na podlagi dopolnjene Uredbe o standardni klasifikaciji
dejavnosti ponovno dobila posebno šifro - podrazred 88.101.
- ZRSZ v svojem poročilu za leto 2009 navaja, da so merila za vključevanje brezposelnih
invalidov sestavni del splošnih meril za vključevanje vseh brezposelnih.
Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
5.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- Poleg invalidov, ki so si z zaposlitvijo sposobni zagotoviti ekonomsko samostojnost, je
pomembna tudi skupina invalidov, ki so zaradi motenj v duševnem in telesnem razvoju
nesposobni za pridobitno delo in si sami ne morejo zagotoviti socialne varnosti. Tem je
poleg materialnih pravic zagotovljena storitev vodenja, varstva ter zaposlitev pod
posebnimi pogoji. To je oblika varstva, s katero invalidi ohranjajo pridobljena znanja in
spretnosti ter jim omogoča opravljanja koristnega, vendar njihovim zmožnostim in
sposobnostim primernega dela. V okviru te storitve invalidi prejemajo nagrado za
opravljeno delo pod posebnimi pogoji, pomembno pa je tudi, da takšno delo invalidom
daje občutek koristnosti in samopotrditve.
- MJU se je za uresničitev vladnih sklepov v letih 2009 in 2010 povezalo z ZRSZ, z DŠIS,
s Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje iz Kamnika, Zavodom za
34

Ur. l. RS, št. 126/2006 in 16/2008
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usposabljanje invalidne mladine ter z Zavodom za slepe in slabovidne ter pridobilo
sezname študentov in učencev, ki so končali šolanje in bi morebiti potrebovali zaposlitev
kot pripravniki ali praktično usposabljanje. Seznami so bili posredovani kadrovskim
službam vseh ministrstev in kadrovski službi Generalnega sekretariata Vlade RS, ki je
zadolžena za vse vladne službe.
MK (2009) je v okviru »Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov za dvig zaposljivosti
ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti za
leto 2009 v okviru Evropskega socialnega sklada« sofinanciralo 6 kulturnih projektov
invalidov v skupni vrednosti 519.920,48 EUR. V letu 2010 je sofinanciralo 7 kulturnih
projektov invalidov v skupni vrednosti 616.114,67 EUR, ki so bili namenjeni
izobraževanju, usposabljanju in zaposlovanju pripadnikov različnih skupin invalidov na
področju kulture (za več podatkov glej skupno poročilo MDDSZ, 2010). V zvezi z
razpisom so izvedli tudi posebno delavnico za prijavitelje.
Na ZRSZ so v letu 2009 in 2010 vključevali brezposelne invalide v aktivne oblike
obravnave na podlagi individualnih zaposlitvenih načrtov. Delež žensk je bil odvisen
izključno od strukture vseh brezposelnih invalidov.
na ZRSZ so v letu 2010:
o spodbujali zaposlovanje invalidov s težjo zaposlitveno oviranostjo na odprtem
trgu dela, v zaposlitvenih centrih oziroma v invalidskih podjetjih s tem, da so
svetovali in posredovali med potrebami delodajalcev (tudi invalidskih podjetij
in zaposlitvenih centrov) in brezposelnih invalidov;
o so vzpostavljali jasna merila za obveznost vključevanja brezposelnih invalidov,
ki prejemajo denarno nadomestilo ali denarno socialno pomoč, v delo oziroma
zaposlitev ali programe usposabljanja, izobraževanja ali zaposlovanja. Merila
za vključevanje brezposelnih invalidov so bila sestavni del splošnih meril za
vključevanje vseh brezposelnih oseb.

Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
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5.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
Preglednica 3: Podatki o zaposlitvah invalidov glede na poročanje MJU v letih od 2007 do
2010
2007
2008
2009
2010
1.746 (10 % manj 1.776 (2 % več kot
Na novo zaposlenih invalidov
/
/
kot leta 2006)
leta 2007)
Povprečno
Vseh zaposlenih invalidov
/
33.891
/
31.701
11.025 (6 % več
14.920**
Vseh brezposelnih invalidov
/
13.132*
kot leta 2007)
Invalidi, zaposleni v organih
892 (leta 2006)
/
914
912
državne uprave
Invalidi, vključeni v program
240
337
/
/
javnih del
Invalidi, vključeni v programe
/
1.586
/
/
aktivne politike zaposlovanja
Opombi: *podatek povzet iz Mesečne informacije - december 2009, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Letnik 16, številka 12, vir: http://www.ess.gov.si/_files/133/MI1209.pdf; ** podatek povzet iz Mesečne informacije december 2010, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Letnik 17, številka 12, vir:
http://www.ess.gov.si/_files/2127/MI1210.pdf.

Preglednica 4: Podatki o kvotah za zaposlovanje invalidov glede na poročanje MJU v letih od
2007 do 2010
Kvote
42 % delodajalcev presega predpisane kvote, 25 % delodajalcev jih izpolnjuje, 33 %
2007
jih ne dosega
Polovica zavezancev za kvoto te ne dosega, čeprav število delodajalcev, ki dosegajo
2008
kvoto narašča
2009
/
Za 2 % se je zmanjšalo število zavezancev za kvoto (v povprečju 5.200 takšnih
2010
delodajalcev na mesec)
Preglednica 5: Podatki o invalidskih podjetjih glede na poročanje MJU v letih od 2007 do
2010
2007
2008
2009
2010
Status
178 invalidskih
167 podjetij z
156 podjetij
invalidskega
podjetij in
6.400 zaposlenimi
26 zaposlitvenih centrov
podjetja
zaposlitvenih
invalidi in
/
5.622 zaposlenih invalidov
centrov
18 zaposlitvenih
(18,49 % vseh zaposlenih
Približno 6.500
centrov z 200
invalidov v Sloveniji)
invalidov
zaposlenimi invalidi
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Preglednica 6: Podatki o številu pripravništev in praktičnem usposabljanju dijakov invalidov
glede na poročanje MJU v letih od 2007 do 2010
2007
2008
2009
2010
Organi
11 pripravnikov
5 pripravnikov
6 pripravnikov
državne
(5 s srednješolsko
(2 s srednješolsko
(4 s srednješolsko
uprave
izobrazbo, 6 z
izobrazbo, 3 z
izobrazbo, 2 z
visokošolsko oz.
visokošolsko oz.
univerzitetno), 4
/
univerzitetno),
univerzitetno),
kasneje sprejeti v
4 dijaki na praktičnem
8 dijakov na
delovno razmerje;
usposabljanju
praktičnem
4 dijaki na praktičnem
908 zaposlenih
usposabljanju
usposabljanju
invalidov
MDDSZ
/
2 pripravnika
/
Arhiv RS
zaposlena dva
/
zaposlen en invalid
/
invalida
Zgodovinski
2 redno zaposlena
3 redno zaposleni
1 zaposlen preko
arhiv Celje
/
invalida in 1 v okviru
invalidi, 1 v okviru
javnih del
programa javnih del
programa javnih del
MK
Zaposlena 2 invalida in
/
/
/
1 gibalno ovirana
študentka
-

-

-

-

Kot primer dobre prakse bi želeli izpostaviti zaposlovanje invalidov v različnih arhivih.
Zgodovinski arhiv Ljubljana se je v letu 2008 vključil v program usposabljanja invalida na
delovnem mestu s področja arhivske dejavnosti, in sicer v sodelovanju z ZRSZ v obliki
sofinanciranja usposabljanja. Arhiv je sodeloval v izvajanju programa usposabljanja na
delovnem mestu in integriranega programa usposabljanja invalida na delovnem mestu
arhivist, v sodelovanju z ZRSZ in URI - Soča.
V sektorju (MK, 2009) so invalida, ki je delal kot svetovalec – pripravnik za področje
invalidske problematike, novembra 2009 po uspešno opravljenem pripravništvu zaposlili
na projektnem delu (do 31. 3. 2010). Pričakujejo, da ga bodo lahko v letu 2010 redno
zaposlili.
V letu 2009 (MJU) osmim ministrstvom in Generalnemu sekretariatu Vlade RS ni uspelo
zagotoviti pripravništva invalidu. Ministrstvo za zunanje zadeve opozarja, da so na
seznamih kandidatov za opravljanje pripravništva tudi kandidati, ki zaposlitve ne želijo ali
ne morejo sprejeti. V istem ministrstvu so izpostavili problem zaposlitve invalida na
vozičku, saj poslovni prostori arhitektonsko ne omogočajo ustreznega delovnega okolja
za gibalno prizadete. MJU predlaga, da se v naslednjem letu pri pripravi seznama
kandidatov predhodno pridobi še dodatne informacije o kandidatih za opravljanje
pripravništva.
Generalštab Slovenske vojske (MJU, 2010) je sporočil, da v Slovenski vojski zaradi
specifične narave dela ne zaposlujejo invalidov, niti ne zagotavljajo praktičnega
usposabljanja dijakov s posebnimi potrebami. Kandidati za zaposlitev v Slovenski vojski
morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje iz 88. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS,
št. 103-04 – uradno prečiščeno besedilo) med drugim tudi, da so telesno in duševno
sposobni za opravljanje vojaške službe.
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-
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MOP kljub poizkusom ni uspelo najti ustreznega kandidata za delovno mesto
»Koordinator V«, tako da v letu 2010 niso zaposlili nobenega pripravnika-invalida. Prav
tako niso uspeli zagotoviti praktičnega usposabljanja za dijake. So pa na Inšpektoratu
RS za okolje in prostor v letu 2010 izvajali program javnega dela z naslovom »Varstvo
okolja«, v katerem je delo do 31.12.2010 opravljala brezposelna invalidna oseba
(podatek ni zajet v preglednici, ker ne gre za pripravništvo v smislu sklepov vlade) (MJU,
2010).
Tudi na MF niso našli možnosti za zaposlitev pripravnika – invalida. Razlog vidijo v
neustrezni strukturi zaposljivih invalidov – pripravnikov (MJU, 2010).
V letu 2008 je imela Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
MDDSZ 37 sej. Komisija je tekoče obravnavala zadeve in od 1077 vlog, ki so bile v
reševanju v letu 2008 rešila 784 vlog. V 572 primerih je ugotovila, da obstaja podlaga za
odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe ter podala pozitivno mnenje,
v ostalih 212 primerih pa je podala negativno mnenje ali rešila vlogo na drug način.
Stopnja brezposelnosti med invalidi ostaja še vedno visoka, njihov delež med
dolgotrajno brezposelnimi visok, njihova izobrazba nižja od povprečne, itd (poročilo
MDDSZ, 2007, 2008, 2009, 2010).

5.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

-

Med odprtimi problemi je treba omeniti težave, s katerimi se v Sektorju za kulturne
pravice manjšin soočajo pri zaposlovanju invalidov, še zlasti ko gre za zaposlitev za
nedoločen čas. Javni razpis za senzorno ovirane upošteva dejansko stanje sredstev in
predstavlja pragmatično rešitev, vendar se zaradi nepopolnega uresničevanja
zastavljenega cilja zastavlja vprašanje, ali je bila umestitev razpisa v Sektor za kulturne
pravice manjšin strokovno pravilna. Zato bi ob povečanju razpoložljivih sredstev veljalo
razmisliti o bolj načelnem urejanju področja sofinanciranja kulturnih projektov invalidskih
organizacij in umetnikov invalidov, da bo to še bolj v skladu s prizadevanji MK za
vključenost obravnave invalidov (MK, 2009).
MK (2009) skrbi tudi predvideno krčenje sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov
senzorno oviranih v predlogu državnega proračuna za leto 2011, saj to pomeni
zniževanje ravni informiranosti in izobrazbe pripadnikov teh ranljivih skupin. Na kakovost
dela z invalidi lahko vpliva tudi pomanjkanje osebja v nekaterih NOE MK, tudi Sektorja
za kulturne pravice manjšin (nadomeščanje v primeru dopusta, službene odsotnosti ali
bolniške).
MZ je izpostavilo vrsto vprašanj, ki se nanašajo na načelo enakega obravnavanja.
Menijo, da bi se razširitev pravice do zaposlitve invalida po opravljenem pripravništvu (ki
se ne šteje v realizacijo kadrovskih načrtov), morala nanašati na vse invalide in ne le na
tiste, ki so opravili pripravništvo v organih državne uprave (MJU, 2010).
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B. Zaposlitvena rehabilitacija
5.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)35
Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
5.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- Storitve zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji od 1. marca 2006 izvaja 13 organizacij (1
javni zavod in 12 koncesionarjev). URI - Soča izvaja tudi zaposlitveno rehabilitacijo
slepih in slabovidnih, zaposlitveno rehabilitacijo za gluhe pa izvaja Zavod Racio iz Celja.
Mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v letu 2007 in 2008 ni bila spremenjena, je
pa ZRSZ ugotovil potrebe po dopolnitvi mreže izvajalcev in MDDSZ posredoval predlog
razširitve mreže z namenom zagotavljanja vključitve invalidov, ne glede na kraj bivanja.
- URI – Soča je za zaposlitveno rehabilitacijo izvedel v letu 2009:
o 11 strokovnih nalog v obliki dela delovnih skupin, ki so pripravile zaključna
poročila, med katerimi smo navedli za izvedbo akcijskega programa
najpomembnejše zaključke;
o pripravil 7 seminarjev za strokovne delavce na področju usposabljanja in
zaposlovanja invalidov v Ljubljani in Mariboru;
o sodeloval pri pripravi poročil o stanju na področju zaposlovanja invalidov za
Organizacijo Združenih narodov, Evropsko komisijo, Mednarodno organizacija
dela;
o izvajal pa je tudi 11 mednarodnih projektov oziroma raziskav.
- Z novo štiriletno pogodbo, ki velja od 1. marca 2010, je MDDSZ za dobrih 30 % povečalo
financiranje izvajanja zaposlitvene rehabilitacije. Zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev
za izvajanje večjega obsega storitev zaposlitvene rehabilitacije so v enoti Murska Sobota
zagotovili dodatne prostorske kapacitete (URI - Soča, 2010).
- Novosti, vpeljane v Centru za poklicno rehabilitacijo (URI - Soča, 2010):
o Uvajanje pristopa krepitve moči "Vrij Baan" v programe poklicne in
zaposlitvene rehabilitacije.
o Uvedba kariernega svetovanja in vodenja na osnovi izidov projekta EduCor.e
o Poskusna uvedba "Foruma uporabnikov".
o Uvedba nove ocenjevalne metode za testiranje funkcije roke.
o Uvedba pristopa "Uporabnik predstavi svoj talent" s ciljem krepitve
samopodobe.
o Skupina za samopomoč "OAZA" s ciljem učinkovitejšega spopadanja s
problemi v delovnem in širšem socialnem okolju.
35

Ur.l. RS, št. 63/2004, 72/2005, 100/2005-UPB1, 114/2006, 16/2007-UPB2, 14/2009 Odl.US: U-I-36/06-18,
84/2011 Odl.US: U-I-245/10-13, U-I-181/10-6, Up-1002/10-7
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Razvoj novih delovnih programov in delovnih vzorcev v okviru programa
usposabljanja v delovnih kabinetih.
o Uvedba novih metod s področja umetnostne terapije
o Uvedba nove metodologije ocene delovnih kompetenc po vzoru ustanove
BBRZ iz Avstrije.
Vzpostavitve podatkovnih baz za (URI - Soča, 2010):
o evalvacijo učinkov rehabilitacijskega procesa in
o izhodov po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji,
o merjenje vpliva zaposlitvene rehabilitacije na kakovost življenja.
Vsa gradiva seminarjev URI - Soča (2010) so objavljena na spletni strani.

Raziskovalna dejavnost:
- Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo na URI - Soča je izvedel evalvacijo
izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije na nivoju izvajalcev zaposlitvene
rehabilitacije in sodeloval z ZRSZ pri razvijanju modela za evalvacijo izvajanja
zaposlitvene rehabilitacije na sistemskem nivoju, obe za leto 2006, kar bo osnova za
primerjavo z evalvacijama izvajanja zaposlitvene rehabilitacije v letu 2007, na obeh
nivojih.
- V letu 2010 so začeli na URI - Soča spremljati nov kazalnik kakovosti na področju
zaposlitvene rehabilitacije, in sicer merjenje vpliva zaposlitvene rehabilitacije na kakovost
življenja in zaposljivost uporabnikov (Vprašalnik o kvaliteti življenja in zaposljivosti).
Vprašalnik je bil razvit v okviru učne skupine EPR za merjenje izida v zaposlitveni
rehabilitaciji.
- Novosti, vpeljane v Razvojnem centru za zaposlitveno rehabilitacijo URI - Soča v letu
2010:
o Usklajevanje in koordinacija strokovnega razvoja – kako poteka
zaposlitvena/poklicna rehabilitacija v državah članicah EU.
o Zaposlitvena rehabilitacija in delo z delodajalci – kaj delodajalci potrebujejo pri
vključevanju invalidov in na ravni institucij, da bi lahko vključevali invalide na
delovna mesta.
o Evalvacija programov socialne vključenosti – spremljanje trendov na populaciji
uporabnikov 2009.
o Evalvacija zaposlitvene rehabilitacije – evalvacija poklicne rehabilitacije (napotna
ustanova ZPIZ), evalvacija na ravni strokovnih delavcev ZRSZ
o Evalvacija zaposlitvenih centrov – spremljanje trendov na populaciji 2009 in na
ravni poslovnih subjektov v 2009.
o Svetovalno delo – naloga, ki se osredotoča na stres in spoprijemanje s stresom
ter zadovoljstvo pri delu. Študija je bila izdelana s petimi standardnimi testi,
sodelovalo je 120 strokovnih delavcev. Rezultati kažejo na previsoko
obremenjenost zaradi organizacijskih vzrokov sistemske narave ter na druge
pomembne dejavnike v povezavi z naravo dela strokovnih delavcev v okviru
zaposlitvene rehabilitacije.
o Izvajanje podpornega zaposlovanja in prilagoditev delovnih mest za invalide –
spremljanje, kako se izvaja podporno zaposlovanje za ciljno populacijo oseb s
pridobljeno odločbo o podporni zaposlitvi, po novi mreži izvajalcev, ki predvideva
te storitve podpornega zaposlovanja od 1. marca 2010.
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Informacijski sistem na področju zaposlitvene rehabilitacije – priprava
informacijske baze, ki bo nadgradila aplikacijo Zavoda za zaposlovanje, za
izvajalce zaposlitvene rehabilitacije.
Poklicna/zaposlitvena rehabilitacija oseb po nezgodni poškodbi glave – nova
naloga, osredotočena na potrebe ciljne populacije in dograditev mreže na osnovi
potreb, ki naj bi povezala vse podsisteme.
Normativi na področju zaposlitvene rehabilitacije – pilotno preverjanje normativov
za vse izvajalce, v skladu z novo mrežo izvajalcev 2010-2013
Standardi storitev – delo na nadaljnji standardizaciji – novelacija dosedanjih
standardov ter priprava priročnika za ocenjevanje z merili – Orientacijsko lestvico
za oceno zaposlitvenih težav in ovir.
Standardi storitev – uvajanje sistema kakovosti EQUASS za izvajalce
zaposlitvene rehabilitacije (razen inštituta ostali izvajalci nimajo evropskega
certifikata EQUASS) ter izpeljava postopka za pridobitev licence EQUASS za
Slovenijo
Storitev N – novelacija sistema ocenjevanja delovne učinkovitosti invalidov v
delovnem procesu.
Standardi usposabljanj in znanj za prilagoditve delovnih mest – priprava priporočil
za prilagoditve delovnih mest za dvanajst ciljnih skupin ter primerov dobrih praks
Informacijsko komunikacijske tehnologije za invalide v procesu zaposlitvene
rehabilitacije namenjene dvema ciljnima skupinama – slepim in slabovidnim ter
gluhim in naglušnim.

Dogodki:
- Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo na URI – Soča je za strokovne delavce in
izvedence obeh zavodov in izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije izvedel seminar
»Oblikovanje smernic na področju izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije. Storitev G
– Analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida«; s sodelovanjem
ZPIZ-a in ZRSZ tudi posvet »Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2007« in
sodeloval na učni delavnici za izvedence (URI - Soča, 2007).
- ZPIZ je 19. in 20. novembra 2009 v Portorožu skupaj z MDDSZ, ZRSZ, URI - Soča in
Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji organiziral Dneve
poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2009 (v nadaljnjem besedilu: dnevi REHA). Na
dnevih REHA je ZPIZ predstavil temo z naslovom Sodelovanje z delodajalci v procesu
poklicne rehabilitacije ter premestitvi ali zaposlitvi delovnega invalida. Dni REHA so se
udeležili strokovni delavci ZPIZ, ki vodijo pripravljalne postopke, in izvedenci.
- Razvojni center se je vključeval v pet evropskih projektov ter izvedli študijski obisk EEA
Grants – na Norveškem (19. – 25. september 2010), v katerega je vključili deset
strokovnih delavcev, dva med njimi iz URI – Soča, osem je bilo predstavnikov ostalih
izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije in ZRSZ. Študijski obisk je bil namenjen
spoznavanju norveškega sistema poklicne/zaposlitvene rehabilitacije oz njihovih
programov na trgu dela.
- Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo je v letu 2010 uspešno izvedel 16 novih
nalog v obliki dela delovnih skupin, ki so pripravile končna poročila za naročnika –
MDDSZ – Direktorat za invalide. Pripravil je tudi šest seminarjev z novimi vsebinami:
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Strokovne teme iz programa dela razvojnega centra in predstavitev delovnih
nalog Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v letu 2010.
Zaposlovanje invalidov v zaposlitvenih centrih 2004-2010.
Svetovanje za strokovne delavce in rehabilitacijske komisije – 1. del.
Uvajanje sistema kakovosti v zaposlitveno rehabilitacijo.
Svetovanje za strokovne delavce in rehabilitacijske komisije – 2. del.
Delo z delodajalci.

5.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
Preglednica 7: Število invalidov, vključenih v zaposlitveno rehabilitacijo

Vključeni
v
zaposlitveno
rehabilitacijo

2007
1.411 (27 % več
kot leta 2006)

2008
1.165 (17 % manj
kot leta 2007)

2009
969 (17 %
manj kot leta
2008)

2010
2.034 (110 %
več kot leta
2009)

Opomba:
Podatki so povzeti iz skupnega poročila MDDSZ (2007, 2008), Mesečne informacije - december 2009, Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Letnik 16, številka 12, vir: http://www.ess.gov.si/_files/133/MI1209.pdf in
Mesečne informacije - december 2010, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Letnik 17, številka 12, vir:
http://www.ess.gov.si/_files/2127/MI1210.pdf.
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Kot primer dobre prakse je v letu 2007 potrebno izpostaviti publikaciji »Zaposlitvena
rehabilitacija in zaposlovanje invalidov«, ki so jo skupaj izdali URI – Soča, Zavod za
varstvo pri delu in Centerkontura ter "Vodnik po pravicah invalidov", ki so ga skupaj
pripravili Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Zavod za varstvo pri
delu in MDDSZ. Namen obeh publikacij je prispevati k večjemu poznavanju urejenosti
področja invalidskega varstva ter večji ozaveščenosti vseh, ki lahko prispevajo k boljši
kakovosti dela in življenja invalidov.
Razmerje med številom brezposelnih invalidov in številom rehabilitacijskih svetovalcev
na območnih službah ZRSZ se v letu 2007, 2008 in 2010 ni spremenilo, saj mora zavod
upoštevati omejitve pri novem zaposlovanju. Večina je opravljala še druge naloge s
področja (aktivne politike) zaposlovanja.
Dopolnjevala se je mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije in socialne vključenosti,
da bi vključitev omogočili vsem invalidom ne glede na kraj bivanja in vrsto ali stopnjo
invalidnosti: V letu 2010 je ZRSZ izvajal storitve zaposlitvene rehabilitacije v sodelovanju
z razširjeno mrežo izvajalcev storitev zaposlitvene rehabilitacije (13,5 strokovnih timov
do leta 2010 in 17 za obdobje 2010-2013).

5.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

Iz poročila ZPIZ izhaja, da se tudi v letu 2008 število zavarovancev, ki so pridobili
pravico do poklicne rehabilitacije ni bistveno spremenilo v primerjavi s preteklimi leti.
Eden od pomembnih razlogov, ki odvrača zavarovance za odločitev za poklicno
rehabilitacijo, je višina nadomestila za čas poklicne rehabilitacije (100 % invalidska
pokojnina, ki bi zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti). Zavod je zato
MDDSZ 16. 3. 2007 v Delovnem osnutku sprememb in dopolnitev Zakona o
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pokojninskem in invalidskem zavarovanju predlagal spremembo prvega odstavka 89.
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, uradno prečiščeno besedilo
tako, da se denarno nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije poveča, in sicer na 130 %
invalidske pokojnine, ki bi zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti, vendar
pa lahko nadomestilo znaša največ 100 % najvišje pokojninske osnove. Predlagana
sprememba je skladna z 12. ukrepom 5. cilja;
Še vedno so prisotne daljše čakalne dobe za zaposlitveno rehabilitacijo, zlasti v Pomurju
(URI - Soča, 2010).
Obseg in realizacija obravnav za ZPIZ ostajata že več let na podobni ravni, z rahlim
trendom upadanja v letih 2009 in 2010, kljub temu, da so si na URI – Soča želeli, da bi
tudi v okviru poklicne rehabilitacije lahko usposabljali za aktivno izobraževanje in delo
več oseb. Obseg in realizacija pa sta odvisna izključno od obsega napotitev (URI - Soča,
2010).
MDDSZ bo moralo evalvirati Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in pripraviti predlog za
njegovo dopolnitev oziroma morebitno uskladitev z novo EU regulativo na področju
zaposlovanja, izboljšati možnosti za koriščenje sredstev iz evropskih strukturnih skladov
(poročilo MDDSZ, 2007, 2008, 2009).

C. Vzpostavljanje in razvijanje programov izobraževanja ter razvoj človeških
virov
5.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
-

Na tem področju ni bila sprejeta ali v pripravi nobena nova zakonodaja.

5.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- Na področju umetnosti (glasba, likovna umetnost in intermedijska umetnost) Direktorat
za umetnost na MK štipendira tudi umetnike invalide (MK, 2009).
- Na področju kulturnih pravic manjšin velja omeniti, da so v Sektorju za kulturne pravice
manjšin v letu 2009 opravljali svetovanje invalidskim organizacijam in umetnikom
invalidom glede prijav na javne razpise MK.
Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- Izvedena je bila vrsta seminarjev, ki so jih organizirali različni izvajalci. Izpostaviti velja
Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo na URI - Soča, ki je v letu 2008 izvedel štiri
seminarje za strokovne delavce pri izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije in dneve
poklicne rehabilitacije v Zrečah ter ZPIZ, ki je organiziral seminar »Delo izvedencev
ZPIZ« in je bil namenjen izvedencem zavoda. Sodeloval pa je tudi pri dnevih poklicne in
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zaposlitvene rehabilitacije. Strokovnih srečanj s področja zaposlitvene rehabilitacije so
se udeležili rehabilitacijski svetovalci ZRSZ, ki so sodelovali tudi pri pripravi standardov
znanj za delavce na področju zaposlitvene/poklicne rehabilitacije.
15. 4. 2010 je bila v Ljubljani za strokovne delavce in izvedence ZPIZ organizirana učna
delavnica z naslovom »Poklicna rehabilitacija in prilagoditev delovnih mest«, 26. 5. 2010
pa je bilo prav tako v Ljubljani strokovno srečanje z izvajalci zaposlitvene rehabilitacije
na temo poklicne rehabilitacije (ZPIZ, 2010).
Rehabilitacijski svetovalci so se udeležili strokovnih srečanj s področja zaposlitvene
rehabilitacije, sodelovali so pri pripravi standardov znanj za delavce na področju
zaposlitvene/poklicne rehabilitacije in v drugih delovnih skupinah za podporno
zaposlovanje, delo z delodajalci, prilagoditev delovnega mesta idr. (ZRSZ, 2009, 2010).
Predstavnica ZPIZ je kot članica delovne skupine Delodajalci in medinstitucionalno
sodelovanje, na strokovnem seminarju za delodajalce v Mariboru 28. 10. 2010,
sodelovala z referatom Vzpodbude delodajalcem za zaposlovanje oziroma ohranjanje
zaposlitve delovnim invalidom po veljavnem zakonu (ZPIZ, 2010).
V letu 2010 so izvedenci ZPIZ poglobili sodelovanje z Evropskim združenjem
zavarovalniške medicine - European association for doctors with involvement in
Disability Assessment Medicine and Healthcare Cost-control (v nadaljnjem besedilu:
EUMASS) tudi na področju izobraževanja izvedencev.

5.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

D. Pomoč delodajalcem pri zaposlovanju invalidov
5.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja
- Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju36
Zakonodaja v pripravi
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.

36

Ur. l. RS, št. 106/1999 Spremembe: Ur. l. RS, št. 72/2000, 81/2000-ZPSV-C, 124/2000, 109/2001, 83/2002
Odl.US: U-I-178/02-14, 108/2002, 110/2002-ZISDU-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, 94/2010-ZIU
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5.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- Na ZRSZ so v letu 2009 in 2010:
o zagotavljali podporo delodajalcem v okviru spremljanja, ki ga izvajajo
predvsem izvajalci storitev zaposlitvene rehabilitacije; v letu 2009 so bile
izvedene regijske delavnice za delodajalce, kjer so bile predstavljene
možnosti in spodbude za zaposlovanje invalidov;
- Na ZRSZ so v letu 2010:
o z napotitvami k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije dajali podporo
delodajalcem za zagotavljanje ustreznih tehničnih pripomočkov in prilagoditev
delovnih mest za vse invalide.
Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- ZPIZ je z referatom Postopek financiranja programa usposabljanja in prilagoditve
delovnega mesta invalidu po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
sodeloval na seminarjih v Ljubljani (25. 11. 2009) in v Mariboru (7. 12. 2009). Seminarja
je organiziral URI - Soča pod naslovom Standardi usposabljanj in znanj – modul D,
prilagoditev delovnih mest in sredstev za delo invalidov, udeležili pa so se ju strokovni
delavci ZPIZ, ki vodijo pripravljalne postopke, in izvedenci.
5.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

Pri uresničevanju 23. ukrepa petega cilja, ZPIZ v letu 2009 v primerjavi z letom 2008
ugotavlja porast sklenjenih pogodb o prevzemu stroškov prilagoditve prostorov in
delovnih sredstev v zvezi s pravico do premestitve in pogodb o sofinanciranju programa
usposabljanja/uvajanja v delo delovnega invalida na konkretnem delovnem mestu po
Sklepu o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev
prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide.37

5.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

37

Še vedno je premalo pozornosti namenjene zagotavljanju pogojev za delo umetnikov
invalidov (MK, 2009).

Ur. l. RS, št. 34/2006
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E. Preprečevanje diskriminacije pri zaposlitvi in na delovnem mestu
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

F. Izvajanje zakonodaje, odpravljanje zakonskih ovir na področju zaposlovanja
invalidov
5.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja
- Na tem področju ni bila sprejeta nobena nova zakonodaja.
Zakonodaja v pripravi:
- MDDSZ (2009) je začelo s pripravo posodobitve zakonodaje na področju družbenega
varstva oseb z motnjo v duševnem razvoju in najtežjo motnjo v telesnem razvoju, ki bo
urejala tudi prehodnost med trgom dela (zaposlitvijo) in uporabo socialnovarstvenih
storitev.
5.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Raziskovalna dejavnost:
- IRSSV (2009) je pripravil pregled ureditve družbenega varstva duševno in telesno
prizadetih oseb v državah EU ter analizo stanja v RS za potrebe prenove Zakona o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ter ga konec februarja 2009 poslal
naročniku (MDDSZ, Direktorat za invalide). Nanaša se na uresničevanje petega cilja API,
natančneje na izvajanje ukrepa pod točko 5.9.
Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
5.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

38

ZRSZ je izvajal postopke za priznanje statusa invalida po Zakonu o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov38 in/ali uveljavitev pravice do zaposlitvene
rehabilitacije v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi (ZRSZ, 2009, 2010).

Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB2
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5.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

-

-

-

Med nedokončanimi ukrepi ostaja tudi »vzpostavljanje sistema, ki bo omogočal prehod
invalida iz statusa uživalca socialnih pravic v status iskalca zaposlitve ali zaposlene
osebe ter nazaj« (poročilo MDDSZ, 2007, 2008, 2009). Ta ukrep naj bi v letu 2010
sistemsko uredili s spremembami zakona o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb (skupno poročilo MDDSZ, 2009).
NSIOS (2007, 2008) opaža potrebo po razvitju invalidskega podjetja, ki bo zaposlovalo
gluhe in naglušne (sklep 33. seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide).
Ravno tako bo ena od prednostnih nalog nadaljnje razvijanje socialne ekonomije in
usklajevanje z EU zakonodajo.
NSIOS (2008) izpostavlja tudi vprašanje subvencij za invalidne delavce, saj te po dveh
letih prenehajo. Potrebno bi bilo urediti sofinanciranje delavca tudi po preteku
subvencioniranja.
ZPIZ (2009) kot izvajalec obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
pripominja, da ukrepi 9, 11, 13 in, kakor je bilo že pojasnjeno, ukrep 17 pri petem cilju,
zahtevajo spremembo zakonodaje.
Državni zbor RS je decembra, 2010 sprejel nov Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), ki je vseboval tudi nekatere določbe za
uresničevanje tega cilja API. Določbe niso stopile v veljavo, ker ZPIZ-2 ni pridobil dovolj
podpore na referendumu.

G. Poenotenje strokovnih meril pri ocenjevanju invalidnosti
5.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
-

Na tem področju ni bila sprejeta ali v pripravi nobena nova zakonodaja.

5.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- V aprilu 2009 je potekal I. mednarodni kongres medicinskih izvedencev, ki je bil prvič
organiziran v Sloveniji, in sicer v Mariboru, katerega organizator je bil med drugim tudi
ZPIZ. Izvedenci ZPIZ so na kongresih, izobraževanjih in srečanjih v Sloveniji in v tujini
sodelovali aktivno in pasivno. Vsa izobraževanja in sodelovanje izvedencev na različnih
srečanjih, kongresih, simpozijih in seminarjih so bila namenjena predvsem poenotenju
kriterijev pri ocenjevanju invalidnosti in vzdrževanju visokega strokovnega znanja
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izvedencev. V letu 2010 je potekala priprava na II. mednarodni kongres medicinskih
izvedencev, ki je bil ponovno organiziran v Mariboru aprila 2011 (ZPIZ, 2009, 2010).
Za uspešnejše doseganje poenotenja kriterijev pri ocenjevanju invalidnosti so bila v letu
2010 za izvedence ZPIZ organizirana interna izobraževanja v obliki srečanj vodij služb za
izvedenstvo s posameznimi invalidskimi komisijami I. stopnje Zavoda.
Za uspešnejše doseganje poenotenja meril pri ocenjevanju invalidnosti so bila v letu
2009 in 2010 za izvedence ZPIZ organizirana interna izobraževanja v obliki srečanj vodij
služb za izvedenstvo s posameznimi invalidskimi komisijami I. stopnje. V letu 2009 so
bila organizirana tudi strokovna srečanja in izobraževanje za nove izvedence v obliki
celodnevnega seminarja, ki ga strokovno priznava Zdravniška zbornica. V letu 2009 in
2010 so imeli izvedenci ZPIZ strokovna srečanja s specialisti različnih specialnosti na
katerih so se dogovorili o enotnem pogledu na posamezne strokovne probleme pri
ocenjevanju invalidnosti in jih vnesli v Izvedensko prakso ZPIZ.

5.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

5.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

V zvezi s 17. ukrepom petega cilja, ZPIZ (2009) navaja, da v dosedanji praksi poenotenje
strokovnih meril pri ocenjevanju invalidnosti, ki jih uporabljajo izvedenci ZPIZ in ZRSZ, ni
bilo mogoče zaradi različnosti postopkov in pravnih podlag ocenjevanja. V prihodnosti se
predvideva ustanovitev neodvisnega Zavoda za medicinsko izvedenstvo, katerega
temeljni cilj bo poenotenje kriterijev in postopkov pri oceni trajne in začasne
delazmožnosti.
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6. CILJ: invalidom zagotavljati ustrezno življenjsko raven, finančno
pomoč in socialno varnost
V API so kot nosilci ukrepov pri tem cilju opredeljeni MDDSZ, MF, MZ, ZZZS in FIHO.
Od teh so bili k poročanju pozvana vsa omenjena ministrstva in ZZZS.
O vsebinah pri tem cilju so najmanj enkrat v štirih letih poročali MDDSZ, MF, IRSSV in
NSIOS.
Ukrepi:
6.1
poenotenje sistema državnih podpor in olajšav, namenjenih storitvam in denarnim
prejemkom za pokrivanje dodatnih stroškov zaradi invalidnosti. Sistem naj temelji
predvsem na potrebah invalidov;
6.2
zagotavljanje dostopa invalidom (zlasti posebno ranljivim skupinam med njimi, npr.
invalidnim ženskam, težjim invalidom in podobno) do programov za večanje socialne
varnosti in programov zmanjševanja revščine;
6.3
zagotavljanje dohodka in socialne varnosti tudi osebam, ki skrbijo za invalide;
6.4
zagotavljanje primernega minimalnega denarnega prejemka invalidom, ki živijo v
ustanovi in nimajo lastnih dohodkov;
6.5
omogočanje daljšega porodniškega dopusta in daljšega dopusta za nego otrok
invalidnim materam oziroma očetom;
6.6
zagotavljanje neposrednega osebnega financiranja in sledljivosti finančnih transferjev,
ki bodo sledili prenosu financiranja z institucij na posameznika;
6.7
vzpostavitev enovitega sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo zagotavljal enako
dostopnost in pravice za vse invalide (obstoječi sistem temelji na različnih dodatkih in
programih za pomoč, postrežbo in osebno pomoč za tiste, ki niso zmožni sami
opravljati vseh nujnih življenjskih opravil).
Ukrepi se vsebinsko povezujejo, zato jih je smiselno gledati z vidika dveh področij:
a) finančni transferji, ki zajema ukrepe 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 in 6.6;
b) storitve in programi socialnega varstva, ki vključuje ukrepa 6.2 in 6.7.
Vsebine, o katerih so v letih od 2007 do 2010 pisali poročevalci, smo umestili v kategorije, ki
bi jih lahko opredelili z značilnostmi strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev
izida.

A. Finančni transferji
6.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov39

39

Ur.l. RS, št. 94/2010
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MDDSZ je v letu 2009 objavil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in
varstvo,40 ki staršem otrok s posebnimi potrebami omogoča uveljavljanje določenih
pravic, in sicer gre predvsem za delo s krajšim delovnim časom od polnega, za dodatek
za nego otroka in za pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek.
Uveden je bil ukrep poenotenja sistema državnih podpor in olajšav, namenjenih
storitvam in denarnim prejemkom za pokrivanje dodatnih stroškov zaradi invalidnosti.
Gre za sistemski ukrep, ki med drugim zahteva tudi povezovanje sistema državnih
podpor s sistemom davčnih olajšav, ki pa bi moralo biti vodeno s strani resorja, ki je
pristojen za sistem invalidskega varstva. Ukrepi s področja sistema davčnih, carinskih in
drugih javnih prihodkov se namreč praviloma uporabljajo kot komplementarni oziroma
kot podpora določenim drugim politikam, z namenom doseganja določenih ciljev, ki so v
domeni teh drugih politik. Sicer pa v letu 2010 na področju davčnih in carinskih
predpisov ni bilo vsebinskih sprememb, ki bi posegale na področje invalidske politike
(MF, 2010).
Zakon o socialno varstvenih prejemkih41
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev42

Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
6.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Raziskovalna dejavnost:
- IRSSV je naredil Analizo socialno ekonomskega položaja invalidov za pripravo zakona o
izenačevanju možnosti invalidov; pripravil Analizo o delovanju instituta družinskega
pomočnika v Sloveniji ter Analizo programov osebne asistence (MDDSZ, 2007).
- Naloga Analiza državne skrbi za invalide (Dremelj in ostali, 2009) je bila pripravljena na
zahtevo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide v Državnem zboru RS. V
analizi je IRSSV socialne transferje in nekatere druge pravice razvrstil na podlagi
naslednjih parametrov: ime pravice, pravna podlaga, vsebina pravice, upravičenci,
upravičenost do pravice glede na vrsto oviranosti (gibalno ovirani, slepi in slabovidni,
gluhi in naglušni, osebe z motnjami v duševnem razvoju ter vsi po zakonu), upravičenost
do pravice glede na življenjsko obdobje (otroci in mladostniki, odrasli, starejši od 65 let in
vsi), število upravičencev, obseg finančnih sredstev in vir finančnih sredstev. Ker vsi
podatki niso dostopni preko spletnih mest in tiskanih virov, se je IRSSV za sporočanje
informacij o številu upravičencev in finančnih virih za zagotavljanje pravic in transferjev
obrnil na različne institucije – poleg resornih ministrstev še na Državni izpitni center,
Pošto Slovenije, Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ŠOU Ljubljana, ŠOU
Maribor, ŠOU Primorska, Študentski domovi Ljubljana, Telekom Slovenije, Zavod RS za
40
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šolstvo, ZRSZ, ZPIZ in ZZZS. Nabor socialnih transferjev za invalide je inštitut poslal v
pregled invalidskim organizacijam.
V analizi so v osmih podpoglavjih, ki predstavljajo posamezna področja (vzgoja in
izobraževanje, zaposlitev in delo, socialno varstvo, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za
starševsko varstvo in družinski prejemki, davčne in druge olajšave in oprostitve, vojni
invalidi) predstavljene preglednice s podatki o posamezni pravici, in sicer ime pravice,
pravna podlaga, iz katere izhaja pravica, vsebina pravice, upravičenci do posamezne
pravice in nato še podatki o tem, ali so do pravice upravičeni invalidi glede na vrsto
oviranosti (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z motnjami v
duševnem zdravju). Nato so navedeni še podatki o tem, ali so do pravice upravičeni
invalidi glede na življenjsko obdobje (otroci 18 in mladostniki, odrasli, starejši od 65 let),
na koncu pa so predstavljeni podatki o številu upravičencev, obsegu finančnih sredstev
in viru financiranja (IRSSV, 2009).
IRSSV je za leto 2010 predstavil nalogo z naslovom Analiza državne skrbi za invalide.
Analiza je bila s strani IRSSV naročniku (MDDSZ, Direktorat za invalide) posredovana
ob koncu leta 2009, ta je gradivo posredoval Vladi RS. Nekatera ministrstva so zoper
gradivo podala pripombe, usklajevanje in dopolnjevanje podatkov je tako potekalo še
skozi celotno leto 2010. Nekatere pripombe so bile upoštevane že v letu 2010. Pripombe
MF in MK bo IRSSV upošteval pri nadaljevanju naloge v letu 2011. Z naročnikom naloge
je bilo namreč dogovorjeno, da do konca marca 2011 od državnih organov (proračunskih
uporabnikov), ki so v letu 2009 posredovali podatke o višini sredstev za posamezne
socialne transferje in pravice za invalide, pridobijo še proračunske postavke, iz katerih se
posamezni socialni transferji in pravice financirajo. Na to se je tudi nanašala glavna
pripomba MF. Prav tako bo IRSSV na pobudo MK obstoječim področjem pravic dodal še
pravice invalidov na področju kulture (IRSSV, 2010).

Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
6.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

Podatki o finančnih transferjih za invalide so predstavljeni v poročilu IRSSV »Analiza
državne skrbi za invalide« (Dremelj in ostali, 2010).

6.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

Predstavniki NSIOS (2007) so posebej opozorili na sklep Ustavnega sodišča RS o
neskladnosti zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb v
povezavi z zakonom o družinskih prejemkih. Opozarjajo pa tudi na potrebo po uskladitvi
seznama telesnih okvar (posebej z vidika gluhih in naglušnih).
NSIOS (2008) ugotavlja, da evalvacija državne skrbi in transferjev za posamezno
kategorijo invalidov (kljub priporočilu Odbora Državnega zbora RS za delo, družino,
socialne zadeve in invalide, ki je Vladi RS priporočil pripravo omenjene evalvacije, za
leto 2008) ni narejena. Nadalje NSIOS opozarja, da je predpis, ki ureja nadomestilo za
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izgubljeni dohodek za starše gibalno/funkcionalno oviranih otrok, sicer dopolnjen s
slepimi otroki. Niso pa vključeni gluhi, katere je potrebno prav tako vključiti. Vsi
predvideni ukrepi niso dali za otroke z motnjami v duševnem razvoju popolnoma
nobenega rezultata. Konec leta 2008 se je iztekel rok Ustavnega sodišča RS, da je
potrebno v enem letu uskladiti Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
odraslih oseb z Ustavo RS, kar ni bilo narejeno.
Predstavniki NSIOS-a so javno izpostavili pozitivni premik za sicer izredno ozko skupino
invalidov glede na izredno široko področje tega cilja; to je pravica do uveljavljanja
nadomestila za izgubljeni dohodek za starše gibalno/funkcionalno oviranih otrok do 10
leta starosti, kar vključuje tudi slepe otroke.

B. Storitve in programi socialnega varstva
6.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov43
Zakonodaja v pripravi:
- MDDSZ pripravlja Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo in
Zakon o osebni asistenci za invalide.
6.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- MDDSZ vsako leto na podlagi javnega razpisa sofinancira programe socialnega varstva,
med drugim tudi programe za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, druge
specializirane programe za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov
ter osebne asistence invalidom.
- FIHO sofinancira programe in delovanje različnih društev, združenj, zvez in zvez društev,
ki imajo status invalidskih organizacij.
Raziskave:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
6.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
Glej Preglednico 1.
43
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7. CILJ: invalidom zagotavljati učinkovito skrb za njihovo zdravje
V API so kot nosilci ukrepov pri tem cilju opredeljeni MZ, ZZZS, zdravstvene organizacije,
IVZ, URI - Soča, invalidske organizacije.
Od teh so bili k poročanju pozvani MZ, ZZZS, URI - Soča, NSIOS, SOUS, Sonček in YHD.
O vsebinah pri tem cilju so najmanj enkrat v štirih letih poročali MZ, ZZZS, URI - Soča,
SOUS in NSIOS.
Ukrepi:
7.1
razvijanje celostne in usklajene zdravstveno-socialne politike, uveljavljanje
klasifikacije Svetovne zdravstvene organizacije »International Classification of
Functioning, Disability and Health« in spodbujanje inovativnih organizacijskih
pristopov, katerih cilj je povečati prožnost zagotavljanja zdravstvene oskrbe,
prilagojene potrebam invalidov;
7.2
zagotavljanje čim boljše dostopnosti do zdravstvenih programov in storitev in
upoštevanje posebnih potreb invalidnih žensk pri tem. Pri dostopnosti storitev in
programov je treba upoštevati vrednote, kot so solidarnost, socialna pravičnost in
dostopnost za vse invalide, na podlagi izenačevanja pravic za vse skupine invalidov,
ki so bile do zdaj različno obravnavane;
7.3
zagotavljanje zgodnjega odkrivanja in celovite zgodnje obravnave otrok s posebnimi
potrebami in njihovih družin (otrok z okvarami/motnjami v telesnem oziroma
duševnem razvoju) s posebnim poudarkom na mobilnih oblikah pomoči, ki omogočijo,
da otrok ostane v družini,
7.4
izboljšanje sistemske ureditve področja medicinskotehničnih pripomočkov;
7.5
zagotavljanje celostne rehabilitacije odraslih oslepelih in slabovidnih, gluhih in
naglušnih ter gluho-slepih oseb;
7.6
izboljšanje znanja oziroma vedenje osebja v zdravstvenih ustanovah o posameznih
vrstah invalidnosti (npr. o motnjah v duševnem razvoju, o gluhoti ipd.), da bodo
invalidi ustrezno obravnavani glede na vrsto invalidnosti;
7.7
spodbujanje dejavne vloge invalidov za reševanje njihovih zdravstvenih težav,
podpiranje programov ozaveščanja o zdravem načinu življenja, spodbujanje širitve
programov obnovitvene rehabilitacije in programov za izobraževanje glede pravic
znotraj sistema zdravstvenega varstva;
7.8
sistematično zbiranje podatkov o zdravstvenem stanju in potrebah invalidov in otrok s
posebnimi potrebami, obstoječih mrežnih povezavah v skupnosti ter iskanje načinov
prilagajanja zdravstvenih zmogljivosti dejanskim potrebam invalidov;
7.9
ozaveščanje vseh strokovnih delavcev na področju zdravstva o potrebah invalidov.

Ukrepi se vsebinsko povezujejo, zato jih je smiselno gledati z vidika petih področij:
a) zdravstveno-socialna politika, ki zajema ukrepe 7.1, 7.2 in 7.7;
b) medicinsko-tehnični pripomočki, ki vključuje ukrep 7.4;
c) rehabilitacija, ki obsega ukrep 7.5;
d) celovita zgodnja obravnava, ki vključuje ukrep 7.3;
e) zbiranje podatkov in ozaveščanje, ki obsega ukrepe 7.6, 7.8 in 7.9.
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Vsebine, o katerih so v letih od 2007 do 2010 pisali poročevalci, smo umestili v kategorije, ki
bi jih lahko opredelili z značilnostmi strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev
izida.

A. Zdravstveno-socialna politika
7.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013,44
- Strategija na področju spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007
do 2012,
- V letu 2008 so bili sprejeti Zakon o duševnem zdravju, 45 Zakon o pacientovih
pravicah46 ter novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju. 47
Zakonodaja v pripravi:
- V letu 2009 je delovna skupina pri MZ začela oblikovati predlog Nacionalnega programa
duševnega zdravja
- V letu 2010 je delovna skupina pri MZ nadaljevala z oblikovanjem predloga Resolucije o
nacionalnem programu duševnega zdravja.
- MZ (2008) na osnovi "Strategije na področju spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev
zdravja od 2007 do 2012" pripravlja dvoletni Akcijski načrt za telesno dejavnost, ki bo
vključeval tudi ukrepe za osebe s posebnimi potrebami oziroma vse invalide.
7.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- V letu 2007 je po mnenju ZZZS potrebno predvsem izpostaviti tiste aktivnosti, ki so
pomenile neposredno širitev pravic oz. povečanje dostopnosti prav za invalide, in sicer:
o zagotavljanje kostno usidranega slušnega pripomočka – BAHA (na letni ravni 20
primerov),
o povečanje sredstev za povečanje programa in števila delavcev v centrih za sluh in
govor,
o povečanje sredstev za povečanje programa in števila delavcev v
socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje,
o povečanje sredstev za povečanje števila delavcev v zavodih za izobraževanje
otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju,
o povečane sredstev za povečanje števila delavcev v zavodih za gibalno ovirane.

44

Ur. l. RS, št. 72/2008
Ur. l. RS, št. 77/2008
46
Ur. l. RS, št. 15/2008
47
Ur. l. RS, št. 76/2008
45

74

-

-

-

Zdravstveni programi (zdravstvena nega in logopedske, defektološke in avdiološke
storitve) v socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje, zavodih za usposabljanje,
domskem varstvu pri varstveno delovnih centrih, centrih za sluh in govor, zavodih za
gibalno ovirane, zavodih za rehabilitacijo poškodbe glave, zavodih za izobraževanje
otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju ter svetovalnem centru (izvajalci v okviru
SOUS). Povečanje:
o programa zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje
zaradi dodatnih kapacitet in dodatnega kadra,
o programa zdravstvene nege v domskem varstvu pri varstveno delovnih centrih
zaradi dodatnih kapacitet in dodatnega kadra,
o logopedskih, defektoloških in avdioloških storitev in števila delavcev v centrih
za sluh in govor;
o zdravstvenih storitev in števila delavcev v zavodih za gibalno ovirane,
o ter zdravstvenih storitev in števila delavcev v zavodih za izobraževanje otrok
in mladostnikov z motnjami v razvoju ter prenos programa svetovalnega
centra za otroke, mladostnike in starše (ZZZS, 2008) .
Na javnem razpisu MZ za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja je bil v
letu 2008 izbran program "Poznavanje ustrezne prehrane in zagotovitev primernega
gibanja kot dveh pomembnih vidikov pri kronični vneti črevesni bolezni", ki ga izvaja
Društvo za kronično črevesno vnetno bolezen.
Uvajanje novih terapij pri zdravljenju: onkološka dejavnost skupaj preventivnim
programom, diagnostika in zdravljenje vključno z nekaterimi novimi biološkimi zdravili
(ZZZS, 2008, 2009, 2010).

Raziskovalna dejavnost:
- V letu 2008 se je nadaljevalo delo delovne skupine za uvajanje ICF v regiji Alpe-Jadran.
V projektu aktivno sodelujejo slovenski strokovnjaki, MZ pa je izdalo prevod Mednarodne
klasifikacije ICF, verzija za otroke in mladostnike. Za predstavitev klasifikacije in njene
praktične uporabe je bila novembra 2008 organizirana delavnica, ki je potekala na URI Soča. Delo v okviru projekta se bo nadaljevalo tudi v letu 2009.
- Čezmejna medresorska delovna skupina (MZ, 2009) je nadaljevala s projektom o
inovativnih pristopih k spodbujanju samostojnega življenja, ki je predvideval tudi uvajanje
ICF, vendar projekt žal ni bil sprejet na razpisu za strateške projekte evropskega
teritorialnega sodelovanja Slovenije in Italije.
- Nadaljuje se (MZ, 2009) raziskovalni projekt "Razvoj in validacija kliničnih orodij,
temelječih na mednarodni klasifikaciji funkcioniranja, zmanjšanja zmožnosti in zdravja
(2008-2011), ki ga v okviru URI - Soča vodi prof. dr. Helena Burger, prav tako pa tudi
sodelovanje v mednarodnem raziskovalnem projektu (2007-2010) "Multidisciplinary
Research Network on Health and Disability in Europe (MURINET)". Dejavnosti potekajo
tudi na področju publicistične dejavnosti in predstavitev ICF na strokovnih srečanjih.
- V letu 2009 je SOUS v okviru priprav na spremembo zakonodaje področja izvedel
raziskavo za MDDSZ »Uporaba Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane
zmožnosti/invalidnosti in zdravja za odločanje o pravicah invalidov«.
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Dogodki:
- MZ je v Delovni skupnosti Alpe-Jadran januarja 2007 organiziralo sestanek projektne
skupine za uvajanje »Internacional Classification of Functioning, Disability and Health« (v
nadaljevanju ICF) v regiji Alpe Jadran, na katerem je bil sprejet program dela za uporabo
ICF pri otrocih, pri poškodbi glave in nevro-onkološki bolezni, dolgotrajni negi,
mednarodnih standardih varstva človekovih pravic in zaposlovanju. V mrežo so vključene
slovenske zdravstvene institucije, ki tudi neposredno sodelujejo s strokovnjaki te mreže.
Slovenski strokovnjaki so aktivno sodelovali na konferencah, ki sta ju organizirali DS
Alpe-Jadran in Svetovna zdravstvena organizacija.
- V okviru URI – Soča (2009) je bilo organiziranih veliko število dogodkov za prostočasne
dejavnosti pacientov, ki jim zvišujejo kakovost življenja (npr. Bolnišnične olimpijske igre
za otroke - Bruselj 2009, srečanja otrok s člani društva Tačke pomagačke s šolanimi psi
in njihovimi voditelji, športne dejavnosti, obiski bibliobusa kot novost v 2009 za paciente).
7.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

-

-

Za navedene širitve pravic ZZZS v letu 2007, ki so se nanašale neposredno na invalide,
je bilo namenjenih 113.918 EUR, razen tega so bili invalidi vključeni tudi v druge širitve
programov, za katere je bilo na podlagi sprejetega Splošnega dogovora za pogodbeno
leto 2007 načrtovanih skupaj z zgoraj navedenimi širitvami 41,3 milijona EUR (od tega
13,3 milijona EUR za zdravstvene programe socialnovarstvenih zavodov za
usposabljanje, varstveno delovnih centrov, centrov za sluh in govor, gibalno ovirane ter
zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju).
V okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2008 je bilo za zdravstvene programe
(zdravstveno nego in logopedske, defektološke in avdiološke storitve) v
socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje, zavodih za usposabljanje, domskem
varstvu pri varstveno delovnih centrih, centrih za sluh in govor, zavodih za gibalno
ovirane, zavodih za rehabilitacijo poškodbe glave, zavodih za izobraževanje otrok in
mladostnikov z motnjami v razvoju ter svetovalnem centru (izvajalci v okviru SOUS)
zagotovljenih skupaj 15,3 milijona evrov (skupno poročilo MDDSZ, 2008).
V letu 2008 je bilo na podlagi splošnega dogovora med partnerji dogovorjeno, da se za
nujne širitve programov oziroma uvajanje novih terapij pri zdravljenju nameni 52,039
milijona EUR. Od tega je bil največji delež sredstev in sicer 50 % navedene vrednosti,
namenjen onkološki dejavnosti in sicer skupaj preventivnim programom, diagnostiki in
zdravljenju vključno z nekaterimi novimi biološkimi zdravili. Ostalih 50 % sredstev
načrtovanih za širitve programov pa je bilo namenjenih za:
o skrajševanje čakalnih dob za posamezne vrste operacije (predvsem kolčne in
kolenske proteze),
o širitve na področju neakutne obravnave (podaljšano bolnišnično zdravljenje,
zdravstvena nega in paliativa),
o povečanje specialistično ambulantnih dejavnosti (internistika, kardiologija,
nevrologija,ortopedija, revmatologija, urologija, angiografija, računalniška
tomografija, ultrazvok …)
o nujno povečanje programov (artroskopija, operacije hrbtenice, operacije na ožilju,
operacije nosu in grla, operacije rame, operacije sive mrene, TVT…)
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povečanje kapacitet in nove izvajalce za izvajanje nege s strani domov starejših
ter drugih socialnih in posebnih zavodov.
V letu 2009 je bilo na podlagi splošnega dogovora med partnerji dogovorjeno, da se za
nujne širitve programov in uvajanje novih terapij pri zdravljenju nameni 6,218 milijona
EUR. Od tega je bil največji delež sredstev, in sicer 70 % navedene vrednosti, namenjen
onkološki dejavnosti, skupaj s preventivnim programom, diagnostiko in zdravljenjem.
Drugih 30 % sredstev, načrtovanih za širitve programov, je bilo namenjenih za:
o povečanje obsega prenosa vodenja antikoagulacijskega zdravljenja v primarno
zdravstvo;
o širitve na področju obravnave možganske kapi;
o vključitev dodatnega poživitvenega odmerka cepiva proti oslovskemu kašlju v
Program imunoprofilakse in kemoprofilakse.
V letu 2010 je bilo na podlagi splošnega dogovora med partnerji dogovorjeno, da se za
nujne širitve programov oziroma uvajanje novih terapij pri zdravljenju nameni 17,444
milijona EUR (ZZZS, 2010).
o

-

-

7.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

Invalidi poudarjajo, da pogrešajo storitev za odrasle osebe s cerebralno paralizo (skupno
poročilo MDDSZ, 2010).

B. Medicinsko-tehnični pripomočki
7.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- S prvim januarjem 2007 so stopile v veljavo spremembe Sklepa o spremembah in
dopolnitvah sklepa o določitvi nazivov in šifer medicinsko tehničnih pripomočkov,
bolezni in zdravstvenih stanj zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen
posamezni medicinsko tehnični pripomoček, ki ga je Upravni odbor ZZZS sprejel
novembra 2006.
- Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja48
- Spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.49

48

Ur. l. RS, št. 79/1994 Spremembe: Ur.l. RS, št. 73/1995, 39/1996, 70/1996, 47/1997, 3/1998, 3/1998, 51/1998
Odl.US: U-I-125/97, 90/1998 (6/1999 popr.), 109/1999 Odl.US: U-I-50/97, 61/2000 (64/2000 popr., 91/2000
popr.), 59/2002, 11/2003 Skl.US: U-I-279/00-42, 18/2003, 30/2003 (35/2003 popr.), 78/2003, 84/2004, 44/2005,
86/2006 (90/2006 popr.), 64/2007, 33/2008, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12,
7/2009, 88/2009
49
Ur. l. RS, št. 9/1992 Spremembe: Ur.l. RS, št. 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-390/02-27, 76/2005, 100/2005-UPB2, 100/2005 Odl.US: U-I-69/03-17, 21/2006 Odl.US: U-I277/05-32, 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
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Več o vsebini sprememb in dopolnitev zgornjih dokumentov v skupnih poročili MDDSZ
(2007, 2008, 2009).
S sklepom Upravnega odbora ZZZS z dne 24.4.2008, ki je začel veljati 1. 6. 2008 je
ZZZS poenostavil postopek uveljavljanja pravice zavarovanih oseb do negovalne
postelje. Podrobneje v skupnem poročilu MDDSZ (2008).
V okviru sistemskega urejanja medicinsko-tehničnih pripomočkov je bil v letu 2009
sprejet Zakon o medicinskih pripomočkih,50 s katerim bo zagotovljen dostop do
medicinskih pripomočkov, ki ustrezajo standardom kakovosti na evropskem trgu in
onemogočen dostop do izdelkov, ki ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z varnostjo,
zmogljivostjo in kakovostjo (MZ, 2009).
Upravni odbor ZZZS je na seji dne 16. 6. 2010 sprejel Sklep o spremembah in
dopolnitvah šifranta, medicinskih kriterijev in cenovnih standardov medicinsko
tehničnih pripomočkov, ki se predpisujejo na naročilnico v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Spremembe in dopolnitve šifranta, medicinskih kriterijev in
cenovnih standardov so stopile v veljavo 1. 7. 2010 (ZZZS, 2010).
Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju51 je bil dne 14. 7. 2009 s predstavniki dobaviteljev sklenjen Dogovor o
preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki za obdobje 2009 – 2011 (v
nadaljnjem besedilu: Dogovor o MTP) in izveden Javni razpis za izvajanje programov
izdaje in izposoje medicinsko tehničnih pripomočkov zavarovanim osebam. Na podlagi
sklepa o izbiri dobaviteljev, ki ga je sprejel Upravni odbor ZZZS dne 28. 1. 2010, so
območne enote ZZZS z izbranimi dobavitelji (lekarne, specializirane prodajalne, optiki)
sklenile pogodbe. Nove pogodbe so stopile v veljavo s 1. 3. 2010. S sklenitvijo novih
pogodb je ZZZS na novo uredil pogodbena razmerja in prvič so bile sklenjene pogodbe
tudi z optiki.

Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
7.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- S 1. 3. 2010 so izposojo pripomočkov na območju celotne države začeli izvajati
pogodbeni dobavitelji, izbrani na javnem razpisu (ZZZS, 2010).
- Pogodbeni dobavitelji, ki so po 1. 3. 2010 izdajali in izposojali medicinsko tehnične
pripomočke v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, so bili dolžni vsa izdajna
mesta označiti s posebnimi novimi zelenimi nalepkami ZZZS »Pogodbeni dobavitelj
medicinsko-tehničnih pripomočkov«, ki označujejo, da gre za dobavitelja MTP v breme
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dobavitelji so prejeli nalepke s strani območne
enote ZZZS ob podpisu pogodbe. Seznam pogodbenih dobaviteljev je objavljen na
spletni strani ZZZS, in sicer ločeno za javne in zasebne lekarne, specializirane
prodajalne in optike po sedežu območnih enot zavoda. Ločeno je objavljen tudi seznam
izposojevalnic in vrst pripomočkov, ki jih izposojajo (ZZZS, 2009, 2010).
50

51

Ur. l. RS, št. 98/2009
Ur. l. RS št. 76/2008
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IVZ je izdal obrazec »Naročilnica za medicinski pripomoček, očala, leče«. »Bela
naročilnica« je namenjena predpisovanju pripomočkov, ko se ugotovi potreba po
pripomočku, do katerega zavarovana oseba zaradi neizpolnjevanja medicinskih kriterijev
ni upravičena v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma ko gre za
pripomoček, ki ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Način naročanja
Bele naročilnice in Navodilo o predpisovanju pripomočkov na belo naročilnico sta
objavljena na spletni strani IVZ (ZZZS, 2009, 2010).

Raziskovalna dejavnost:
- V letu 2007 je URI - Soča napravil revizijo tako medicinskih kot tehničnih kriterijev za
predpisovanje zahtevnejših vozičkov.
- V letu 2008 je URI - Soča s svojimi strokovnjaki in v sodelovanju z Zvezo paraplegikov
Slovenije pripravil nove kriterije za blazine proti preležaninam, ki jih ZZZS potrdil in
sprejel sklep, da se dodajo k obstoječemu veljavnemu seznamu šifer medicinsko
tehničnih pripomočkov (ZZZS, 2008).
Dogodki:
- ZZZS je na spletni strani objavil spremembo šifranta trajnostnih dob medicinsko tehničnih
pripomočkov in dopolnil strukturo šifranta medicinsko tehničnih pripomočkov za potrebe
pogodbenih dobaviteljev. Spremembe so stopile v veljavo s 1.7.2010. S spremembo se je
uvedel izračun trajnostne dobe MTP v dnevih (ne več v mesecih, letih), upošteva se
maksimalno količino pripomočkov, ki jih zavarovana oseba lahko prejme za obdobje in
upoštevajo se leta starosti. S Pravili OZZ določena trajnostna doba (iztek trajnostne
dobe) se izračuna ob prejemu pripomočka, upošteva se prejeto količino pripomočkov in
starost osebe na datum prejema. On-line sistem ob ponovnem predpisu in izdaji
pripomočka sporoča, kdaj izteče trajnostna doba predhodno prejetega pripomočka in
javlja ustrezne napake (ZZZS, 2010).
7.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

7.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

Predstavniki NSIOS-a (2007) opozarjajo na vedno bolj omejevalne standarde ZZZS pri
dostopu do ortopedskih, medicinskih in drugih pripomočkov, ki jih invalidi potrebujejo. Še
posebej, ker se standardi iz leta v leto znižujejo in invalidi nimajo dostopa do zadostno
kvalitetnih proizvodov glede na vrsto invalidnosti, niti do zadostne količine glede na čas
uporabe posameznega pripomočka.
Gluhi nimajo priznanih vseh medicinsko tehničnih pripomočkov, ki jih potrebujejo v
svojem vsakdanjem življenju (NSIOS, 2008).
Zavarovanim osebam so natančni podatki v zvezi s pravicami do posameznih vrst
medicinsko tehničnih pripomočkov, vključno s pogoji, ki jih mora izpolnjevati zavarovana
oseba, pooblastili za predpis, postopkom uveljavljanja pravice in standardi, ki so določeni
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za posamezne vrste medicinsko tehničnih pripomočkov, dostopni na spletni strani ZZZS
(ZZZS, 2009).

C. Rehabilitacija
7.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja
- Spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju52
Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
7.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- V letu 2007 so se poenotile cene nekaterih programov ter povečala celotna sredstva za
predvideno inflacijo.
- Programe skupinske obnovitvene rehabilitacije izvajajo in organizirajo združenja in
društva bolnikov v sodelovanju s klinikami in inštituti. Na podlagi izvedenega javnega
razpisa je ZZZS z izbranimi organizatorji sklenil pogodbe o sofinanciranju programa
skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2007, 2008, 2009 in 2010, in sicer:
o Društvo psoriatikov Slovenije,
o Združenje multiple skleroze Slovenije,
o Društvo distrofikov Slovenije,
o Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami,
o Zveza paraplegikov Slovenije,
o Slovensko društvo za celiakijo,
o Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije,
o Društvo paralitikov Slovenije.
- Skladno s 50. členom Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ZZZS vsako leto
sofinancira zavarovanim osebam z določenimi boleznimi/stanji udeležbo v skupinski ter
njim prilagojeni rehabilitaciji, ki jo strokovno vodi ustrezna klinika, inštitut ali drug
zdravstveni zavod. Udeleženci skupinske obnovitvene rehabilitacije, ki so pretežno
invalidi, imajo zagotovljeno sofinanciranje fizioterapije in stroške bivanja (ZZZS, 2008,
2009, 2010).
- Višina sredstev za sofinanciranje skupinske obnovitvene rehabilitacije je vsako leto
določena v finančnem načrtu ZZZS, ki ga sprejme Skupščina ZZZS. V letu 2007 je bilo
52

Ur. l. RS, št. 9/1992 Spremembe: Ur.l. RS, št. 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-390/02-27, 76/2005, 100/2005-UPB2, 100/2005 Odl.US: U-I-69/03-17, 21/2006 Odl.US: U-I277/05-32, 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
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za ta namen bilo namenjenih 2.937.106 EUR, v letu 2008 3.072.500 EUR, v letu 2009
3,311 milijonov EUR za 3.240 oseb in terapevtov, v letu 2010 pa 3,325 milijonov EUR, in
sicer za paraplegike, paralitike, za bolnike z multiplo sklerozo, bolnike z živčno-mišičnimi
obolenji, odrasle bolnike s cerebralno paralizo, otroke s cerebralno paralizo, bolnike z
najtežjo obliko psoriaze, otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo
in fenilketunorijo ter otroke s celiakijo.
Rehabilitacija odraslih invalidov-pacientov je v letu 2009 (URI - Soča) zajemala, kakor
prejšnja leta, deset programskih sklopov, ki so obravnavali paciente s patologijami
(okvare hrbtenjače, možganska kap, nezgodna možganska poškodba in druge okvare
možganov, multipla skleroza, druga nevrološka obolenja, poškodbe perifernih živcev,
poškodbe mišično-skeletnega sistema, revmatska obolenja, amputacije zgornjih udov,
amputacije spodnjih udov).
Na oddelku za rehabilitacijo otrok so bili obravnavani otroci z boleznimi in poškodbami
vseh omenjenih sklopov in dodatno prirojenih anomalij udov in živčevja ter z razvojnimi
motnjami. Hospitalizirani invalidi so bili obravnavani po načelu celovitega strokovnega,
interdisciplinarnega skupinskega dela na terciarni ravni zahtevnosti (URI - Soča, 2009).
Delo poteka v okviru rehabilitacije in tudi po rehabilitaciji. Izboljšave na področju dela z
invalidi:
o elektronsko naročanje invalidov,
o elektronski podatki o invalidih na oddelkih za informatorje,
o elektronski dostop do invalidove dokumentacije za člane skupin, ki delajo z
invalidi,
o elektronsko beleženje zdravil na oddelkih,
o znan in ustaljen telefonski in elektronski način komunikacije z uporabniki,
o nudenje telefonskih informacij za invalide (URI - Soča, 2009).
1. 1. 2009 je bil uveden sistem beleženja zdravil po pacientih. URI – Soča je edina
slovenska bolnišnica, ki beleži porabo vseh zdravil (registriranih in neregistriranih).
Lekarna URI – Soča je aktivno sodelovala v komisiji, ki je vzpostavila organizacijsko
shemo celotnega procesa.
Na URI – Soča so v letu 2009 začeli dejavnosti za razširitev sistema kakovosti ISO
9001:2008 na celotno kliniko za fizikalno medicino in rehabilitacijo. Na URI - Soča so v
letu 2009 izvajali tudi večje število raziskovalnih projektov in programov.
Na področju rehabilitacije so na URI – Soča v letu 2010 izvajali celovito rehabilitacijo za
osebe z okvarami osrednjega in perifernega živčevja, z gibanjem povezanih telesnih
zgradb in funkcij ter bolnikov s kronično bolečino in rakom. Pri tem so upoštevali vidike
medicinske rehabilitacije, delovnih zmožnosti in zagotovitev ustreznih pripomočkov, kar
omogoča tudi čim večjo samostojnost in zaposlitev invalidov.
V letu 2010 so na URI – Soča vpeljali številne novosti v rehabilitaciji. Med njimi velja
poudariti vpeljevanje ocenjevanja (v vseh enotah URI – Soča, kjer poteka klinično
strokovno delo), robotike, predvsem robota za vadbo hoje, v rehabilitacijo, v klinično
uporabo doma IRIS, redno izvajanje urodinamskih preiskav, razširjanje respiratorne
rehabilitacije, nadaljnji razvoj telerehabilitacije, vpeljevanje novih prostočasnih, predvsem
športnih dejavnosti ter novih načinov izdelave protez in ortoz, kar izboljšuje delo z
rehabilitanti. V okviru celovite rehabilitacije je bilo izboljšano sodelovanje med
posameznimi enotami Inštituta. Prestrukturirali so ambulantne programe ter uvedli nove
ambulante za rehabilitacijo ljudi s kronično nerakavo bolečino. Poskusno so na podoben
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način pričeli z delom v ambulanti za športne poškodbe. Dodelali so kriterije za
ambulantne preglede ter jih predstavili zdravnikom družinske medicine.
Na URI - Soča so v okviru bolnišnične rehabilitacije v letu 2010 uvedli enotne, za
posamezne cilje rehabilitacije specifične ocenjevalne lestvice za odrasle in otroke.
Poleg doslej vpeljanih in uporabljenih metod so v letu 2010 vpeljali tudi nekatere nove
terapevtske metode. Uvedli so devetnajst standardov zdravstvene nege in izdali deset
novih zloženk. Seznami novih ocenjevalnih lestvic, metod in zloženk se nahajajo v
skupnem poročilu MDDSZ (2010).
V letu 2010 se je na URI - Soča razširil obseg timskega dela v ambulanti za sklepne in
obsklepne bolezni in okvare. Uvedena je bila subspecialistična ambulanta za kronično
nerakavo bolečino, v kateri se obravnava predvsem osebe s hudimi funkcijskimi
težavami bodisi na področju delazmožnosti kot tudi samostojnosti v aktivnostih
dnevnega življenja, posledično nastalimi zaradi kronične bolečine. S timsko obravnavo
(zdravnik, psiholog, fizioterapevt, delovni terapevt) se natančneje oceni vse dejavnike, ki
pri posamezniku s kronično bolečino vplivajo na končen funkcionalni izid in glede na to
oceno se priporoči najprimernejše terapevtske ukrepe. Vzporedno z uvedbo nove
subspecialistične ambulante za kronično nerakavo bolečino poteka tudi raziskovalno
delo, ki je namenjeno predvsem izboljšanju kakovosti dela v klinični praksi (npr.
preverjanje veljavnosti ocenjevalnih inštrumentov, spremljanje učinkovitosti izbranih
terapevtskih postopkov).
Na URI - Soča (2010) so izvajali naloge terciarnega nivoja na področju izobraževanja,
raziskovanja, oblikovanja doktrine in uvajanja novih spoznanj na področju fizikalne in
rehabilitacijske medicine ter usposabljanja in zaposlovanja invalidov.
Na oddelku za rehabilitacijo pacientov po nezgodni možganski poškodbi, z multiplo
sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji ter na otroškem oddelku je enkrat tedensko v
letu 2010 potekala terapija s psi (URI – Soča, 2010).

Raziskovalna dejavnost:
- URI – Soča je pripravil nove strokovne kriterije za predpis otroških vozičkov in s tem
zagotovil, da bodo otroci s posebnimi potrebami opremljeni s funkcionalnimi vozički. Za
implementacijo pravice do celovite obravnave z zdravljenjem in rehabilitacijo slepote in
slabovidnosti pri Očesni kliniki v Ljubljani je bila imenovana strokovna skupina, ki bo
pripravila zdravstveni del celovite obravnave slepote in slabovidnosti (ZZZS, 2008).
Dogodki:
- Na URI – Soča so v letu 2009 sodelovali z organizacijami za samopomoč, kjer so za
člane društev in bolnike pripravili predavanja o preventivi poškodb ter utrjevanje
programov psihosocialne rehabilitacije, ki jih na inštitutu poleg zdravnikov in
medicinskega osebja izvajajo tudi psihologi, logopedi in socialni delavci.
- Na URI - Soča je bila v letu 2010 pripravljena nova vizija strokovnega razvoja za obdobje
2011 – 2015. Ta bo osnova za strokovno delo v naslednjih petih letih. Predvidena je bila
širitev treh ter vpeljava osmih novih programov, vpeljava 13 novih diagnostičnih ter 33
novih terapevtskih metod, predvidena pa je tudi bogata in široka raziskovalna dejavnost,
izobraževanje ter izdelava kariernega razvoja za posamezne zaposlene. Na vseh
strokovnih področjih je glavni poudarek na interdisciplinarnosti.

82

-

Spodbudno je, da vedno več zaposlenih dobiva mednarodno razpoznavnost, kar
dokazujejo številna vabila na predavanja, vedno večje število zaposlenih, ki imajo aktivne
vloge v različnih mednarodnih strokovnih organizacijah, ter vedno širši krog recenzentov
(URI - Soča, 2010).

7.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

7.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

NSIOS (2008) opozarja, da se v praksi še ne izvaja pravica slepih in gluhih do
medicinske rehabilitacije.
URI – Soča (2009) ugotavlja, da so glede na potrebe invalidov njihove zmogljivosti na
nekaterih oddelkih premajhne. Nekateri oddelki, predvsem oddelek za osebe po
možganski kapi, oddelek za (re)habilitacijo otrok in za oddelek za invalide po poškodbi in
z revmatskimi obolenji, ne zmorejo sprejeti vseh invalidov iz Slovenije, ki so potrebni
ustrezne celovite rehabilitacije. Kljub preseganju obsega storitev nastajajo čakalne dobe
do 90 dni v ambulantah rehabilitacijskih služb in za terapije (največ 3 mesece).
Težave so s financiranjem, ker Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zmanjšuje
sredstva (URI - Soča, 2009). Problem je tudi zmanjševanje zaposlovanja in povečanja
obsega dela na individualni ravni, kar povzroča veliko obremenjenost zdravstvenih
delavcev in ne more prispevati k izboljšanju kakovosti storitev.

D. Celovita zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami
7.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja
- Na tem področju ni bila sprejeta nobena nova zakonodaja.
Zakonodaja v pripravi:
- V letu 2007 in 2008 je posebna delovna skupina, ki jo je imenoval minister za zdravje,
pripravljala strokovne smernice za oblikovanje zdravstvene, vzgojno-izobraževalne in
socialne mreže na področju družbene skrbi za osebe s spektroavtističnimi motnjami.
Smernice so priporočila pristojnim ministrstvom za pripravo akcijskih načrtov,
usklajevanje pa bo zagotavljala medresorska delovna skupina.
- V letu 2007 je bila pri MZ ustanovljena Medresorska delovna skupina za pripravo
predloga ureditve problematike otrok s posebnimi potrebami, ki bo usklajevala vsebine,
ki pomembno vplivajo na celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami, predvsem pri
pripravi oziroma spremembah predpisov in za medresorsko usklajevanje vseh politik, ki
vplivajo na celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami.
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Z namenom ureditve problematike celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami so
na MZ v letu 2009 oblikovali novo medresorsko delovno skupino za pripravo predloga
ureditve problematike otrok s posebnimi potrebami, v katero so imenovani predstavniki
resornih ministrstev: za zdravje, šolstvo in šport ter delo, družino in socialne zadeve ter
Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami. Glavni nalogi te
skupine sta usklajevanje vsebine, ki pomembno vpliva na celostno obravnavo otrok s
posebnimi potrebami, predvsem pri pripravi ali pred spremembami predpisov; in
medresorsko usklajevanje vseh politik, ki vplivajo na celostno obravnavo otrok s
posebnimi potrebami.
V letu 2010 se je na MZ večkrat sestala medresorska delovna skupino za pripravo
predloga ureditve problematike otrok s posebnimi potrebami. Člani omenjene
medresorske skupine so sprejeli sklep, da se oblikuje posebna delovna skupina, ki bo
obravnavala problematiko poklicnega svetovanja. Prav tako so člani medresorske
delovne skupine sprejeli sklep, da se oblikuje ožja delovna skupina, ki bo obravnavala
problematiko zgodnje obravnave otrok z motnjami v razvoju.

7.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Raziskovalna dejavnost:
- Za celovito obravnavo slepote in slabovidnosti je MZ v letu 2008 naročilo "Analizo stanja
zdravstvene in socialne pomoči populaciji slepih in slabovidnih oseb v različnih starostnih
obdobjih ter načini informiranja", ki jo pripravlja Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
Ljubljana. V letu 2009 je bila zaključena analiza, ki zajema oceno odnosov slepih in
slabovidnih oseb v njihovem socialnem okolju, dojemanje okolja, vidike zdravstvenih
storitev, finančnih prejemkov, dostopnosti v fizičnem okolju, zaposljivosti, izobraževanja,
uporabe pripomočkov in prostočasnih dejavnosti ter uporabnosti različnih virov
informiranja. V jedru predlaganih ukrepov in dejavnosti je zavedanje o njihovih pravicah
in možnostih za izboljšanje socialnega in materialnega položaja in celovita informiranost
slepih in slabovidnih odraslih in otrok ter njihovih zakonitih zastopnikov. MZ, ki je vodilo
projekt, bo gradivo izdalo v knjižni obliki in ga kot informativni pripomoček poslalo
strokovnjakom in pristojnim službam, ki skrbijo za ustrezen socialni položaj slepih in
slabovidnih oseb.
Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
7.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
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7.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

NSIOS (2008) v svojem poročilu opozarja, da je ukrep zagotavljanje zgodnjega
odkrivanja in celovite obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin (otrok z
okvarami/motnjami v telesnem oziroma duševnem razvoju) s posebnim poudarkom na
mobilnih oblikah pomoči, ki omogočajo, da otrok ostane v družini za osebe z motnjo v
duševnem razvoju, še vedno neuresničen.
Invalidi poudarjajo, da pogrešajo sistemski pristop k izvajanju zgodnje pomoči otrokom s
posebnimi potrebami in njihovim družinam (skupno poročilo MDDSZ, 2010).

E. Ozaveščanje, zbiranje podatkov in publiciranje
7.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Zakon o pacientovih pravicah53
Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
7.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- Za ukrep "sistematično zbiranje podatkov o zdravstvenem stanju in potrebah invalidov in
otrok s posebnimi potrebami" je poročilo pripravil IVZ. IVZ se je vključeval v izvajanje
API tako s svojo redno dejavnostjo na področju zdravstvene statistike, ki poleg zbiranja
in analiz razpoložljivih podatkov o zdravju in zdravstvenem varstvu vključuje tudi
kontinuirano delo na temeljnih metodoloških vprašanjih in entitetah zdravstvene
statistike (MZ, 2007, 2008, 2009, 2010), s poudarkom na primerljivosti metodologije v
okviru EU, kot tudi z vključevanjem v medresorske skupine in sodelovanjem v
mednarodnih projektih, katerih namen je izboljšati položaj oseb z dolgotrajnimi
zdravstvenimi težavami in zmanjšano zmožnostjo/invalidnostjo.
- Primer dobre prakse so tečaji znakovnega jezika, ki jih že nekaj let organizira Društvo
študentov medicine in se jih udeležujejo študenti medicine, pogosto pa se jim pridružijo
tudi zdravniki in študentje drugih strok. Začetni tečaj zajema 10 srečanj ali 20 šolskih ur.
Vodijo ga izučeni tolmači slovenskega znakovnega jezika. Tečaj je prilagojen študentom
medicine, kar pomeni, da se naučijo osnovnih kretenj za obravnavo invalida v ambulanti.
Kljub pravici, da gluho osebo pri zdravniškem pregledu spremlja tolmač, pa je odnos
pacient-zdravnik bolj oseben, če zdravnik obvlada vsaj osnovne kretnje za komunikacijo.
V drugem delu tečaja so navzoče tudi gluhe osebe, tako da lahko udeleženci preizkusijo
pridobljeno znanje v praksi, nekajkrat pa se udeležijo tudi družabnih srečanj v Društvu
gluhih in naglušnih Ljubljana. Tečaj je koristen tudi zato, ker tolmači in gluhe osebe
53
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predstavijo življenje gluhih in njihove težave pri vključevanju v družbo. Ker je zanimanje
za tečaj precejšnje, organizirajo tudi nadaljevalni tečaj (MZ, 2009).
Raziskovalna dejavnost:
- IVZ je v letu 2008 sodeloval tudi pri projektu DISABKIDS, ki želi povečati kakovost in
neodvisnost otrok s kroničnimi obolenji in njihovih družin in čezmejno projektno
sodelovanje za priredbo in uvajanje ICF za otroke in mladostnike.
- Aktivnosti EU in mednarodni projekti, v katerih sodeluje IVZ, so: Evropska anketa o
zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS), v kateri so zbrali odgovore tudi na nekatera
posebna vprašanja povezana s statusom invalida; Zdrava leta življenja - sodelovanje v
TF HE za razvoj novega kazalnika, ki kaže razmerje med pričakovanimi leti življenja in
pričakovanimi leti zdravja oz. življenja brez omejitev običajnih aktivnosti zaradi
zdravstvenih težav (MZ, 2008, 2009, 2010)
- V letu 2010 bo IVZ z razvojem kazalnika Zdrava leta življenja predvidoma vključen v
skupni ukrep (joint action EHLEIS). V zvezi s pripravami na uvajanje rednega zbiranja
primerljivih podatkov o zmanjšani zmožnosti/invalidnosti v EU je IVZ sodeloval v novi
skupini Eurostat-a za statistiko invalidnosti (TFDS) (MZ, 2009, 2010).
- Zaključen je triletni projekt EU za izboljšanje informacij o odraslih oseb z motnjo v
duševnem razvoju »POMONA«, končno poročilo bo dostopno na spletni strani.
Dogodki:
- URI - Soča in MZ sta organizirala v letu 2008 delavnico "MKF-OM-Mednarodna
klasifikacija funkcioniranja za otroke", ki so se je udeležili strokovnjaki, ki se ukvarjajo z
zdravljenjem in rehabilitacijo otrok. V letu 2008 so bile spektrovtistične motnje osrednja
tema XVI. izobraževalnih dni specialne in rehabilitacijske pedagogike.
- MZ je v letu 2007 objavilo knjigo Javno zdravstveni vidiki obravnave ogroženih in ranljivih
skupin prebivalstva. Knjiga je zasnovana kot predstavitev vidikov strokovnjakov iz
različnih področij. Knjiga dopolnjuje vsebine, objavljene v knjigah, ki jih je MZ objavilo leta
2005 in 2006: "Zdravstveno varstvo ogroženih skupin prebivalstva", v kateri je
predstavljena tudi organiziranost in delovanje nekaterih invalidskih organizacij na
področju zdravstvenega varstva, in "Priporočila Odbora ministrov državam članicam
Sveta Evrope".
- MZ (2009) je izdalo publikacijo z naslovom "Smernice za celostno obravnavo oseb s
spektroavtističnimi motnjami" in v sodelovanju z MŠŠ in MDDSZ januarja 2009
organiziralo strokovni posvet, na katerem so bile smernice predstavljene strokovnjakom,
ki delajo na področju zdravstva, šolstva in socialnega varstva. Smernice so bile
predstavljene tudi staršem oseb s to motnjo na srečanju marca 2009.
- Izvajalci zdravstvenih storitev so bili ponovno obveščeni o določilih Zakona o pacientovih
pravicah, zlasti glede objave podatkov o pristojni osebi in najbližjem zastopniku
pacientovih pravic, na katerega se lahko pacienti obračajo po nasvet in pomoč pri
uresničevanju zakonsko določenih pravic. V letu 2009 so bili imenovani vsi zastopniki
pacientovih pravic, z začetkom leta 2010 pa vsi tudi aktivno delujejo. Pri svojem delu se
zastopniki srečujejo z vsakdanjimi težavami invalidov, zelo dobro poznajo ovire, pa tudi
možne načine reševanja težav. Zato lahko zastopniki s posebnim uvidom oblikujejo
koristne predloge za izboljšave sistema zdravstvenega varstva, v letnih poročilih in z
neformalno komunikacijo pa o njih obvestijo tudi druge vpletene. V okviru pravic, ki jih
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določa zakon, velja posebej izpostaviti pravico invalida do obveščenosti in sodelovanja, ki
v povezavi z Zakonom o uporabi slovenskega znakovnega jezika gluhim osebam
omogoča spremstvo tolmača pri postopkih v zdravstvenih ustanovah.
7.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

7.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

NSIOS (2008) ugotavlja, da za osebe z motnjo v duševnem razvoju na področju
izboljšanja znanja oziroma vedenja osebja v zdravstvenih ustanovah o posameznih
vrstah invalidnosti ter ustrezne obravnave glede na vrsto invalidnosti žal ni nobenega
napredka. V okviru tega cilja NSIOS predlaga učenje znakovnega jezika kot izbirni
predmet na medicinski fakulteti in srednji zdravstveni šoli.
Glede sistematičnega zbiranja podatkov o zdravstvenem stanju in potrebah invalidov in
otrok s posebnimi potrebami, obstoječih mrežnih povezavah v skupnosti ter iskanje
načinov prilagajanja zdravstvenih zmogljivosti dejanskim potrebam invalidov je NSIOS
(2008) izpostavil, da rezultata tega ukrepa za osebe z motnjo v duševnem razvoju ne
poznamo. Prav tako glede ukrepa ozaveščanje vseh strokovnih delavcev na področju
zdravstva o potrebah invalidov v praksi rezultatov tega cilja za osebe z motnjo v
duševnem razvoju ne poznamo.
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8. CILJ: invalidom zagotavljati vključenost v kulturne dejavnosti in
sodelovanje na področju dostopnosti do kulturnih dobrin na enakopravni
podlagi
V API so kot nosilci ukrepov pri tem cilju opredeljeni Ministrstvo za kulturo, univerze,
kulturne ustanove, invalidske organizacije.
Od teh so bili k poročanju pozvani MK, NSIOS, SOUS, Sonček in YHD.
O vsebinah pri tem cilju so najmanj enkrat v štirih letih poročali URI - Soča, MK, NSIOS.
Ukrepi:
8.1
oblikovanje primernih ukrepov za zadovoljevanje posebnih potreb invalidov in za
ozaveščanje celotnega prebivalstva o ovirah invalidov ter o njihovih kulturnih
prispevkih celotni družbi na podlagi analiz stanja dostopnosti kulture in primerjalnih
presoj ukrepov za invalide na področju kulture;
8.2.
razširjanje možnosti sofinanciranja iz proračunskih sredstev na projekte, namenjene
vsem invalidom. Pozornost pri tem je treba nameniti tudi osebam z motnjo v
duševnem razvoju;
8.3.
spodbujanje splošne knjižnice k zagotavljanju knjig, prilagojenih za slepe in
slabovidne;
8.4
uvrstitev knjižnice za slepe in slabovidne v nacionalno shemo knjižnic in zagotovitev,
da država sistemsko financira delovanje knjižnice (leposlovje, učbeniki, strokovna
dela), ter ureditev statusa specialne knjižnice;
8.5
sistemsko zagotavljanje financiranja in izdajanja prilagojenih časopisov (za slepe in
slabovidne ter osebe z motnjo v duševnem razvoju);
8.6
sistemsko zagotavljanje pravice slepih in slabovidnih do dostopa do tiskanih občil v
elektronski obliki;
8.7
spodbujanje statusa samostojnih kulturnih delavcev invalidov (npr. gluhih, slepih);
8.8
spodbujanje nastajanja/formaliziranja posebnih oblik udejanjanja kulture invalidov
(npr. gledališče gluhih, slepih in podobno);
8.9
spodbujanje nastajanja društev in podobnih združenj na področju kulture in
spodbujanje združevanja invalidnih umetnikov;
8.10 dopolnjevanje pravnih predpisov, ki se nanašajo na dostopnost kulture ter udeležbo
invalidov pri načrtovanju in ustvarjanju kulturnih dobrin;
8.11 priprava zakonodaje, ki bo v skladu z mednarodnim pravom zagotovila, da zakoni o
zaščiti intelektualne lastnine niso nerazumna ali diskriminacijska ovira za to, da
kulturno gradivo ne bi bilo dostopno invalidom.

Ukrepi se vsebinsko povezujejo, zato jih je smiselno gledati z vidika štirih področij:
a) osveščanje in publikacije, ki zajema ukrepa 8.1 in 8.9;
b) udejstvovanje v kulturi, ki vključuje ukrepe 8.2, 8.7, 8.8 in 8.10;
c) dostopnost do kulturnih dobrin, ki obsega ukrepe 8.5, 8.6, 8.10 in 8.11;
d) knjižnice, ki vključuje ukrepa 8.3 in 8.4.
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Vsebine, o katerih so v letih od 2007 do 2010 pisali poročevalci, smo umestili v kategorije, ki
bi jih lahko opredelili z značilnostmi strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev
izida.

A. Osveščanje in publikacije
8.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Sektor za slovenski jezik je skrb za demarginalizacijo in integracijo invalidov kot temeljni
cilj API upošteval pri snovanju Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno
politiko,54 zato je med programske postavke resolucije uvrstil več ukrepov v zvezi z
učenjem, uveljavljanjem in razvojem znakovnega jezika za gluhe.
Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
8.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- MK (2008) je v dokumentacijo neposrednega poziva, preko katerega se financira
izvajanje javne službe v muzejih, tudi zapisalo: »Vsaj en razstavni projekt naj bo deloma
prilagojen gibalno in senzorno oviranim osebam (pri utemeljitvi opišite tudi prilagoditev)«.
- Na Oddelku za rehabilitacijo pacientov po nezgodni možganski poškodbi, z multiplo
sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji so na novo uvedli likovne ustvarjalne delavnice
(URI - Soča, 2010).
Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- V okviru mednarodnega projekta Vseživljenjsko učenje – Grundtvig so za potrebe
Muzeja novejše zgodovine Celje izdelali publikacijo in iPod z virtualnim vodičem po
muzejskih razstavah za gluhe in naglušne obiskovalce (MK, 2009).
- Konec novembra 2009 je bila izdana strokovna publikacija z naslovom »Dostopen muzej
– smernice za dobro prakso« (MK, 2009).
- Predstavniki NSIOS-a (2007) so se v okviru uresničevanja osmega cilja pozitivno
opredelili do na RTV Slo posnete oddaje plesne predstave Društva študentov invalidov
Slovenije z naslovom »Watch out«.
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8.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

Na področju statusov društev v javnem interesu so do sedaj izdali 24 predhodnih
soglasij k odločbam o podelitvi statusa v javnem interesu, ki jih je izdalo MDDSZ, MZ,
MŠŠ, nekatera društva, pa tudi zavodi, pa so pridobili status v javnem interesu na
področju kulture, ker opravljajo usposabljanja na področju kulture (MK, 2010).

B. Udejstvovanje v kulturi
8.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
-

Na tem področju ni bila sprejeta ali v pripravi nobena nova zakonodaja.

8.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- V letu 2008 je bil prvič izveden Javni razpis za izbor kulturnih projektov za dvig
zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni
vključenosti za leto 2008 v okviru Evropskega socialnega sklada. Med prijavljenimi in
odobrenimi kulturnimi projekti je nekaj takšnih, ki so namenjeni tudi invalidom. Za
podrobnejše podatke o prijavljenih in sofinanciranih projektih, ki so namenjeni (tudi)
invalidom, glej skupno poročilo MDDSZ (2008).
- V letu 2007, 2008 in 2009 je bil izveden Javni razpis za izbor kulturnih projektov za
razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih
tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, financiran
iz proračuna RS, namenjenega za kulturo. V letu 2007 je bilo razpisanih in odobrenih
173.769 EUR. Vsi izbrani projekti so bili 100 % realizirani, v skladu z opredeljenimi cilji iz
pogodb (MK, 2007). Za javni razpis je bilo v letu 2008 razpisanih in odobrenih
178.113,00 EUR. Po podatkih z dne 29. oktobra 2008, so bili vsi projekti realizirani 100
% in porabljena so bila vsa razpisna sredstva (skupno poročilo MDDSZ, 2008).
- JSKD v okviru svojih dejavnosti že vrsto let sodeluje tudi z društvi invalidov, oziroma v
svoje programe vključuje posameznike, ki so senzorno ali gibalno ovirani. Tako nekatere
skupine in posamezniki nastopajo na prireditvah sklada in se udeležujejo izobraževalnih
oblik na gledališkem, plesnem in folklornem področju (zlasti društva gluhih in naglušnih
ter slepih in slabovidnih) (MK, 2007).
- JSKD poleg nalog na področju strokovne in organizacijske pomoči kulturnim društvom in
njihovim zvezam, organizacije prireditev, izobraževalnih programov in založništva tudi
sofinancira programe in projekte, ki presegajo lokalni pomen. Tako je na podlagi javnega
poziva v letu 2007 sofinanciral več projektov društev invalidov - paraplegikov, delovnih
invalidov, gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih - na likovnem, gledališkem,
večzvrstnem, plesnem in literarnem področju (MK, 2007).
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-

Direktorat za umetnost na MK poroča, da so v letu 2010 na področju uprizoritvenih
umetnosti podprli kulturni projekt gluhega igralca z naslovom »Abeceda« v višini 1.900
EUR.

Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- V letu 2010 so iz rezervnih sredstev MK sofinancirali v višini 6.000,00 EUR tudi kulturni
projekt Kulturnega in izobraževalnega društva gluhih Mavrica z naslovom »6. evropski
festival kulture in umetnosti gluhih SALVIA 2010«, ki se je v času od 2.10. do 9.10.2010
odvijal v Ljubljani.
8.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

Primer dobre prakse (MK, 2007): Društvo Taka Tuka - društvo, ki deluje od leta 2003 in
se ukvarja z gledališčem gluhih otrok in mladostnikov je na podlagi strokovnega in
načrtnega dela ter inovativnega pristopa v letu 2007 prejelo skladova sredstva za
udeležbo na 8. mednarodnem otroškem festivalu uprizoritvenih umetnosti v New Delhiju,
za pripravo predstave Čarovnica Vilma, projekta Gledališče v vlogi socialne integracije in
festival Gledališče gledalce išče ter plesne delavnice za gluhe otroke.

C. Dostopnost do kulturnih dobrin
8.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- V začetku leta 2008 je bila v Državnem zboru RS sprejeta Resolucija o Nacionalnem
programu za kulturo 2008-2012,55
- Prav tako je bil v začetku leta 2008 sprejet nov Zakon o varstvu kulturne dediščine,56
- Standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2005-2010), sprejeti v letu 2005 v poglavju
»Prostori za uporabnike« izrecno določajo, da morajo biti »prostori v zgradbi
funkcionalno povezani, s kratkimi, preglednimi komunikacijami in s čim manj pregradami,
udobni in varni za zaposlene in obiskovalce ter dostopni invalidom«. Zato se pri gradnji
novih knjižnic to pravilo upošteva, najmanj z vgradnjo ustreznih dvigal in klančin. Poleg
tega standardi določajo, da mora biti v knjižnici na voljo oprema za uporabo gradiva in
tehnična oprema za vizualno, slušno in fizično ovirane posameznike.
- Sektor za slovenski jezik je skrb za demarginalizacijo in integracijo invalidov kot temeljni
cilj API upošteval pri snovanju Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno
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politiko,57 zato je med programske postavke resolucije uvrstil več ukrepov v zvezi z
učenjem, uveljavljanjem in razvojem znakovnega jezika za gluhe.
Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
8.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- Na področju varstva slovenske kulturne dediščine MK posebej omenja strokovno
srečanje Muzeoformu v Cankarjevem domu aprila 2009 na temo »Kako zagotoviti
dostopen muzej«.
- V juliju in avgustu 2009 so na I. programu Radia Slovenije predvajali dve radijski oddaji o
fizični dostopnosti in dostopnosti programskih vsebin za gibalno in senzorno ovirane
obiskovalce slovenskih muzejev (MK, 2009).
- V letu 2009 je bilo v slovenskih muzejih izvedenih veliko vodstev po razstavah,
muzejskih delavnic in predavanj, ki so bila namenjena slepim in slabovidnim, gluhim in
naglušnim ter gibalno oviranim obiskovalcem muzejev (MK, 2009).
- Primeri dobre prakse:
(1) V Prirodoslovnem muzeju Slovenije občasne razstave v letu 2007 niso bile posebej
prilagojene slepim in slabovidnim, čeprav so bili deli razstave »Kaj spreminja svet«
ozvočeni (Film nastanek sveta, oglašanje netopirjev) ali kako drugače zanimivi tudi
slepim in slabovidnim (npr. uporaba potresne mizice ipd.). Na organizirano pobudo
slepih in slabovidnih so organizirali predavanje o ptičih (predaval je dr. Tomi Trilar). Izdali
so zvočni zapis na zgoščenki Gozdne ptice Slovenije (dr. Tomi Trilar), ob katerem slepi
in slabovidni lahko prejmejo besedilo spremne knjižice v brajici (knjižico se prejme
brezplačno ob nakupu zgoščenke.
(2) Pokrajinski muzej Kočevje je pripravil občasno razstavo z naslovom »Edina tema je
neznanje - Šolstvo in skrb za slepe in slabovidne«. Razstava je prilagojena slepim in
slabovidnim osebam, in sicer z izbiro: ustrezne velikosti in barve panojev, ustreznega
tiska, lupami za povečavo tiska, tekstom v povečanem tisku, s simulacijskimi očali, s
tekstom v brajici, predmeti, ki jih je bilo v čim večji meri mogoče otipati, zvočnimi
posnetki intervjujev z gojenci ljubljanskega zavoda za slepe, posnetki glasbene skupine
Slepi potnik, filmi. Razstava je gostovala v Slovenskem šolskem muzeju od 13. junija do
16. novembra 2007.
- Prav tako želimo kot primer dobre prakse izpostaviti razstavo Slovenski impresionisti in
njihov čas 1890-1920, v okviru katere je Narodna galerija organizirala 5 vodstev za slepe
in slabovidne, ki se jih je udeležilo 35 slepih in slabovidnih obiskovalcev.
57

Ur. l. RS, št. 43/2007

92

8.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

Izvajajo se tudi konkretni ukrepi glede dostopnosti muzejev za gibalno in senzorno
ovirane, kakor so izdelava klančin, gradnja dvigal, izdelava kopij predmetov, ki jih je moč
otipati, priprava avdiovodnikov za slepe, ponekod tudi priprava zloženk in napisov o
vsebini in pomenu predmetov v Braillovi pisavi in/ali povečanem tisku (MK, 2009).

8.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

Predstavniki NSIOS (2008) so v poročilu zapisali, da na področju dostopnosti kulturnih
vsebin ugotavljajo predvsem naslednje: nedostopnost kulturnih prireditev za gluhe
(tolmač) in naglušne (indukcijska zanka), potrebno je sistemsko zagotavljanje dostopa
do elektronskih medijev za gluhe in naglušne (dostop v videu s tolmačem, podnapisi).
Razpisi oziroma razpisni pogoji za sofinanciranje, kljub postavki v ukrepu, ki določa
»razširjanje možnosti sofinanciranja iz proračunskih sredstev na projekte, namenjene
vsem invalidom« izredno ozki, tako da je skoraj nemogoče pridobiti sredstva. Invalidske
organizacije zato predlagajo, da imajo taki razpisi v bodoče širše kriterije. Poleg tega
invalidi ugotavljajo, da v letu 2008 ni bil objavljen noben razpis iz evropskih strukturnih
skladov, kar kaže, da RS slabo črpa sredstva iz teh skladov. V poročilu za leto 2007 (str.
24) je pod točko D zapisano nekaj priporočil v zvezi z razvojem slovenskega
znakovnega jezika. Kljub temu, da je resolucija o nacionalnem programu za jezikovno
politiko sprejeta, še vedno niso zagotovljeni sistemski viri za standardizacijo in razvoj
slovenskega znakovnega jezika.
Predstavnik gluhih in naglušnih invalidov v NSIOS-u (2007) je opozoril na sledeča
dejstva, da:
o so kulturne prireditve za gluhe (tolmač) in naglušne (indukcijska zanka)
nedostopne;
o ni zagotovljen sistemski dostop do elektronskih medijev za gluhe in naglušne
(Spletna televizija - dostop v videu s tolmačem, podnapisi), prav tako pa tudi
dostopnost do kulturnih vsebin v prilagojeni obliki za gluhe in naglušne.

D. Knjižnice

8.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
-

Na tem področju ni bila sprejeta ali v pripravi nobena nova zakonodaja.
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8.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- MK je v letu 2010 sofinanciralo programe posebnih nalog, ki so jih izvajale osrednje
območne splošne knjižnice in ki vključujejo tudi dejavnosti za posebne skupine
uporabnikov.
- V okviru Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu se je v letu 2010 izoblikoval Center za
disleksijo z zbirko lažje berljivega knjižničnega gradiva, namenjenega dislektikom ter
gluhim in naglušnim (MK, 2010).
- V okviru javnega razpisa za senzorno ovirane je MK sofinanciralo tudi knjige in časopise
za slepe in slabovidne v Braillovi pisavi, v zvočnem zapisu in v povečanem tisku ter
računalniški časopis RIKOSS ter tiskane in video časopise za gluhe in naglušne (MK,
2010).
Raziskovalna dejavnost:
- V letih 2009 – 2010 je bila izvedena študija z naslovom »Vzpostavitev ustreznega
statusa knjižnice za slepe in slabovidne v sistemu knjižnic«, ki jo je pripravila Narodna in
univerzitetna knjižnica v Ljubljani (MK, 2010).
Dogodki:
- S postavk za knjižnično dejavnost je MK v letu 2007 financiralo nakup gradiva, ki
vključuje tudi nakup gradiv v invalidom prilagojenih tehnikah (zlasti zvočne knjige in
revije). S postavk za knjižnično dejavnost v letu 2007 ni financiralo posebnega nakupa
gradiva za invalide, ampak so knjižnice pri nakupu samostojne glede na potrebe v
njihovem okolju (MK, 2007).
- Primeri dobre prakse (MK, 2007):
(1) Knjižnica Radlje ob Dravi je v letu 2007 pridobila računalnik s prilagoditvijo za
slepe in slabovidne z Braillovim zaslonom, ki ga je podaril Lions klub na osnovi
aktivnosti Društva invalidov Slovenj Gradec. Oprema je na voljo obiskovalcem
knjižnice, v letu 2008 bodo izvajali tudi individualna izobraževanja za uporabo
opreme.
(2) Knjižnica Domžale poroča o izvedbi več bibliopedagoških ur za skupine učencev
iz šole s prilagojenim programom. V povezavi z Leo klubom je pridobila
elektronsko lupo za slabovidne, ki je nameščena v čitalnici knjižnice. Na otvoritvi
je nastopala tudi slepa pesnica.
8.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

Kot primer dobre prakse je v skupnem poročilu MDDSZ (2008) izpostavljena Knjižnica
Radlje ob Dravi, ki je v letu 2008 oblikovala nekatere oblike približevanja knjižnične
dejavnosti ciljnima skupinama: invalidom in starejšim občanom. V občini, ki s
pridobljenim certifikatom velja za »občino po meri invalidov«, se knjižnica kot javno
dostopna ustanova trudi svojo dejavnost z nekaterimi prilagoditvami in spremembami
približati tudi uporabnikom, katerim je zaradi telesne ovire knjižnica nedostopna ali pa je
knjižnična ponudba zanje neustrezna. V stavbi je dvigalo, ki pa ni namenjeno samostojni
uporabi, pač pa je za prevoz oseb potrebno spremstvo usposobljene osebe. V sami
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-

knjižnici pa so knjižna stojala postavljena tako, da omogočajo dovolj širok prehod in
gibanje med njimi, tudi za invalidski voziček ali drug pripomoček pri hoji. Sicer je vse
gradivo v knjižnici prosto dostopno, tisto z višjih polic pa s pomočjo knjižničark. Na nek
način je tako rešen dostop do knjižnice, knjige, knjižničnega gradiva za vse gibalno
ovirane, starejše in invalidne osebe. Drugačne rešitve so iskali za ljudi, ki so slabovidni
ali slepi. Za njih je knjižnica kot taka skrajno nezanimiva in njena vsebina skoraj v celoti
nedostopna. Pri tej skupini uporabnikov so se osredotočili na vsebino ponudbe, ker
predvidevajo, da knjižnico obiščejo v spremstvu. V lanskem letu so kot donacijo Lions
kluba Slovenj Gradec prejeli računalnik z Braillovo vrstico in programskimi
prilagoditvami, torej opremljen in prilagojen za slepega ali slabovidnega uporabnika. Ker
pa vsi slepi in slabovidni ne uporabljajo računalnika, so morali za njih ponudbo knjižnice
drugače organizirati. Prvi korak, ki so ga storili, je bila označitev gradiva z večjim tiskom.
To gradivo je označeno s posebno nalepko, ki z jasnim vizualnim znakom označuje, da
je tisk večji in razločnejši. Ker večina knjižnega gradiva, časopisi in revije pa sploh, niso
natisnjeni v posebej razločnem tisku, so slabovidnim ponudili za uporabo v knjižnici
povečevalne lupe, ki prebiranje gradiva olajšajo. Poleg tega so kupili tudi več zvočnih
knjig. Tu so seveda omejeni s sredstvi za knjižnično gradivo, s katerimi razpolagajo, po
drugi strani pa ponudba slovenskih zvočnih knjig tudi ni zelo pestra. V splošnem oddelku
Osrednje knjižnice Kranj so v letu 2008 odprli poseben kotiček za slepe in slabovidne. S
pomočjo petih različnih pripomočkov za branje bodo ti lahko zdaj prebirali precej več
gradiva. Slabovidnim je na voljo oprema za branje povečanega tiska, povsem slepim pa
poseben predvajalnik zvočnih knjig. Edina pomanjkljivost je, da zvočnih knjig prav veliko
v ustreznem formatu in slovenskem jeziku še ni (poročilo MDDSZ, 2008).
V letu 2010 je Direktorat za umetnost na MK sofinanciral nakup knjižničnega gradiva za
58 slovenskih splošnih knjižnic v skupni višini 3.000.000,00 EUR, med drugim tudi
gradivo, ki je bilo prilagojeno potrebam oziroma razumevanju posameznih skupin
invalidov (npr. zvočne knjige za slepe).
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9. CILJ: invalidom zagotavljati sodelovanje pri športnih in rekreativnih
dejavnostih
V API so kot nosilci ukrepov pri tem cilju opredeljeni MŠŠ, MZ, MDDSZ, Olimpijski komite
Slovenije – Združenje športnih zvez, univerze, FIHO, Fundacija za šport, invalidske
organizacije
Od teh so bili k poročanju pozvana vsa omenjena ministrstva, NSIOS, SOUS, Sonček in
YHD.
O vsebinah pri tem cilju so najmanj enkrat v štirih letih poročali MDDSZ, URI - Soča, ZŠIS
– POK, NSIOS.
Ukrepi:
9.1
uvajanje izobraževanja o posebnostih športa invalidov v izobraževalne programe
strokovnih športnih kadrov;
9.2
spodbujanje izvajanja nacionalnih panožnih športnih tekmovanj za vse invalide (v
okviru šolskega sistema);
9.3
zagotavljanje kakovostne športne vzgoje za invalide z vključitvijo znanja v študijske
programe in programe nadaljnjega izobraževanja ter usposabljanjem strokovnih
delavcev v izobraževanju;
9.4
nadziranje (novo)gradenj in prenove starejših športnih objektov, da bi jih lahko
uporabljali invalidi, ki se ukvarjajo s športom, in invalidi, ki športne prireditve
obiskujejo kot gledalci (dostopnost, sanitarije, oznake, informacije in komunikacije);
9.5
statusno/pravno izenačevanje športnikov in športnikov invalidov (kategorizacija,
bonitete, …);
9.6
učenje športnih elementov naj postane sestavni del izobraževanja in rehabilitacije
vseh invalidov;
9.7
spodbujanje rekreativnih dejavnosti v okviru invalidskih organizacij in drugih društev,
primernih vrsti oziroma stopnji invalidnosti in starosti invalida.

Ukrepi se vsebinsko povezujejo, zato jih je smiselno gledati z vidika treh področij:
a) šport invalidov v izobraževalnem sistemu, ki zajema ukrepe 9.1, 9.2, 9.3 in 9.6;
b) enake možnosti in dostopnost (do) športa in rekreacije za invalide, ki vključuje
ukrepa 9.4 in 9.7;
c) profesionalni in tekmovalni šport invalidov, ki obsega ukrep 9.5.

Vsebine, o katerih so v letih od 2007 do 2010 pisali poročevalci, smo umestili v kategorije, ki
bi jih lahko opredelili z značilnostmi strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev
izida.

A. Šport invalidov v izobraževalnem sistemu
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
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B. Enake možnosti in dostopnost (do) športa in rekreacije za invalide
9.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
-

Na tem področju ni bila sprejeta ali v pripravi nobena nova zakonodaja.

9.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- URI – Soča je v letu 2007 začel pripravljati, v sodelovanju v vsemi zainteresiranimi
stranmi, osnutek multidisciplinarnega projekta izgradnje športne dvorane za invalide, ki
pa ne bi bila zgolj dvorana, temveč središče izobraževalnih programov s področja
športa, središče edukacijskih programov za študente in dijake in center za učenje
športnih elementov, kot sestavni del rehabilitacijskih programov. Leta 2008 je predložil v
sprejem načrt za izgradnjo in financiranje tega projekta.
- URI – Soča organizira in izvaja program športnih aktivnosti dvakrat tedensko za
hospitalizirane bolnike s sodelavci Fakultete za šport (URI - Soča, 2007, 2008).
- URI – Soča (2009) organizira specialne plavalne tečaje za otroke s posebnimi
potrebami, strokovno metodološko se je za vodenje usposobila zdravnica – specialistka
fizikalne in rehabilitacijske medicine z oddelka za habilitacijo otrok in mladostnikov.
- V primerjavi s prejšnjimi leti so bile v letu 2010 povečane možnosti športnih aktivnosti. V
letu 2010 so potekale naslednje športno-gibalne aktivnosti:
o plavanje po programu Halliwick za otroke na rehabilitaciji,
o plavanje za odrasle z različnimi okvarami – individualno vodeno plavanje,
o rehabilitacijska rekreacija,
o namizni tenis za otroke,
o plesna ura za otroke na rehabilitaciji,
o ples na vozičkih – začeli so z uvajanjem plesa na vozičkih za paciente po
okvari hrbtenjače (URI - Soča, 2010).
Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
9.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

9.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

Predstavniki NSIOS-a (2007) javno poudarjajo, da praktično vso delo na vsebinskem
področju tega cilja opravljajo invalidske organizacije same.
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-

-

Kot problem so predstavniki NSIOS (2007) izpostavili, da bi bilo izrednega pomena, če bi
MŠŠ pri vrednotenju na razpisih prijavljeni programov športa s strani športnih organizacij
namenilo posebno dodatno število točk, v kolikor organizacije v programih predvidijo tudi
posebne rekreacijske športne programe za invalide. Potrebno bi bilo nameniti tudi
posebno pozornost dostopnosti športnih objektov za rekreativne in tekmovalne invalide
športnike, ko se za prenovo ali novogradnjo namenja javna sredstva navedenega
ministrstva.
Še vedno obstaja neprilagojena komunikacijska dostopnost športnih objektov (displeji,
oznake) za senzorne invalide (skupno poročilo MDDSZ, 2009).

C. Profesionalni in tekmovalni šport invalidov
9.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Olimpijski komite Slovenije je sprejel Splošni model kriterijev športnikov invalidov.
Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.
9.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- Zdravniki URI – Soča sodelujejo pri izvedbi športnih tekmovanj doma in na tujem. Inštitut
izvaja funkcionalna testiranja za invalide športnike (URI – Soča, 2007).
- Za osebe z motnjo v duševnem razvoju je organizirana specialna olimpijada, kjer se
osebe z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju v enakopravnem športnem
boju pomerijo s sebi enakimi. S tem se ohranjajo psihofizične sposobnosti in vsesplošna
socializacija oseb z motnjami v duševnem razvoju (MDDSZ, 2009).
Raziskovalna dejavnost:
- Na URI – Soča (2009) so razvijali raziskovalno podprte programe rehabilitacije
športnikov in invalidov športnikov po športnih poškodbah, z namenom, da bi razvili
ustrezne preventivne programe in programe zgodnje rehabilitacije po poškodbah.
Dogodki:
- Od 13. do 15. 6. 2008 so bile organizirane 14. letne igre Specialne olimpijade Slovenije.
»Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu,« je
geslo, ki ga je v Sloveniji v letu 2008 potrjevalo 1.587 tekmovalcev iz 75 lokalnih
programov, katere na tekmovanja pripravlja okoli 200 trenerjev in še enkrat toliko
prostovoljcev. Z vključenostjo tolikšnega števila športnikov v gibanje specialne olimpijade
je Slovenija ena izmed vodilnih držav v svetu glede na število prebivalstva, saj odstotek
vključenosti oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju dosega
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-

število dvajset, pri čemer prek organizirane mreže lokalnih programov in regijskih vodij
pokriva področje celotne Slovenije. Soorganizatorja državnih iger sta bila Center za
usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga in Fakulteta za šport Univerze v
Ljubljani (skupno poročilo MDDSZ, 2008).
V letu 2009 je bilo v Sloveniji organiziranih več regijskih iger specialne olimpijade, igre
MATP, Slovenci pa so se udeležili tudi zimskih svetovnih iger v ZDA (MDDSZ, 2009).
8. decembra 2010 je ZŠIS organizirala tradicionalno prireditev Invalid - Športnik leta
2010. Priznanja so podelili najboljši športnici in športniku ter najboljšim ženskim in
moškim ekipam leta 2010 (ZŠIS - POK, 2010).
RTV Slovenija je omogočila televizijski prenos evropskega prvenstva v namiznem tenisu
za invalide EPINT 2007, kar je nedvomno veliko pripomoglo k popularizaciji
rekreativnega in tekmovalnega športa v Sloveniji (NSIOS, 2007).

9.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

ZPIS – POK izvaja ali omogoča izvedbo okoli 30 državnih prvenstev in do 20 programov
nastopov slovenskih športnikov invalidov na mednarodnih prvenstvih. V sistemu
državnih prvenstev letno sodeluje preko 1.100 udeležencev, mednarodnih prvenstev pa
se udeleži okoli 130 reprezentantov letno (ZŠIS - POK, 2010).
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10. CILJ: invalidom zagotavljati enakopravno udeležbo v verskem in
duhovnem življenju njihovih skupnosti
V API so kot nosilci ukrepov pri tem cilju opredeljeni MDDSZ, MK, verske skupnosti,
izvajalci kulturnih dejavnosti.
Od teh sta bili k poročanju pozvani obe omenjena ministrstvi.
O vsebinah pri tem cilju so najmanj enkrat v štirih letih poročali MDDSZ, IRSSV in NSIOS.
Ukrepa:
10.1 omogočanje trajne duhovne oskrbe invalidom, ki to želijo, posebej tistim, ki so
negibljivi v trajni negovalni oskrbi v domačem oziroma drugem okolju in domovih za
starejše občane, s pomočjo obiskov verskega delavca ali drugega duhovnega vodje
registrirane verske skupnosti po lastni izbiri;
10.2 predvidenje posebnega financiranja izdajanja verske in duhovne literature za
komunikacijsko in senzorno ovirane na podlagi proračunskih razpisov.

Vsebine, o katerih so v letih od 2007 do 2010 pisali poročevalci, smo umestili v kategorije, ki
bi jih lahko opredelili z značilnostmi strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev
izida.
10.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
-

Na tem področju ni bila sprejeta ali v pripravi nobena nova zakonodaja.

10.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Raziskovalna dejavnost:
- Na IRSSV (2007) so z namenom ocene, kako se izvaja trajna oskrba invalidov, izvedli
kratko anketo Rimo-katoliške cerkve (v nadaljevanju RKC) in drugih registriranih verskih
skupnosti v Sloveniji, odgovore so dobili samo od RKC in Judovske skupnosti Slovenije.
Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
10.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

Pri Judovski skupnosti Slovenije trajna oskrba invalidov trenutno ne obstaja, saj se do
sedaj še ni pojavila potreba po tem. Gluhe in naglušne v RKC na Slovenskem povezuje
Verski center gluhih in naglušnih, Černetova ulica 20, v Ljubljani. Izdajajo glasilo »Odpri
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se«. RKC opravlja tudi pastoralo po slovenskih bolnišnicah in drugih zdravstvenih
zavodih (IRSSV, 2007).
Kot primer dobre prakse se lahko izpostavi uporaba induktivne zanke za naglušne v
župnijski cerkvi Sv. Janeza Krstnika v Trnovem v Ljubljani. To je vsekakor lahko zgled
vsem cerkvam in kulturnim ustanovam v Sloveniji (skupno poročilo MDDSZ, 2007).

10.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

-

-

Predstavniki NSIOS-a in MDDSZ (2008, 2009, 2010) ugotavljajo, da je dostopnost do
verskih vsebin s tolmačem in indukcijsko zanko je še vedno omejeno. Izdajanje verske in
duhovne literature za senzorno ovirane se še ni začelo.
V letu 2008 in 2010 MDDSZ ni prejelo nobene informacije o uresničevanju tega cilja,
zato mu bo moralo posvetiti poglobljeno pozornost ob pripravi poročil in v zbiranje delnih
poročil vključiti tudi registrirane verske skupnosti, ki delujejo v Sloveniji.
Kljub zadovoljstvu invalidov z uresničevanjem tega cilja, pa ostajajo odprte naloge glede
zagotavljanja dostopnosti sakralnih objektov, duhovne oskrbe v prilagojenih oblikah in
seveda tudi izdajanja verske in duhovne literature (skupno poročilo MDDSZ, 2007).
Predstavniki NSIOS-a (2007) so ugotovili, da je izvajanje posameznih ukrepov
prepuščeno lokalni iniciativi in dobronamernosti izvajalcev duhovne oskrbe posameznih
religij. Primer dobre prakse sta gibanji »Vera in Luč« in »Bratstvo bolnikov in invalidov«,
ki delujeta v okviru RKC. Vsekakor ni mogoče govoriti o sofinanciranju verske in druge
duhovne literature v invalidom prilagojenih tehnikah. V letu 2008 bi bilo potrebno skupno
srečanje predstavnikov invalidskih organizacij ter registriranih verskih skupnosti v
organizaciji Urada za verstva z namenom izmenjave informacij o programih verskih
skupnosti v Sloveniji za invalide.
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11. CILJ: krepitev delovanja invalidskih organizacij
V API so kot nosilci ukrepov pri tem cilju opredeljeni MDDSZ, MJU, invalidske
organizacije, FIHO.
Od teh sta bili k poročanju pozvani obe omenjeni ministrstvi, NSIOS, SOUS, Sonček in
YHD.
O vsebinah pri tem cilju so najmanj enkrat v štirih letih poročali MDDSZ in NSIOS.
Ukrepi:
11.1 razvijanje vloge invalidskih organizacij s pomočjo trajnega, stabilnega, zadostnega in
neodvisnega financiranja prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij;
11.2 zagotavljanje sofinanciranja delovanja nacionalnega sveta invalidskih organizacij po
vzoru financiranja Evropskega invalidskega foruma;
11.3 izpopolnjevanje meril za trajno zagotavljanje financiranja invalidskih organizacij.

Vsebine, o katerih so v letih od 2007 do 2010 pisali poročevalci, smo umestili v kategorije, ki
bi jih lahko opredelili z značilnostmi strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev
izida.
11.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- V obdobju pred uvedbo API je bil sprejet Zakon o invalidskih organizacijah,58 ki ureja
delovanje invalidskih organizacij.
- S sprejetim Zakonom o spremembah zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije
Slovenije59 v letu 2007 se je zagotovila večja avtonomnost delovanja Sveta FIHO;
preprečila se je kolizija v delovanju članov sveta in nadzornih teles, prejemnikov
sredstev; zagotovila profesionalizacija direktorja in časovno omejene mandate
posameznikov; zagotovil pa se je tudi poenostavljen ter zakonit postopek pri
razdeljevanju sredstev, ki pa bo ohranil vse pravice prijaviteljev do sprejema sklepov in
možnost pritožbe na sklepe fundacij (skupno poročilo MDDSZ, 2007).
- V letu 2008 je bil spremenjen Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji.60 S tem pravilnikom so določena načela za financiranje, pogoji in merila,
razmerja med sredstvi, ki se razporejajo na invalidske in humanitarne organizacije,
druga razmerja in kriteriji za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene ter
postopek razporeditve sredstev. Prav tako je v letu 2008 Državni zbor RS sprejel Sklep
o soglasju k Dopolnitvi Pravil FIHO.61

58

Ur. l. RS, št. 108/2002
Ur. l. RS, št. 102/2007
60
Ur. l. RS, št. 23/2008
61
Ur. l. RS, št. 23/2008
59
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-

Kot primer dobre prakse na področju predpisov velja izpostaviti uveljavitev možnosti v
66. členu Zakona o dohodnini,62 da davčni zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne
osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi tudi za invalidske namene preko
invalidskih organizacij (poročilo MDDSZ, 2007).
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov63

Zakonodaja v pripravi:
- V javni razpravi so bili tudi drugi predpisi s področja prirejanja iger na srečo. Analize
prihodkov obeh fundacij namreč kažejo – kot je tudi pojasnjeno v predlogu zakonov – da
prihodki Fundacije za šport v primerjavi s FIHO naraščajo zaradi dogajanja v zadnjih
letih na področju prirejanja klasičnih iger na srečo. Razlog je v naraščanju popularnosti
športnih stav in drugih iger, ki jih prireja Športna loterija. Zato sta MDDSZ in NSIOS
podpirala rešitve, ki bi zagotovile pravično delitev sredstev med obema fundacijama ob
tem pa tudi zagotavljala večjo stabilnost sredstev za invalidske, humanitarne in športne
organizacije (skupno poročilo MDDSZ, 2007).
11.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- Invalidske organizacije kot prostovoljne ter neprofitne organizacije, ki delujejo kot društva
v javnem interesu in jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki, ne uresničujejo samo v
Standardnih pravilih poudarjene vloge, temveč so tudi nepogrešljivi dopolnilni del javne
službe na tem področju. Invalidske organizacije izvajajo posebne socialne programe in
storitve, utemeljene na značilnostih posameznih invalidnosti in pravnem ali družbenem
statusu invalidov. Poleg naštetih nalog opravljajo še vrsto drugih dejavnosti, ki
prispevajo k polnovrednemu sodelovanju invalidov v družbenem življenju in jih namesto
njih ne bi – in jih tudi ne bi mogel izvajati – nihče drug. Če upoštevamo, da je delež
sredstev za denarne prejemke ali za plačilo storitev, ki imajo značaj socialnih pravic in se
izplačujejo iz javnih sredstev omejen, postaja poslanstvo invalidskih organizacij še toliko
pomembnejše (skupno poročilo MDDSZ, 2007, 2008, 2010).
- Ukrepi, zapisani v tem cilju se uresničujejo predvsem z zagotavljanjem trajnih, zadostnih
in neodvisnih sredstev v okviru FIHO. Ta, kot je zapisano v 10. členu Odloka o
ustanovitvi FIHO64 financira oziroma sofinancira:65
o izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij
oziroma programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in
težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
o delovanje invalidskih oziroma humanitarnih organizacij,
o naložbe v osnovna sredstva invalidskih oziroma humanitarnih organizacij ter
njihovo vzdrževanje (poročilo MDDSZ, 2007).
Med programi so prevladovali posebni socialni programi, ki invalidom omogočajo bolj
aktivno življenje; s katerimi se preprečujejo in blažijo socialne in psihične posledice
62

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
63
Ur.l. RS, št. 94/2010
64
Ur. l. RS, št. 9/1998
65
Prim. Pravila FIHO, Uradni list RS, št. 9/2009, 3. člen.
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invalidnosti; s katerimi usposabljajo invalide za samopomoč ter njihove svojce in
prostovoljce za življenje in delo z invalidi ter programi, s katerimi se razvijajo socialne
spretnosti invalidov in povečuje njihova informiranost na vseh področjih življenja. Tako je
bilo izvedenih 251 posebnih socialnih programov na državni ravni in 96 na lokalni ravni.
Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- V Register invalidskih organizacij pri MDDSZ je bilo 5. 5. 2008 vpisano Društvo
gluhoslepih Dlan (skupno poročilo MDDSZ, 2008).
- Invalidi so med pomembnejše dosežke v letu 2008 uvrstili tudi registracijo NSIOS.
- Strokovna komisija za nadzor nad izpolnjevanjem meril za status invalidske organizacije
in meril za reprezentativnost, je v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o
invalidskih organizacijah,66 ki predpisuje, da je MDDSZ dolžno najmanj vsakih pet let
opraviti nadzor nad izpolnjevanjem meril za status invalidske organizacije in meril za
reprezentativnost, odločila, da bo opravila nadzor nad statusom in reprezentativnostjo
invalidskih organizacij. V ta namen je vse invalidske organizacije v mesecu decembru
2008 pozvala k oddaji zahtevane dokumentacije (skupno poročilo MDDSZ, 2008).
11.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

-

-

-

66

MDDSZ (2007) je podelilo status 227 invalidskim organizacijam, 26 invalidskih
organizacij deluje na državni ravni, 201 pa na lokalni ravni. Status reprezentativnosti je
bil podeljen 18 invalidskim organizacijam. V letu 2007 je ministrstvo izdalo tri odločbe o
podelitvi statusa invalidskim organizacijam in eno invalidski organizaciji, ki deluje na
nacionalni ravni. Ministrstvo je podelilo tudi status društva, ki deluje v javnem interesu
trem zvezam društev na področju vojnih invalidov, katerih dejavnost tudi ministrstvo
financira.
V letu 2009 iz objektivnih razlogov ni prišlo do krepitve delovanja invalidskih organizacij.
Glavni razlog je v tem, da se niso povečevala namenska javna sredstva v FIHO,
predvsem zato, ker je nezakoniti vdor tujih prirediteljev spletnih iger na srečo vplival na
zmanjšan promet obeh prirediteljev klasičnih iger na srečo, zaradi česar so bila
zanesljivo zmanjšana vplačila koncesijskih dajatev v obe javni fundaciji, poleg tega pa je
bila oškodovana tudi država za davčna plačila v skupni proračun (skupno poročilo
MDDSZ, 2009).
Fundacija je v letu 2007 za izvajanje programov, investicije in delovanje invalidskim
organizacijam namenila 11,6 mio EUR (MDDSZ, 2007).
V okviru javnih razpisov za socialno varstvene programe je MDDSZ v letu 2007
sofinanciralo 35 programov invalidskih organizacij v višini 448.098,75 EUR. Od tega 4
večletne programe DŠIS, Društvu distrofikov Slovenije, Zvezi društev slepih in
slabovidnih Slovenije in YHD za programe osebne asistence in 31 enoletnih programov.
V okviru javnih razpisov za socialno varstvene programe je MDDSZ zadeve v letu 2008
sofinanciralo 41 programov invalidskih organizacij v višini 448.808,47 EUR. Od tega 4
Ur. l. RS, št. 108/2002
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večletne programe YHD za programe osebne, Zvezi društev slepih in slabovidnih, DŠIS
in CSD Koper-Dnevni delovno terapevtski center Barčica in 37 enoletnih programov.
V letu 2008 je FIHO financirala 23 invalidskih organizacij v višini 13.381,017,10 EUR.

11.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

-

67

Predstavniki NSIOS-a so javno omenili pozitivne premike v smislu nadaljnjih korakov pri
ohranjevanju stabilnega vira financiranja invalidskih organizacij z avtonomnim
upravljanjem s strani uporabnikov v obliki Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.67 Istočasno pa je bila izražena skrb, da
se bodo pretekli poskusi odvzemanja teh namenskih sredstev nadaljevali tudi v
prihodnje. Ob tem so opozorili na nekatere ne dovolj premišljene aktivnosti – kot na
primer pri določanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti, katerega uresničevanje bi
lahko imelo težke posledice za delovanje invalidskih organizacij (skupno poročilo
MDDSZ, 2007).
NSIOS v svojem poročilu leta 2008 in 2009 o izvajanju tega cilja poudarja, da FIHO sicer
zagotavlja stabilne in trajne vire za financiranje invalidskih organizacij, vendar je
potrebno zaradi povečevanja potreb invalidov krepiti vire za ta finančna sredstva. Zelo
smotrna bi bila uvedba večletnega financiranja posebnih socialnih programov invalidskih
organizacij.
NSIOS v okviru tega cilja priporoča državi, da bi sofinancirala invalidske organizacije, ki
delujejo na evropskem nivoju (MDDSZ, 2008).
MDDSZ je dosledno spoštovalo in upoštevalo vlogo invalidskih organizacij in se o vseh
ključnih zadevah posvetovalo z reprezentativnimi organizacijami (2010) in NSIOS
(2008).

Ur. l. RS, št. 102/2007
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12. CILJ: odkrivanje in preprečevanje nasilja ter diskriminacije nad
invalidi
V API so kot nosilci ukrepov pri tem cilju opredeljeni Varuh človekovih pravic, MDDSZ,
MZ, Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policija kot organ v njegovi sestavi, Urad vlade
za enake možnosti, centri za socialno delo, lokalna skupnost, Inštitut za kriminologijo,
nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja, Fakulteta za socialno delo,
Pedagoška fakulteta, invalidske in humanitarne organizacije.
Od teh so bili k poročanju pozvani MDDSZ, MZ, NSIOS, SOUS, Sonček in YHD.
O vsebinah pri tem cilju so najmanj enkrat v štirih letih poročali MDDSZ in NSIOS.

Ukrepi:
12.1 ozaveščanje invalidov o njihovih pravicah in možnostih ukrepanja ob morebitnih
zlorabah in nasilju;
12.2 opozarjanje javnosti na nasilje in zlorabe (posebej nasilje nad invalidnimi otroki,
invalidnimi ženskami in starimi invalidi);
12.3 zagotavljanje izobraževanja za strokovne delavce o prepoznavanju zlorab,
preprečevanju nasilja in ukrepanju;
12.4 zagotavljanje prostorskih in drugih delovnih razmer za izvajalce programov na
področju odkrivanja, razreševanja in preprečevanja nasilja nad invalidi;
12.5 zagotavljanje enakega dostopa do namestitve v varen prostor (tudi v varne hiše) in
ustrezne strokovne pomoči invalidom žrtvam nasilja;
12.6 povečanje vključevanja invalidnih žensk v odločanje v skupnosti, invalidskih
organizacijah, delovnem okolju ipd;
12.7 zagotavljanje spodbujanja izobraževanja invalidnih žensk;
12.8 zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja o pravicah in potrebah invalidnih žensk v
družinah;
12.9 oblikovanje storitev za pomoč in spodbujanje ukrepov za samopomoč invalidom, še
zlasti invalidnim ženskam;
12.10 zagotavljanje prepovedi zdravstvenih ali znanstvenih poskusov na invalidih brez
njihove prostovoljne in zavestne privolitve;
12.11 izdajanje informativnih priročnikov o odkrivanju in preprečevanju nasilja nad invalidi v
obliki, prilagojeni za invalide (za slepe in slabovidne, osebe z motnjami v duševnem
razvoju ipd.).

Ukrepi se vsebinsko povezujejo, zato jih je smiselno gledati z vidika treh področij:
a) osveščanje in izobraževanje o nasilju nad invalidi, ki zajema ukrepe 12.1, 12.2,
12.3, 12.7, 12.8 in 12.11;
b) dostopnost ustreznih storitev in programov pomoči v primerih diskriminacije in
nasilja nad invalidi, ki vključuje ukrepe 12.4, 12.5 in 12.9;
c) opolnomočenje, zagovorništvo in samozagovorništvo invalidov, ki obsega
ukrepa 12.6 in 12.10.

106

Vsebine, o katerih so v letih od 2007 do 2010 pisali poročevalci, smo umestili v kategorije, ki
bi jih lahko opredelili z značilnostmi strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev
izida.

A. Osveščanje in izobraževanje o nasilju nad invalidi
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

B. Dostopnost ustreznih storitev
diskriminacije in nasilja nad invalidi

in

programov

pomoči

v

primerih

12.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
-

Na tem področju ni bila sprejeta ali v pripravi nobena nova zakonodaja.

12.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- Kot primer dobre prakse velja izpostaviti delovanje Društva gibalno oviranih invalidov
Slovenije Vizija, ki izvaja program socialne preventive - nasilje nad gibalno oviranimi
ženskami in psihosocialni in socialno zdravstveni program INKO za ženske. Oba
programa sofinancira FIHO. FIHO je društvu v letu 2007 tudi zagotovila namenska
sredstva za pričetek sofinanciranje nakupa varnega stanovanja za gibalno ovirane
ženske.
Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
12.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
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C. Opolnomočenje, zagovorništvo in samozagovorništvo invalidov
12.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- dopolnitve Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO),68
- Zakon o preprečevanju nasilja v družini.69
- Na podlagi 10. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini so bili v letu 2009 sprejeti
podzakonski akti, in sicer Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov
za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v
družini,70 ki ga je pripravilo MDDSZ, ter Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za
vzgojno-izobraževalne zavode,71 ki ga je pripravilo MŠŠ v soglasju z MDDSZ.
- Na podlagi 10. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini je bil v letu 2010 na
Ministrstvu za notranje zadeve sprejet Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi
organi pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini.72
- Kot nadgradnja Zakona o preprečevanju nasilja v družini je bila sprejeta Resolucija o
nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014.73
- Dne 2. aprila 2008 je bila na 37. Seji Državnega zbora ratificirana Konvencija o
pravicah invalidov.
- V letu 2009 je bi sprejet tudi Akcijski načrt za izvajanje programa za otroke in
mladino v Republiki Sloveniji 2009–2010 (Vlada RS ga je sprejela 10. 12. 2009)
- Na področju odkrivanja in preprečevanja nasilja je temeljni dokument, ki je bil sprejet v
letu 2010 Akcijski načrt za preprečevanje nasilja v družini 2010 – 2011.
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov poleg Zakona o uresničevanju načela
enakega obravnavanja74 ureja področji enakih možnosti in nediskriminacije invalidov.
Zakonodaja v pripravi:
- Na tem področju ni bila v pripravi nobena zakonodaja.

12.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
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Dogodki:
- Invalidske organizacije v Sloveniji so v letu 2007 aktivno sodelovale tudi pri evropskem
zbiranju podpisov podpore evropskih državljanov za pričetek evropskega zakonodajnega
postopka v smislu oblikovanja direktive EU komisije, katere namen je prepoved
diskriminacije na podlagi invalidnosti. Zbiranje podpisov je potekalo v okviru 10. letnice
delovanja Evropskega invalidskega foruma (European Disability Forum, v nadaljevanju:
EDF) in NSIOS je kot njegov edini ter polnopravni član iz Slovenije zbral preko 69.200
podpisov slovenskih državljanov, ki niso podprli samo peticije EDF, ampak tudi peticijo
za specifične pravice slovenskih invalidov. NSIOS je svojo nacionalno dolžnost zbrati
4.900 podpisov prekosil za 1.630 %, celotna akcija pa predstavlja zgodovinski prelom v
delovanju civilne družbe v EU, saj je EDF dne 5.10.2007 podpredsednici EU Komisije
Margareti Walhström predal 1.230.771 podpisov (skupno poročilo MDDSZ, 2007).
- Vprašanja povezana z diskriminacijo oziroma negativnimi pojavi na področju
invalidskega varstva so obravnavali na svetu Vlade RS za invalide in pristojnem odboru
Državnega zbora RS (skupno poročilo MDDSZ, 2007).
- Tudi Zagovornica enakih možnosti je v poročilu za 2007 opozorila na primer
diskriminacije invalidov:75 Menila je, da bi do diskriminacije lahko prišlo v primeru
invalida, ki je prestajal zaporno kazen in je bil s strani zavoda za prestajanje kazni
deležen drugačnega obravnavanja kot ostali. Zavod je pozvala, da sprejme ukrepe, ki
bodo tudi invalidom omogočili enako obravnavanje med prestajanjem zaporne kazni
(NSIOS, 2008).

12.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

12.4 Težave, opozorila, predlogi in komentarji poročevalcev
-

-

Iz Dvanajstega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 200676 povzemamo, da
je varuh opozoril na neenakopraven položaj slepe osebe v sodnem postopku, na
pritožbe invalidov v zvezi z delovanjem gospodarskih javnih služb, na težave s katerimi
se soočajo invalidi v času brezposelnosti, na pobude v zvezi z ureditvijo statusa
družinskega pomočnika. Varuh je tudi predstavil aktivnosti urada na področju
izobraževanja na področju diskriminacije na podlagi starosti in invalidnosti (skupno
poročilo MDDSZ, 2007).
NSIOS (2008) v poročilu ugotavlja, da je v Sloveniji nasilje nad invalidi in med invalidi
prisotno in zaradi tega niso zadovoljni z odzivanjem države na tovrstne dogodke.
Posebej opozarjajo, v povezavi s stališči Državnega sveta RS, ki so bila sprejeta v zvezi
z poročilom varuha človekovih pravic za leto 2007, da varuhinja človekovih pravic še
vedno ni vzpostavila sistematičen civilni dialog tako z posameznimi reprezentativnimi
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Poročilo o delu zagovornice za leto 2007, str. 12 in 16, vir:
http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/PorociloZagovornica2007.pdf
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Vir: http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/Varuh_LP_2006_SLO.pdf
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invalidskimi organizacijami, kakor tudi z NSIOS. Tudi zaradi neodzivanja oziroma
slabega odzivanja mediji še vedno obravnavajo invalide večinoma diskriminatorno.
Poleg tega se, tudi zaradi istega razloga, neprestano ponavljajo različne oblike nadzorov
nad invalidskimi organizacijami.
Predstavniki NSIOS-a so javno opozorili na omejeno možnost uveljavljanja državljanskih
pravic v smislu pravice »voliti in biti voljen«,77 saj predpisane prilagoditve78 po njihovi
oceni niso v celoti izpolnjene. Ravno tako v zvezi z volitvami predstavniki NSIOS-a
opozarjajo na diskriminacijo predvsem gluhih in naglušnih oseb pri dostopnosti informacij
v televizijskih kampanjah (televizijska soočenja brez tolmača, ponovitve oddaj brez
podnapisov, ipd) oziroma zagotovitev tajnosti volitev (npr. da slepa oseba ne ve ali je v
resnici obkroženo ime, ki ga je ona želela, ipd). Nadalje so predstavniki invalidov v
komisiji opozorili na potrebo po dopolnitvi kazenskega zakonika, saj trenutno veljavni ne
opredeljuje različnih oblik psihičnega nasilja nad invalidi, kot sta nadlegovanje ali
zalezovanje. Na drugi strani pa Zakon o prestajanju zaporne kazni ne predpisuje, da je
potrebno zagotoviti ustrezne prostore za prestajanje zapornih kazni za različne skupine
ter vrste invalidov.
Ob pregledu Letnega poročila Varuha človekovih pravic RS za leto 200779 NSIOS
(2008) opaža, da želi varuh posvetiti večjo pozornost predvsem pravicam otrok, prav
tako želi izboljšati raven pravic tudi za druge ranljive skupine ljudi: invalide, starejše,
revne in žrtve nasilja. Ugotavlja, da je za te v naši državi zelo slabo poskrbljeno, saj
pravzaprav ne uživajo nobene posebne zaščite. Druga pomembna tema ostaja
prizadevanje za zmanjševanje vseh oblik nasilja. V poročilu je izpostavljen primer
Socialno varstvenega zavoda Dutovlje, kjer so bile ob obisku sobe stanovalcev na
varovanem oddelku zaklenjene, stanovalci pa so bili na skupnem prostoru ali na
dvorišču. Pristojni zavoda so pojasnili, da zaposleni sobe zaklepajo zato, da se
stanovalci gibljejo, saj bi sicer večino dneva preležali. Zavodu je bilo predlagano, naj
poišče druge, ustreznejše načine spodbujanja telesne aktivnosti, saj ni prav, da so
stanovalci v aktivnosti prisiljeni, ne glede na to ali jih sploh želijo, potrebujejo in zmorejo
(skupno poročilo MDDSZ, 2008).
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Ustava Republike Slovenije, 43. člen
Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ-UPB1), Ur. l. RS, št. 109/2006
79
Varuh človekovih pravic, Letno poročilo varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2007, str. 59
78

110

13. CILJ: staranje z invalidnostjo
V API so kot nosilci ukrepov pri tem cilju opredeljeni MDDSZ, MZ, MŠŠ, MG, MOP
(dostopnost – grajeno okolje), Policija, URI – Soča, Svet za solidarnostno sožitje generacij in
kakovostno staranje prebivalstva, reprezentativne invalidske organizacije in NSIOS, Zveza
društev upokojencev Slovenije in društva upokojencev v občinah, humanitarne organizacije
(Rdeči križ, Karitas, društva bolnikov) in univerze.
Od teh so bili k poročanju pozvani MDDSZ, MZ, MŠŠ, MOP, URI - Soča, NSIOS, SOUS,
Sonček, YHD, Zveza društev upokojencev.
O vsebinah pri tem cilju je poročalo MK, 13. cilj je bil dodan naknadno, 13. 5. 2010.
Ukrepi:
13.1 spodbujanje in izvajanje učinkovitih ter razumljivih akcij za ozaveščanje o problematiki
staranja in spodbujati spoštovanje njihovih pravic in dostojanstva;
13.2 spodbujanje boja proti stereotipom in predsodkom in škodljivimi ravnanjem v zvezi s
starostjo in invalidnostjo;
13.3 spodbujanje spoznavanja medgeneracijskih oblik sodelovanja;
13.4 spodbujanje izobraževalnih programov za ozaveščanje o potrebah starejših in ali
invalidov.
13.5 povečevanje števila in vrst izobraževalnih tem na temo staranja in invalidnosti v vseh
javnih in zasebnih visokošolskih zavodih, posebej pa tistih, ki izobražujejo za poklice
s področja zdravstva in socialnega varstva;
13.6 gradnja primernih bivalnih prostorov za starejše in starajoče se invalide;
13.7 načrtovati prostore v varnih hišah in v domovih za starejše, ki so lokacijsko bližje
urbanemu okolju;
13.8 organiziranje posebnih prevozov za starejše in starajoče se invalide;
13.9 urediti strokovno pomoč na centrih za socialno delo za starejše in starajoče se
invalide (poseben koordinator);
13.10 organiziranje socialne mreže za pomoč starejšim in starajočim se invalidom (nasilje,
revščina, brezdomstvo);
13.11 starejšim in starajočim se invalidom omogočiti spremljevalca in zagovornika na
lokalnem nivoju, ki bi bil v pomoč pri urejanju različnih zadev in pri preprečevanju in
ukrepanju v primeru nasilja in zlorab;
13.12 potrebno je nuditi dodatno izobraževanje za strokovno osebje v domovih za starejše,
rehabilitacijskih centrih in drugih zavodih;
13.13 financiranje in vzpostavitev služb, katerih namen je skrb za osebe v njihovem
naravnem okolju (npr. možnost ugodnejših posojil za montažo dvigal, zamenjava
stanovanja, promocija za pripomočke in storitve, ki upoštevajo življenjsko okolje oseb
in ne one, ki vodijo k prevzemu v ustanovo).
13.14 spodbujanje prostovoljstva in javnih del za pomoč starejšim in starajočim se
invalidom;
13.15 zagotavljanje pravnega varstva, starejšim, ki postanejo invalidi;
13.16 zagotoviti cenovno dostopne zdravstvene storitve in programe ter kakovostno oskrbo
za starejše in starajoče se invalide;
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13.17 zagotoviti ustrezno timsko ciljano rehabilitacijo do katere morajo imeti vsi enake
možnosti dostopa ne glede na bivališče in socialni položaj posameznika, ki potrebuje
rehabilitacijo;
13.18 zagotoviti zdravstvene storitve, ki jih zaradi starostnih težav in invalidnosti
najpogosteje potrebujejo;
13.19 sprejemanje ukrepov za zagotavljanje socialnega varstva za starejše in starajoče se
invalide;
13.20 uvajanje programov za zmanjševanje revščine za starejše in starajoče se invalide;
13.21 spodbujanje delovanja organizacij, ki zastopajo starejše in starajoče se invalide, na
mednarodni, državni, regionalni in lokalni ravni.
13.22 zbiranje ustreznih informacij, vključno s statističnimi in raziskovalnimi podatki, za
analizo starostno-invalidskega varstva, ki bo podlaga za nadaljnje ustvarjanje ukrepov
s tega področja.
13.23 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 življenje in v delo na
področju kulture.
13.24 sprejemanje in spodbujanje ustreznih ukrepov na ravni pristojnega zakonodajalca,
katerih namen je zlasti, da se jamči starejšim osebam, ki živijo v ustanovah ustrezna
pomoč, pri tem pa se spoštuje njihova zasebnost ter sodelovanje pri odločitvah, ki se
nanašajo na življenjske razmere v ustanovi.
13.25 v okoljih kjer bivajo zagotoviti ustrezno prilagojene programe športne vadbe za
starostnike ter starejše in starajoče se invalide.

Ukrepi se vsebinsko povezujejo, zato jih je smiselno gledati z vidika sedem področij:
a) osveščanje o problematiki staranja in zastopanje starejše populacije, ki zajema
ukrepe 13.1, 13.2, 13.3 in 13.21;
b) izobraževanje, ki vključuje ukrepe 12.4, 14.5 in 14.12;
c) stanovanjska politika, ki obsega ukrepa 13.6 in 13.7;
d) socialna politika, ki vključuje ukrepe 13.9, 13.10, 13.11, 13.14, 13.19 in 13.20;
e) dostopnost in vključevanje v kulturne in športne dejavnosti, ki zajema ukrepe
13.8, 13.23 in 23.25;
f) zdravje in rehabilitacija, ki obsega ukrepe 13.16, 13.17 in 13.18;
g) pravno varstvo, ki vključuje ukrepa 13.15 in 13.24;
h) službe za zbiranje podatkov in podporo, kamor smo uvrstili ukrepa 13.13 in 13.22.

Vsebine, o katerih so v letih od 2007 do 2010 pisali poročevalci, smo umestili v kategorije, ki
bi jih lahko opredelili z značilnostmi strukturnih kazalcev, procesnih kazalcev in kazalcev
izida.

A. Osveščanje o problematiki staranja in zastopanje starejše populacije
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
112

B. Izobraževanje
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

C. Stanovanjska politika
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

D. Socialna politika
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

E. Dostopnost in vključevanje v kulturne in športne dejavnosti
13.1 Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
Sprejeta zakonodaja:
- Na tem področju ni bila sprejeta nobena nova zakonodaja.
Zakonodaja v pripravi:
- V novem Nacionalnem programu za kulturo, za obdobje 2012 – 2015 v katerem bo,
poleg ostalim starostnim skupinam, posebna pozornost namenjena tudi ljudem z multiplo
ranljivostjo, med katere sodijo tudi starejši in starajoči se invalidi.
13.2 Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
Programi:
- MK (2010) je pri vseh kulturnih projektih invalidov, ki so bili sofinancirani v okviru javnih
pozivov in javnih razpisov ter evropskih razpisov namenilo pozornost vsem starostnim
skupinam invalidov, tudi starejšim.
Raziskovalna dejavnost:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
Dogodki:
- O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.
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13.3 Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

F. Zdravje in rehabilitacija
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

G. Pravno varstvo
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

H. Službe za zbiranje podatkov in podporo
-

O vsebinah na tem področju ni poročal noben izmed poročevalcev.

114

II. Evalvacija uresničevanja API
V tem poglavju prikazujemo uresničevanje ukrepov API z vidika treh vsebinskih razdelitev
dejavnosti:
- vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev,
- vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev,
- vsebine z značilnostmi kazalcev izida.
Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev so razdeljene na pregled sprejete zakonodaje in
zakonodaje v pripravi. Znotraj sprejete zakonodaje navajamo zakonodajne in druge strateške
dokumente oziroma spremembe le-teh, ki so bile sprejete v letih od 2007 do 2010. Znotraj
zakonodaje v pripravi pa prikazujemo stanje zakonodajnih in drugih strateških dokumentov,
ki so bili v pripravi ob koncu leta 2010, saj se pričujoče poročilo nanaša na poročanje o
uresničevanju API za obdobje od leta 2007 do leta 2010.
Ocena vsebin z značilnostmi strukturnih kazalcev prikazuje področja (cilje API) na katerih je
bilo sprejetih največ zakonodajnih in drugih strateških dokumentov oziroma njihovih
sprememb ali pa so bili le-ti ob koncu leta 2010 še v pripravi. Prav tako prikazuje področja,
kjer je bilo najmanj tovrstne aktivnosti.
Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev so razdeljene na pregled programov,
raziskovalne dejavnosti in dogodkov. Programi vsebujejo dlje časa trajajoče dejavnosti,
stalen program ponudbe posameznih organizacij ter projekte. Pod rubriko raziskovalna
dejavnost so vključene raziskave, študije, preizkusni programi oziroma projekti. Dogodki
predstavljajo enkratne aktivnosti kot so konference, kongresi, srečanja, razstave, seminarji,
delavnice, publikacije oziroma drugi dogodki. Pri vsakem tipu vsebin z značilnostmi
procesnih kazalcev so aktivnosti navedene v okviru posameznih ciljev.
Ocena vsebin z značilnostmi procesnih kazalcev prikazuje področja (cilje API), kjer se je
posamezen tip aktivnosti izvajal v največjem obsegu, pa tudi področja, kjer se je najmanj.
Ocena prikazuje pregled tako znotraj posameznih kategorij vsebin z značilnostmi procesnih
kazalcev, kot tudi preko vseh kategorij.
Vsebine z značilnostmi kazalcev izida zaradi pomanjkljivega načina zbiranja podatkov
oziroma poročanja o njih ne moremo ustrezno oceniti, zato se bralca usmerja na I. del
poročila: Pregled izvajanja aktivnosti uresničevanja API v letih od 2007 do 2010, kjer so vsi
pridobljeni kvantitativni podatki navedeni pod posameznimi cilji oziroma njihovimi
podpodročji.
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1. Vsebine z značilnostmi strukturnih kazalcev
V tem podpoglavju pod prvo točko navajamo zakonodajne in druge strateške dokumente
oziroma njihove spremembe, ki so bile sprejete v letih od 2007 do 2010. Zaradi večje
preglednosti so razdeljeni glede na tip dokumenta: zakoni, pravilniki, uredbe, ukrepi, sklepi,
smernice, resolucije, strategije in akcijski načrti. Pod drugo točko navajamo zakonodajne in
druge strateške dokumente, ki so bili ob koncu leta 2010 v pripravi. Pri vsakem od
dokumentov je v oklepaju navedeno, na kateri cilj API se nanaša.
Pri vsaki točki ter za celotno podpoglavje podajamo oceno uresničevanja ciljev API glede na
dane podatke.

1.1 Sprejeta zakonodaja
V letih 2007-2010 so bili sprejeti naslednji zakonodajni in drugi strateški dokumenti, ki so z
vidika invalidske problematike posebej pomembni:
Zakoni:
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h
Konvenciji o pravicah invalidov,80 ki je mednarodni akt in obravnava večino ciljev API
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov ureja področji enakih možnosti in
nediskriminacije invalidov in je eden najpomembnejših dokumentov s tega področja v
Sloveniji. Zakon naslavlja večino ciljev API.
- Zakon o duševnem zdravju,81 ki ureja sistem zdravstvene in socialno varstvene skrbi
na področju duševnega zdravja, nosilce oziroma nosilke te dejavnosti ter pravice osebe
med zdravljenjem v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, obravnavo
v varovanem oddelku socialno varstvenega zavoda in v nadzorovani obravnavi, ob tem
pa tudi postopke sprejema osebe v obravnavo v skupnosti (2. in 7. cilj).
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih82 (6. cilj).
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev83 (6. cilj).
- Zakon o pacientovih pravicah84 določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik
zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev. Določa postopke za
uveljavljanja teh pravic v primeru kršitev in s temi pravicami povezane dolžnosti. Namen
zakona je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. V
letu 2008 so bili sprejeti tudi podzakonski akti (7. cilj).
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju85 uvaja vrsto novosti. Za invalide je posebej pomembna
določba, s katero se dosedanjim skupinam bolezni/stanj, ki se jim zdravljenje in
rehabilitacija v celoti krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, dodaja še slepe in
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Ur. l. RS, št. 37/2008
Ur. l. RS, št. 77/2008
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Ur. l. RS, št. 61/2010
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Ur.l. RS, št. 62/2010
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Ur. l. RS, št. 15/2008
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slabovidne osebe, osebe s popolno ali zelo težko okvaro sluha ter osebe s cistično
fibrozo, avtizmom ter osebe po nezgodni poškodbi in okvari možganov. Dodana je tudi
pravica zavarovanim osebam z vrojenimi motnjami presnove do živil za posebne
zdravstvene namene s prilagojeno sestavo hranil. Nova je določba, da bo socialno
ogroženim osebam državni proračun kril plačilo do polne vrednosti zdravstvenih storitev
in jih s tem oprostil plačevanja premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje (7. cilj).
Zakon o medicinskih pripomočkih,86 s katerim je zagotovljen dostop do medicinskih
pripomočkov, ki ustrezajo standardom kakovosti na evropskem trgu in onemogočen
dostop do izdelkov, ki ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z varnostjo, zmogljivostjo in
kakovostjo (7. cilj).
Zakon o spremembah zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije87
(11. cilj).
Zakon o preprečevanju nasilja v družini88 v tretjem odstavku 4. člena zakona z
naslovom posebno varstvo in skrb je določeno, da so posebne skrbi pri nudenju pomoči
žrtvam deležne starejše osebe in invalidi, ter osebe, ki zaradi raznih okoliščin niso
sposobne skrbeti zase (12. cilj).

Pravilniki:
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kriterijih za uveljavljanje
pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo,89 ki staršem otrok s
posebnimi potrebami omogoča uveljavljanje določenih pravic, in sicer gre predvsem za
delo s krajšim delovnim časom od polnega, za dodatek za nego otroka in za pravico do
delnega plačila za izgubljeni dohodek (6. cilj).
- Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo,
multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini90 (12.
cilj).
- Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode91 (12. cilj).
- Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi pri odkrivanju in preprečevanju
nasilja v družini92 (12. cilj).
Uredbe:
- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov
v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe93 določa, da se lahko
prevažajo psi vodniki za slepe s slepo osebo. V notranjem prometu je dovoljen
brezplačen prevoz psov spremljevalcev v vseh vlakih (3. cilj).
- Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o javnem financiranju visokošolskih
in drugih zavodov od leta 2004 do leta 200994 je dodala podlago za financiranje
dodatnih stroškov blaga in storitev, povezanih z izvajanjem študijske dejavnosti za
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študente s posebnimi potrebami (na primer tolmači slovenskega znakovnega jezika) (4.
cilj).
Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta
201095 je dodala podlago za financiranje dodatnih stroškov, povezanih z vključevanjem
študentov s posebnimi potrebami. V okviru razvojnih nalog so bili tako sofinancirani
specifični razvojni projekti s ciljem ustvariti pogoje za povečanje vključenosti študentov s
posebnimi potrebami (4. cilj).

Ukrepi:
- Ukrep poenotenja sistema državnih podpor in olajšav, namenjenih storitvam in
denarnim prejemkom za pokrivanje dodatnih stroškov zaradi invalidnosti. Gre za
sistemski ukrep, ki med drugim zahteva tudi povezovanje sistema državnih podpor s
sistemom davčnih olajšav, ki pa bi moralo biti vodeno s strani resorja, ki je pristojen za
sistem invalidskega varstva (6. cilj).
Sklepi:
- Sklep o omogočanju opravljanja pripravništva najmanj 16 invalidov na srednji, višji,
visoki ali univerzitetni stopnji strokovne izobrazbe tako, da vsako ministrstvo in skupaj
vladne službe pri Generalnem sekretariatu Vlade RS, zagotovijo vsak po najmanj eno
pripravništvo ter omogočijo opravljanje praktičnega usposabljanja letno najmanj 20
dijakom s posebnimi potrebami. Ob tem je Vlada RS tudi priporočila organom, da v
okviru postopkov javnega naročanja, ko narava naročila to omogoča, izvedejo postopek
pridržanega javnega naročila po določbah 19. člena Zakona o javnem naročanju96 pridržana javna naročila (5. cilj).
- Sklep Vlade RS o možnosti za sklenitev delovnega razmerja za določen ali
nedoločen čas z invalidi, ki so uspešno opravili pripravništvo. Te zaposlitve se ne
štejejo v kvoto dovoljenega števila zaposlitev posameznega organa, določenega s
skupnim kadrovskim načrtom. S tem je Vlada RS želela spodbuditi zaposlitev invalidov
ne le za čas pripravništva, ampak tudi po njem. (5. cilj)
- Sklep o spremembah in dopolnitvah šifranta, medicinskih kriterijev in cenovnih
standardov medicinsko tehničnih pripomočkov, ki se predpisujejo na naročilnico
v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Spremembe in dopolnitve šifranta,
medicinskih kriterijev in cenovnih standardov so stopile v veljavo 1. 7. 2010 (ZZZS) (7.
cilj).
Smernice:
- Smernice o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev in opremo študentskih
domov in drugih prostorov za bivanje študentov, v katerih je usmeritev, da je v
objektu oz. v naselju potrebno zagotoviti 2 % študentskih ležišč, prirejenih za
funkcionalno ovirane ljudi in za študentske družine (4. cilj).
Resolucije:
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Ključni cilj Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-201397 je
»Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev«. V Resoluciji je navedeno, da je
zdravstveno varstvo invalidov v RS razmeroma dobro urejeno, potrebno pa bo izboljšati
socialno in zdravstveno rehabilitacijo za pozneje oslepele in povečati število polževih
vsadkov za gluhe. Za gibalno ovirane invalide je treba povečati skrb za obnovitveno
rehabilitacijo, predvsem za ustrezno število medicinskih pripomočkov, pacientom s
poškodbo možganov pa zagotoviti prevoze in osebno asistenco. Invalidi starostniki so
potrebni dodatne državne skrbi na področju zagotavljanja ustrezne zdravstvene oskrbe.
V poglavju o fizikalni in rehabilitacijski medicini je dana podlaga za celovito
multidisciplinarno rehabilitacijo slepih in slabovidnih ter za druge celovite
multidisciplinarne rehabilitacijske obravnave (7. cilj).
Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko98 med programske
postavke resolucije uvršča več ukrepov v zvezi z učenjem, uveljavljanjem in razvojem
znakovnega jezika za gluhe (8. cilj).
Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011,99 ki na področju premične
kulturne dediščine, zagotavlja uresničevanje pomembnega cilja: »Omogočanje večje
dostopnosti muzejskega gradiva za dvig splošne prepoznavnosti pomembnih kulturnih
vsebin in predmetov (spomenikov) kulturne dediščine v javnosti, povečati število
manjšinskih in ranljivih skupin (invalidov, starejših med muzejskimi obiskovalci).« in
ukrepa: »izboljšati fizično dostopnost do muzejev in pripraviti projekte za predstavitev
premične kulturne dediščine, namenjene gibalno in senzorno oviranimi osebam.« (8.
cilj).
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014.100
Resolucija je dokument, ki zajema široko problematiko nasilja v družini. Posebno
pozornost namenja nasilju nad skupinami, ki so nasilju še zlasti izpostavljene: otroci,
ženske, starejši, invalidi in osebe, ki zaradi posebnih okoliščin niso sposobne skrbeti
zase. Dokument upošteva posebne potrebe žrtev in njihove osebne okoliščine. V okviru
poglavja Pomoč osebam z izkušnjo nasilja resolucija posebej in izrecno opredeljuje cilj:
»Prilagoditev ali ustanovitev novih varnih hiš in kriznih centrov starejšim, gibalno
oviranim, uporabnikom s težavami v duševnem zdravju in takim s posebnimi potrebami.«
Posebna pozornost je bila torej usmerjena tudi na potrebe invalidov (2. in 12. cilj).

Strategije:
- Strategija na področju spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007
do 2012. Med cilji strategije je navedeno tudi zagotavljanje enakih možnosti za telesno
dejavnost za krepitev zdravja za osebe s posebnimi potrebami oziroma vse invalide v
skladu z ukrepi, zapisanimi v API (7. cilj).
Akcijski načrti:
- Akcijski načrt za preprečevanje nasilja v družini 2010-2011, ki govori o osveščanju
širše javnosti in rizičnih skupin (med katere sodijo tudi starejši invalidi) o oblikah nasilja
in vrstah pomoči (1. in 12. cilj).
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Akcijski načrt za izvajanje programa za otroke in mladino v Republiki Sloveniji
2009–2010, ki namenja pozornost otrokom s posebnimi potrebami (4. in 6. cilj).

V letih 2007-2010 so bile sprejete naslednje spremembe zakonodajnih in drugih strateških
dokumentov:
- Spremembe Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavbah,101 saj je Ustavno
sodišče razveljavilo sporni 4. člen pravilnika, tako, da morajo biti vsi objekti v javni rabi
grajeni brez ovir, in ne več samo tisti, ki so glede na zmogljivost ali velikost presegli
določbe, navedene v 4. členu pravilnika (3. cilj).
- Spremembe zakonodajnih dokumentov na področju prevoza (3. cilj).
- Spremembe Zakona o varstvu kulturne dediščine,102 ki v 2. členu po novem vključuje
omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim,
starejšimi in invalidom (3. in 8. cilj).
- spremembe Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami103 (4. cilj)
Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja104 so prinesle
spremembe na področju zagotavljanja medicinsko tehničnih pripomočkov (več v skupnih
poročili MDDSZ, 2007, 2008, 2009) (7. cilj).
- Spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju105 (7. cilj).
- Spremembe Zakona o dohodnini,106 ki v 66. členu omogoča, da lahko davčni
zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi tudi
za invalidske namene preko invalidskih organizacij (11. cilj).
- spremenjen Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.107 S tem
pravilnikom so določena načela za financiranje, pogoji in merila, razmerja med sredstvi,
ki se razporejajo na invalidske in humanitarne organizacije, druga razmerja in kriteriji za
uporabo sredstev fundacije za posamezne namene ter postopek razporeditve sredstev
(11. cilj).
- dopolnitve Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja,108 s katerim so se
v celoti prenesle v slovenski pravni red direktive Evropske unije s tega področja. (12.
cilj).
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V letih 2007-2010 niso bili sprejeti nobeni novi zakonodajni in drugi strateški dokumenti ali
njihove spremembe (razen ZIMI) na področjih:
- stanovanjske politike (2. cilj),
- dostopnosti do informacij in komunikacij (3. cilj),
- oblikovanja delovnega telesa, ki bo spremljalo in analiziralo dostopnost okolja (3. cilj),
- podpore izvajanju šolskih programov (4. cilj),
- vzpostavljanja in razvijanja programov izobraževanja ter razvoja človeških virov (5. cilj),
- preprečevanja diskriminacije pri zaposlitvi in na delovnem mestu (5. cilj),
- poenotenju strokovnih meril pri ocenjevanju invalidnosti (5. cilj),
- storitev in programov socialnega varstva (6. cilj),
- celovite zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami (7. cilj),
- udejstvovanja v kulturi (8. cilj),
- knjižnic (8. cilj),
- športa (9. cilj), razen sprejema Splošnega modela kriterijev športnikov invalidov,
- vere (10. cilj).

Sklep sprejete zakonodaje
Poleg Zakona o izenačevanju invalidov in Konvencije OZN o pravicah invalidov, ki pokrivata
večino ciljev API, je bilo v letih od 2007 do 2010 največ novih zakonodajnih in drugih
strateških dokumentov v zvezi z invalidsko problematiko sprejetih na področju zdravstvenega
varstva, preprečevanja nasilja in diskriminacije, socialnega varstva ter izobraževanja, sledijo
pa področja dela in zaposlovanja, bivanja v skupnosti ter kulture. Noben zakonodajni ali drug
strateški dokument ni bi sprejet na področju športa, verskega in duhovnega življenja ter
staranja z invalidnostjo.
Spremembe zakonodajnih in drugih strateških dokumentov v letih od 2007 do 2010 so bile
sprejete predvsem na področju dostopnosti do prevoza in grajenega okolja, medicinskotehničnih pripomočkov ter invalidskih organizacij.

1.2 Zakonodaja v pripravi
Ob koncu leta 2010 so bili v pripravi naslednji zakonodajni in drugi strateški dokumenti:
- zakonodaja na področju podpornih storitvah za socialno vključevanje invalidov, ki
bo nadomestila Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Zakon,
ki je v pripravi, bo z ureditvijo primernih nadomestil omogočil bolj dostojno življenje
upravičencev, z uveljavitvijo ustreznih storitev pa njihovo večjo vključenost v okolje (2. in
5. cilj).
- Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo in
- Zakon o osebni asistenci za invalide, ki bosta invalidom omogočila bolj neodvisno
življenje ter sistemsko uredila področje skrbi za osebe, ki v vsakdanjem življenju
potrebujejo pomoč druge osebe (2. in 6. cilj).
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Akcijski načrt za telesno dejavnost, ki bo vključeval tudi ukrepe za osebe s posebnimi
potrebami oziroma vse invalide in govori tudi o povečanju znanja in ozaveščenosti ljudi s
posebnimi potrebami o pomenu telesne dejavnosti (1. in 7. cilj).
spremembe Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, ki bo med
drugim predlagal tudi ukinitev pogojev, ki se nanašajo na tehnične značilnosti vozil, za
uveljavitev oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov (3. cilj).
Sprememba Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, bo prinesla novosti
na področju zgodnje pomoči staršem in otrokom pred vstopom v šolo. Druge pomembne
spremembe:
o nova definicija otrok s posebnimi potrebami ter diferencirana opredelitev otrok
s posebnimi potrebami, ki se usmerjajo glede na njihove vzgojnoizobraževalne potrebe;
o oblikovanje podpornih in strokovnih centrov za pomoč družini in otroku s
posebnimi potrebami;
o izvajanje pomoči v osnovni šoli pred uvedbo postopka o usmerjanju;
o drugačna opredelitev dodatne strokovne pomoči z uvedbo DSP kot svetovalne
storitve;
o uvajanje zagovornika otrokovih pravic;
o opredelitev največje koristi otroka;
o nova opredelitev komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
o kombinirani programi vzgoje in izobraževanja, ki omogočajo, da se otrok pri
predmetih, pri katerih ne dosega minimalnih standardov znanja vključuje v
program z nižjim izobrazbenim standardom (4. cilj).
Bela knjiga v vzgoji in izobraževanju, ki govori tudi o vzgoji in izobraževanju otrok s
posebnimi potrebami (4. cilj).
Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja in Nacionalni program
duševnega zdravja,109 ki vsebinsko zajema promocijo duševnega zdravja, preventivo in
obravnavo duševnih motenj in psihosocialno rehabilitacijo oseb s težavami v duševnem
zdravju, in torej ne bo določal le zdravstvenega področja (tj. problem obravnavanja in
zmanjšanja duševnih motenj), ampak pokriva celotni spekter duševnega zdravja in
različne upravne resorje (7. cilj).
strokovne smernice za oblikovanje zdravstvene, vzgojno-izobraževalne in socialne
mreže na področju družbene skrbi za osebe s spektroavtističnimi motnjami; smernice so
priporočila pristojnim ministrstvom za pripravo akcijskih načrtov (7. cilj).
V novem Nacionalnem programu za kulturo, za obdobje 2012 – 2015 v katerem bo,
poleg ostalim starostnim skupinam, posebna pozornost namenjena tudi ljudem z multiplo
ranljivostjo, med katere sodijo tudi starejši in starajoči se invalidi (8. cilj).

Nobeni zakonodajni ali drugi strateški dokumenti ob koncu leta 2010 niso bili v pripravi
(nekateri tudi zato, ker so že bili sprejeti) na področju:
- stanovanjske politike (2. cilj),
- dostopnosti do grajenega okolja ter informacij in komunikacij (3. cilj),
- visokošolskega izobraževanja (4. cilj),
- spodbujanja slovenskega znakovnega jezika (4. cilj),
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dela in zaposlovanja invalidov (5. cilj), razen zakonodaje na področju družbenega
varstva oseb z motnjo v duševnem razvoju in najtežjo motnjo v telesnem razvoju,
navedene zgoraj,
finančnih transferjev (6. cilj),
medicinsko-tehničnih pripomočkov, rehabilitacije (7. cilj),
kulture (8. cilj),
športa (9. cilj),
vere (10. cilj),
invalidskih organizacij (11. cilj),
nasilja in diskriminacije nad invalidi (12. cilj),
staranja z invalidnostjo (13. cilj), razen na področju kulture.

Sklep zakonodaje v pripravi
Največ zakonodajnih in drugih strateških dokumentov je bilo ob koncu leta 2010 v pripravi na
področju bivanja invalidov v skupnosti, izobraževanja, zdravstvenega varstva ter socialnega
varstva, pripravljali pa so se tudi dokumenti na področju ozaveščanja, dostopnosti, dela in
zaposlovanja ter kulture. Na ostalih področjih ob koncu leta 2010 ni bilo zakonodajnih in
drugih strateških dokumentov v pripravi.

Sklep vsebin z značilnostmi strukturnih kazalcev
Največ zakonodajnih in drugih strateških dokumentov oziroma njihovih sprememb je bilo v
letih od 2007 do 2010 sprejetih na področju zdravstvenega varstva (7. cilj) ter preprečevanja
nasilja in diskriminacije (12. cilj), pa tudi na področju izobraževanja (4. cilj) ter socialnega
varstva (6. cilj). Na teh področjih (z izjemo preprečevanja nasilja in diskriminacije) ter na
področju bivanja invalidov v skupnosti (2. cilj) je bilo ob koncu leta 2010 tudi največ
dokumentov v pripravi. Nobenih novih zakonodajni ali drugih strateških dokumentov ni bilo v
teh letih sprejetih ali v pripravi na področju športa (9. cilj), verskega in duhovnega življenja
(10. cilj) ter staranja z invalidnostjo (13. cilj), zelo malo pa na področju ozaveščanja (1. cilj)
ter dela in zaposlovanja (5. cilj).
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2. Vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev
V tem poglavju prikazujemo vsebine z značilnostmi procesnih kazalcev, ki smo jih razdelili v
naslednje kategorije: programi, raziskovalna dejavnost in dogodki. Navedene so vsebine, o
katerih so v letih od 2007 do 2010 vsako leto poročali nosilci uresničevanja ukrepov,
navedeni v API.
Pri vsaki kategoriji navajamo vsebine po ciljih API, nato pa podajamo oceno uresničevanja
ciljev API glede na dane podatke v okviru posameznih kategorij ter za celotno področje
vsebin z značilnostmi procesnih kazalcev

2.1 Programi
Najprej so po posameznih ciljih API navedene vsebine, o katerih so poročali poročevalci,
sledi ocena uresničevanja ciljev API v okviru kategorije programov.
V okviru prvega cilja – ozaveščenost javnosti, strokovnih delavcev in invalidov:
- Forum Slovenije s tedenskimi oddajami na lokalnih radijih po vsej Sloveniji (NSIOS in
Združenja invalidov).
- MZ sofinanciralo različne delavnice in druge aktivnosti preko katerih je ozaveščalo
javnost in invalide.
- URI - Soča je skrbel za ozaveščanje delodajalcev v okviru izvajanja programov
usposabljanja in zaposlovanja ter izvajanja storitev podpornega zaposlovanja in za
ozaveščanje delodajalcev v okviru kompleksne rehabilitacijske obravnave zaposlenih
invalidnih oseb, ki zajema oblikovanje skupnih programov in aktivnosti z delodajalci na
področju zagotavljanja varnega vračanja na delo in analizo delovnega mesta in
delovnega okolja ter ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.
- SOUS je v letu 2009 izvajal na javnem razpisu MŠŠ izbran projekt v okviru teme
sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju.
V okviru drugega cilja – bivanje invalidov v skupnosti:
- MDDSZ sofinancira programe za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov,
druge specializirane programe za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja
invalidov ter osebne asistence invalidom.
- FIHO sofinancira programe in delovanje različnih društev, združenj, zvez in zvez
društev, ki imajo status invalidskih organizacij.
- V Mestni občini Ljubljana je vsako leto predvideno določeno število stanovanj, ki so
namenjena invalidom, pri čemer kandidiranje za ta stanovanja ni vezano na stalno
bivališče v Mestni občini Ljubljana.
V okviru tretjega cilja – dostopnost do grajenega okolja, prevoza, informacij in komunikacij:
- Popusti v potniškem prometu, brezplačni prevoz za spremljevalce, brezplačna pomoč na
letališčih.
- Možnost dostopa in vstopa v avtobusnem in železniškem prometu.
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Zasloni in govorno podprte informacije v avtobusnem in železniškem prometu.
MVZT spodbuja zagotavljanje dostopnosti izobraževanja preko razpisa za razvojne
naloge v visokem šolstvu in razpisa Implementacija bolonjskega procesa, ki je bil
financiran preko Evropskega socialnega sklada. Med merili za izbiro na razpisu za
razvojne naloge so bile tudi prilagoditve objektov in izvedbe študijskih programov
potrebam invalidov. Pri razpisu, financiranem iz sredstev Evropskega socialnega sklada,
je bilo eno od meril tudi zagotavljanje enakih možnosti.
MDDSZ v okviru javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske
prehrane z dodajanjem točk pri merilih za pridobitev sredstev namenil prednost tistim
ponudnikom, ki v svojih lokalih zagotavljajo prilagojen dostop za invalide, dostop do mize
v notranjosti lokala ter do toalete, prilagojene za invalide.
Tudi MK navaja, da je »dostopnost prostora za invalide« eden od prednostnih meril pri
sofinanciranju kulturnih projektov multimedijskih centrov.
Izposojevalnica za pripomočke, namenjena osnovnim in srednjim šolam, ki imajo
vključene slepe in slabovidne otroke in mladostnike ter potrebujejo prilagojeno
tehnologijo za spremljanje pouka.
MJU v okviru projekta državni portal e-uprava na svoji spletni strani omogočilo
slabovidnim pregledovanje slikovnih vsebin.
MJU nadgradilo aplikacijo za spletno podaljšanje prometnega dovoljenja.
Na MJU sprejet program ukrepov za odpravo upravnih ovir in program za znižanje
upravnih bremen za 25 % do leta 2012.
MK sofinancirala kulturne projekte v okviru 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. Gre med
drugim za sofinanciranje zvočnih knjig za slepe in video vsebin s prevodi v slovenski
znakovni jezik ter glasila za gluhe.
INDOK Center Direktorata za kulturno dediščino na MK digitalizira register nepremičn
kulturne dediščine in z njim povezanih dokumentov na spletu, kar je povečalo dostop do
informacij o slovenski kulturni dediščini tudi za gibalno in senzorno ovirane osebe.
RTV Slo v okviru svojega letnega programskega načrta zagotavljala produkcijo
programskih vsebin, ki so namenjene slepim, gluhim in gluhonemim v njim prilagojenih
tehnikah.

V okviru četrtega cilja – izobraževanje in vseživljenjsko učenje:
- SOUS dobil projekt »Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje” sofinanciran preko
razpisa MŠŠ za profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju v letih 2008-2011 iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt
obsega pet programov profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev.
- Na Univerzah v Mariboru in Ljubljani deluje sistem tutorjev; to so študentje, ki pomagajo
invalidnim študentom pri izvajanju študijskih obveznosti. Po fakultetah so določeni
referenti za invalide.
- Dejavnosti za preoblikovanje Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani v
podporni center (strokovni center). S spremembami Zakona o financiranju vzgoje in
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izobraževanja110 bodo postopno postavljene pravne podlage za oblikovanje podobnih
podpornih (specializiranih) centrov za druge vrste primanjkljajev, ovir ali motenj.
Na področju likovne umetnosti so na MK sofinancirali Slikarsko šolo Chiaro scuro, ki v
okviru neformalnega izobraževanja s posebno pozornostjo vključuje otroke s posebnimi
potrebami.

V okviru petega cilja – delo in zaposlovanje:
- Storitev vodenja, varstva ter zaposlitev pod posebnimi pogoji: oblika varstva, s katero
invalidi ohranjajo pridobljena znanja in spretnosti ter jim omogoča opravljanja koristnega,
vendar njihovim zmožnostim in sposobnostim primernega dela. V okviru te storitve
invalidi prejemajo nagrado za opravljeno delo pod posebnimi pogoji, pomembno pa je
tudi, da takšno delo invalidom daje občutek koristnosti in samopotrditve.
- MK sofinancira kulturne projekte v okviru »Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov
za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi
socialni vključenosti za leto 2009 v okviru Evropskega socialnega sklada« (tudi 8. cilj)
- Na ZRSZ so vključevali brezposelne invalide v aktivne oblike obravnave na podlagi
individualnih zaposlitvenih načrtov.
- Storitev zaposlitvene rehabilitacije, programi v okviru URI – Soča
- Štipendije za umetnike invalide na MK.
- ZRSZ izvaja regijske delavnice za delodajalce, kjer so predstavljene možnosti in
spodbude za zaposlovanje invalidov.
V okviru šestega cilja – socialno varstvo:
- MDDSZ sofinancira programe socialnega varstva, med drugim tudi programe za
podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, druge specializirane programe za
organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence
invalidom.
- FIHO sofinancira programe in delovanje različnih društev, združenj, zvez in zvez društev,
ki imajo status invalidskih organizacij.
V okviru sedmega cilja – zdravstveno varstvo:
- ZZZS povečala sredstva za zdravstvene programe (zdravstveno nego in logopedske,
defektološke in avdiološke storitve) in število delavcev v centrih za sluh in govor, v
socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje, v zavodih za izobraževanje otrok in
mladostnikov z motnjami v razvoju, v zavodih za gibalno ovirane.
- Na javnem razpisu MZ za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja je bil v
letu 2008 izbran program "Poznavanje ustrezne prehrane in zagotovitev primernega
gibanja kot dveh pomembnih vidikov pri kronični vneti črevesni bolezni"
- Povečanje sredstev ZZZS za onkološke dejavnosti (preventivni program, diagnostika in
zdravljenje) ter druge zdravstvene dejavnosti in programe.
- Programe skupinske obnovitvene rehabilitacije izvajajo in organizirajo združenja in
društva bolnikov v sodelovanju s klinikami in inštituti. ZZZS vsako leto sofinancira
zavarovanim osebam z določenimi boleznimi/stanji udeležbo v skupinski ter njim
prilagojeni rehabilitaciji
110

Ur. l. RS, št. 16/2007, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I312/08-31, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23
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Rehabilitacija odraslih invalidov-pacientov na URI – Soča zajema deset programskih
sklopov (paciente z okvaro hrbtenjače, možganska kap, nezgodno možgansko poškodbo
in druge okvare možganov, multiplo sklerozo, drugimi nevrološkimi obolenji, poškodbami
perifernih živcev, poškodbami mišično-skeletnega sistema, revmatskimi obolenji,
amputacijo zgornjih udov, amputacijo spodnjih udov).
Na oddelku za rehabilitacijo otrok URI – Soča so bili obravnavani otroci z boleznimi in
poškodbami vseh omenjenih sklopov in dodatno prirojenih anomalij udov in živčevja ter z
razvojnimi motnjami.
Na URI – Soča elektronsko naročanje invalidov, elektronski podatki o invalidih na
oddelkih za informatorje, elektronski dostop do invalidove dokumentacije za člane skupin,
ki delajo z invalidi, elektronsko beleženje zdravil na oddelkih, znan in ustaljen telefonski
in elektronski način komunikacije z uporabniki, nudenje telefonskih informacij za invalide.
Na področju rehabilitacije so na URI – Soča v letu 2010 izvajali celovito rehabilitacijo za
osebe z okvarami osrednjega in perifernega živčevja, z gibanjem povezanih telesnih
zgradb in funkcij ter bolnikov s kronično bolečino in rakom. Pri tem so upoštevali vidike
medicinske rehabilitacije, delovnih zmožnosti in zagotovitev ustreznih pripomočkov, kar
omogoča tudi čim večjo samostojnost in zaposlitev invalidov.
Na URI – Soča vpeljali ocenjevanje, robotiko, predvsem robota za vadbo hoje, redno
izvajanje urodinamskih preiskav, razširjanje respiratorne rehabilitacije, nadaljnji razvoj
telerehabilitacije, vpeljevanje novih prostočasnih, predvsem športnih dejavnosti ter novih
načinov izdelave protez in ortoz, kar izboljšuje delo z rehabilitanti.
Na URI – Soča uvedena subspecialistična ambulanta za kronično nerakavo bolečino, v
kateri se obravnava predvsem osebe s hudimi funkcijskimi težavami bodisi na področju
delazmožnosti kot tudi samostojnosti v aktivnostih dnevnega življenja, posledično
nastalimi zaradi kronične bolečine. S timsko obravnavo (zdravnik, psiholog, fizioterapevt,
delovni terapevt) se natančneje oceni vse dejavnike, ki pri posamezniku s kronično
bolečino vplivajo na končen funkcionalni izid in glede na to oceno se priporoči
najprimernejše terapevtske ukrepe.
Na oddelku za rehabilitacijo pacientov po nezgodni možganski poškodbi, z multiplo
sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji ter na otroškem oddelku URI – Soča je enkrat
tedensko v letu 2010 potekala terapija s psi.
IVZ poleg zbiranja in analiz razpoložljivih podatkov o zdravju in zdravstvenem varstvu
izvaja tudi kontinuirano delo na temeljnih metodoloških vprašanjih in entitetah
zdravstvene statistike, s poudarkom na primerljivosti metodologije v okviru EU, kot tudi z
vključevanjem v medresorske skupine in sodelovanjem v mednarodnih projektih, katerih
namen je izboljšati položaj oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami in zmanjšano
zmožnostjo/invalidnostjo.
Tečaji znakovnega jezika, ki jih že nekaj let organizira Društvo študentov medicine in se
jih udeležujejo študenti medicine, pogosto pa se jim pridružijo tudi zdravniki in študentje
drugih strok.

V okviru osmega cilja – kultura:
- Na URI – Soča, na Oddelku za rehabilitacijo pacientov po nezgodni možganski poškodbi,
z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji so na novo uvedli likovne ustvarjalne
delavnice.
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MK sofinancirala kulturne projekte v okviru 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, financiran
iz proračuna RS, namenjenega za kulturo.
JSKD sofinanciral več projektov društev invalidov - paraplegikov, delovnih invalidov,
gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih - na likovnem, gledališkem, večzvrstnem,
plesnem in literarnem področju.
JSKD v svoje programe vključuje posameznike, ki so senzorno ali gibalno ovirani. Tako
nekatere skupine in posamezniki nastopajo na prireditvah sklada in se udeležujejo
izobraževalnih oblik na gledališkem, plesnem in folklornem področju (zlasti društva gluhih
in naglušnih ter slepih in slabovidnih).
MK na področju uprizoritvenih umetnosti podprlo kulturni projekt gluhega igralca z
naslovom »Abeceda«.
MK je sofinanciralo programe posebnih nalog, ki so jih izvajale osrednje območne
splošne knjižnice in ki vključujejo tudi dejavnosti za posebne skupine uporabnikov.
V okviru Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu se je izoblikoval Center za disleksijo z
zbirko lažje berljivega knjižničnega gradiva, namenjenega dislektikom ter gluhim in
naglušnim.
V okviru javnega razpisa za senzorno ovirane je MK sofinanciralo tudi knjige in časopise
za slepe in slabovidne v Braillovi pisavi, v zvočnem zapisu in v povečanem tisku ter
računalniški časopis RIKOSS ter tiskane in video časopise za gluhe in naglušne.

V okviru devetega cilja – šport in rekreacija:
- V pripravi je multidisciplinarni projekt izgradnje športne dvorane za invalide, ki pa ne bi
bila zgolj dvorana, temveč središče izobraževalnih programov s področja športa, središče
edukacijskih programov za študente in dijake in center za učenje športnih elementov, kot
sestavni del rehabilitacijskih programov (URI – Soča in sodelujoči).
- URI – Soča organizira in izvaja program športnih aktivnosti dvakrat tedensko za
hospitalizirane bolnike s sodelavci Fakultete za šport.
- Športno-gibalne aktivnosti na URI – Soča.
- Za osebe z motnjo v duševnem razvoju je organizirana specialna olimpijada, kjer se
osebe z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju v enakopravnem športnem
boju pomerijo s sebi enakimi. S tem se ohranjajo psihofizične sposobnosti in vsesplošna
socializacija oseb z motnjami v duševnem razvoju.
V okviru desetega cilja – versko in duhovno življenje:
- Poročevalci ne poročajo o programih na tem področju.
V okviru enajstega cilja – invalidske organizacije:
- Invalidske organizacije izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na
značilnostih posameznih invalidnosti in pravnem ali družbenem statusu invalidov. Poleg
tega opravljajo še vrsto drugih dejavnosti, ki prispevajo k polnovrednemu sodelovanju
invalidov v družbenem življenju in jih namesto njih ne bi – in jih tudi ne bi mogel izvajati –
nihče drug. Financirajo se predvsem z zagotavljanjem trajnih, zadostnih in neodvisnih
sredstev v okviru FIHO. FIHO tako sofinancira:
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izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij
oziroma programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in
težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
delovanje invalidskih oziroma humanitarnih organizacij,
naložbe v osnovna sredstva invalidskih oziroma humanitarnih organizacij ter
njihovo vzdrževanje.

V okviru dvanajstega cilja – preprečevanje nasilja in diskriminacije:
- Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija izvaja program socialne preventive nasilje nad gibalno oviranimi ženskami in psihosocialni in socialno zdravstveni program
INKO za ženske. Oba programa sofinancira FIHO. FIHO je društvu v letu 2007 tudi
zagotovila namenska sredstva za pričetek sofinanciranje nakupa varnega stanovanja za
gibalno ovirane ženske.
V okviru trinajstega cilja – staranje z invalidnostjo:
- MK (2010) je pri vseh kulturnih projektih invalidov, ki so bili sofinancirani v okviru javnih
pozivov in javnih razpisov ter evropskih razpisov namenilo pozornost vsem starostnim
skupinam invalidov, tudi starejšim.

Sklep o programih
O največ vsebinah z značilnostmi procesnih kazalcev, ki smo jih opredelili z imenom
programi, so poročevalci v letih od 2007 do 2010 poročali na področju zdravstvenega
varstva, kulture in dostopnosti. Nekoliko manj takšnih vsebin navajajo na področjih
socialnega varstva, življenja invalidov v skupnosti, dela in zaposlovanja ter športa in
rekreativne dejavnosti. Precej šibka, kar se tiče programov, so glede na poročanja
poročevalcev področja izobraževanja, invalidskih organizacij ter preprečevanja nasilja in
diskriminacije. Posredno programi vključujejo področje ozaveščanja in staranja, nobenih
programov pa ni na področju verskega in duhovnega življenja.

2.2 Raziskovalna dejavnost
Najprej so po posameznih ciljih API navedene vsebine, o katerih so poročali poročevalci,
sledi ocena uresničevanja ciljev API v okviru kategorije raziskovalne dejavnosti.
V okviru prvega cilja – ozaveščenost javnosti, strokovnih delavcev in invalidov:
- V letu 2009 je bila zaključena »Analizo stanja zdravstvene in socialne pomoči populaciji
slepih in slabovidnih oseb v različnih starostnih obdobjih ter načini informiranja«, ki jo je
po naročilu MZ pripravilo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana. Zajema
oceno odnosov slepih in slabovidnih oseb v njihovem socialnem okolju, dojemanje okolja,
vidike zdravstvenih storitev, finančnih prejemkov, dostopnosti v fizičnem okolju,
zaposljivosti, izobraževanja, uporabe pripomočkov in prostočasnih dejavnosti ter
uporabnosti različnih virov informiranja. V jedru predlaganih ukrepov in dejavnosti je
zavedanje o njihovih pravicah in možnostih za izboljšanje socialnega in materialnega
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položaja in celovita informiranost slepih in slabovidnih odraslih in otrok ter njihovih
zakonitih zastopnikov (več ciljev).
V okviru drugega cilja – bivanje invalidov v skupnosti:
- Med inovativnimi programi velja izpostaviti program Individualiziranje financiranja storitev
socialnega varstva111 (izvajalca IRSSV in Fakulteta za socialno delo), ki se je zaključil
leta 2009.
- V letu 2009 je SOUS v okviru priprav na spremembo zakonodaje področja izvedel
raziskavo za MDDSZ »Stanje in trendi v tujini na področju vključujočega bivanja za
invalide«.
- IRSSV je leta 2010 pripravil nalogo z naslovom »Institut zagovornika odraslih oseb z
motnjami v duševnem razvoju« (Smolej in ostali, 2010).
V okviru tretjega cilja – dostopnost do grajenega okolja, prevoza, informacij in komunikacij:
- SŽ z letom 2009 aktivno sodelujejo v evropskem projektu »Pubtrans4all«, katerega cilj je
razviti standard za namestitev sistema pomoči, ki se lahko uporablja za različne vrste
voznega parka in infrastrukture.
- MOP je v letu 2008 sodelovalo kot partner pri projektu TIGRA (tipna grafika),
osredotočenem na razvoju avtomatiziranega postopka izdelave taktilnih kart in slik za
slepe osebe s pomočjo najnovejših tehnoloških rešitev.
- Projekt Promocija invalidom prijaznih turističnih kapacitet v čezmejnem območju
NETMEN.112
- Eksperimentalni in razvojni projekt »SPIT – spodbujanje povezovanja invalidskega
turizma«, katerega glavni namen je oblikovanje in ustanovitev konzorcija/grozda, ki bo
izvajal skupno promocijo in ozaveščanje o pomenu invalidskega turizma v Sloveniji in ga
sofinancira Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov.
- V letu 2008 je bil med večjimi ponudniki turističnih nastanitvenih kapacitet izveden prvi
del analize minimalnih standardov, ki jih morajo upoštevati pri ponudbi, prilagojeni za
invalide. Minimalni standardi so narejeni na osnovi Pravilnika o zahtevah za projektiranje
objektov brez grajenih ovir in Priročnika za izboljšanje informacij o dostopnosti za invalide
v turizmu (Jacqueline Westcott), ki ga je podprla Evropska komisija. Ugotovitve kažejo na
večjo pripravljenost in prilagojenost pri zdraviliščih ter manjšo kot je bilo pričakovati pri
ostalih tipih ponudnikov nastanitvenih kapacitet. Analiza se izvaja v okviru projekta SPIT.
- IRSSV je v okviru svojega rednega letnega načrta izvedel nekaj raziskovalnih nalog in
študij, ki se neposredno nanašajo na uresničevanje 3. cilja API. Naloge:
o »Dostopnost grajenega in komunikacijskega okolja kot predpogoj za socialno
vključevanje invalidov – uporabniški pogled« (Kobal in ostali, 2008);
o »Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir« (Sendi in
ostali, 2008), izvedena je skupaj z Urbanističnim inštitutom RS;
o »Zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja za invalide: perspektiva
odločevalcev« (Boljka in ostali, 2010).
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V okviru četrtega cilja – izobraževanje in vseživljenjsko učenje:
- MŠŠ je z zavodom RS za šolstvo do septembra 2009 uvajalo nov program (Oblikovanje
in delovanje oddelkov za predšolske otroke s posebnimi potrebami z avtističnimi
razvojnimi motnjami) v predšolskih oddelkih zavodov za gluhe in naglušne, kamor se
vključujejo otroci s spektroavtistično razvojno motnjo. V času trajanja poskusa je
potekalo intenzivno izobraževanje učiteljev za to področje primanjkljajev. V letu 2010 je
bil zaključen Poskus v oddelkih prilagojenega programa za predšolske otroke z dodatno
strokovno pomočjo, ki imajo avtistično motnjo. V okviru delovne skupine so bila izdelana
Navodila za delo s to skupino otrok.
- V letu 2010 se je po sklepu MŠŠ zaključil dve letni pedagoški poskus, oziroma uvajanje
pedagoške novosti, po katerem Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani deluje
kot strokovni center.
V okviru petega cilja – delo in zaposlovanje:
- Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo na URI - Soča je v letu 2007 izvedel
evalvacijo izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije na nivoju izvajalcev zaposlitvene
rehabilitacije in sodeloval z ZRSZ pri razvijanju modela za evalvacijo izvajanja
zaposlitvene rehabilitacije na sistemskem nivoju.
- V letu 2010 so začeli na URI - Soča spremljati nov kazalnik kakovosti na področju
zaposlitvene rehabilitacije, in sicer merjenje vpliva zaposlitvene rehabilitacije na
kakovost življenja in zaposljivost uporabnikov (Vprašalnik o kvaliteti življenja in
zaposljivosti). Vprašalnik je bil razvit v okviru učne skupine EPR za merjenje izida v
zaposlitveni rehabilitaciji.
- Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo URI – Soča:
o Evalvacija programov socialne vključenosti – spremljanje trendov na populaciji
uporabnikov v 2009.
o Evalvacija zaposlitvene rehabilitacije – evalvacija poklicne rehabilitacije
(napotna ustanova ZPIZ), evalvacija na ravni strokovnih delavcev ZRSZ
o Evalvacija zaposlitvenih centrov – spremljanje trendov na populaciji 2009 in
na ravni poslovnih subjektov v 2009.
- IRSSV (2009) je pripravil pregled ureditve družbenega varstva duševno in telesno
prizadetih oseb v državah EU ter analizo stanja v RS za potrebe prenove Zakona o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
V okviru šestega cilja – socialno varstvo:
- IRSSV je naredil Analizo socialno ekonomskega položaja invalidov za pripravo zakona o
izenačevanju možnosti invalidov (Kobal in ostali, 2007); pripravil Analizo o delovanju
instituta družinskega pomočnika v Republiki Sloveniji ter Analizo programov osebne
asistence (Smolej in Nagode, 2007).
- Naloga Analiza državne skrbi za invalide (Dremelj in ostali, 2009) v osmih podpoglavjih,
ki predstavljajo posamezna področja (vzgoja in izobraževanje, zaposlitev in delo,
socialno varstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in družinski prejemki,
davčne in druge olajšave in oprostitve, vojni invalidi) predstavlja preglednice s podatki o
posamezni pravici, in sicer ime pravice, pravna podlaga, iz katere izhaja pravica, vsebina
pravice, upravičenci do posamezne pravice in nato še podatki o tem, ali so do pravice
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upravičeni invalidi glede na vrsto oviranosti (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in
naglušni, osebe z motnjami v duševnem zdravju). Nato so navedeni še podatki o tem, ali
so do pravice upravičeni invalidi glede na življenjsko obdobje (otroci 18 in mladostniki,
odrasli, starejši od 65 let), na koncu pa so predstavljeni podatki o številu upravičencev,
obsegu finančnih sredstev in viru financiranja.
V okviru sedmega cilja – zdravstveno varstvo:
- Potekal je raziskovalni projekt »Razvoj in validacija kliničnih orodij, temelječih na
mednarodni klasifikaciji funkcioniranja, zmanjšanja zmožnosti in zdravja (2008-2011)«, ki
ga v okviru URI - Soča vodi prof. dr. Helena Burger, in sodelovanje v mednarodnem
raziskovalnem projektu (2007-2010) »Multidisciplinary Research Network on Health and
Disability in Europe (MURINET)«.
- V letu 2009 je SOUS v okviru priprav na spremembo zakonodaje področja izvedel
raziskavo za MDDSZ »Uporaba Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane
zmožnosti/invalidnosti in zdravja za odločanje o pravicah invalidov«.
- V letu 2007 je URI - Soča napravil revizijo tako medicinskih kot tehničnih kriterijev za
predpisovanje zahtevnejših vozičkov.
- URI – Soča je pripravil nove strokovne kriterije za predpis otroških vozičkov in s tem
zagotovil, da bodo otroci s posebnimi potrebami opremljeni s funkcionalnimi vozički.
- IVZ je v letu 2008 sodeloval pri projektu DISABKIDS, ki želi povečati kakovost in
neodvisnost otrok s kroničnimi obolenji in njihovih družin in čezmejno projektno
sodelovanje za priredbo in uvajanje ICF za otroke in mladostnike.
- Na URI – Soča vzporedno z uvedbo nove subspecialistične ambulante za kronično
nerakavo bolečino poteka tudi raziskovalno delo, ki je namenjeno predvsem izboljšanju
kakovosti dela v klinični praksi (npr. preverjanje veljavnosti ocenjevalnih inštrumentov,
spremljanje učinkovitosti izbranih terapevtskih postopkov).
- Aktivnosti EU in mednarodni projekti, v katerih sodeluje IVZ, so: Evropska anketa o
zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS), v kateri so zbrali odgovore tudi na nekatera
posebna vprašanja povezana s statusom invalida; Zdrava leta življenja - sodelovanje v
TF HE za razvoj novega kazalnika, ki kaže razmerje med pričakovanimi leti življenja in
pričakovanimi leti zdravja oz. življenja brez omejitev običajnih aktivnosti zaradi
zdravstvenih težav.
- V zvezi s pripravami na uvajanje rednega zbiranja primerljivih podatkov o zmanjšani
zmožnosti/invalidnosti v EU je IVZ sodeloval v novi skupini Eurostat-a za statistiko
invalidnosti (TFDS).
- Zaključen je triletni projekt EU za izboljšanje informacij o odraslih oseb z motnjo v
duševnem razvoju »POMONA«.
V okviru osmega cilja – kultura:
- V letih 2009 – 2010 je bila izvedena študija z naslovom »Vzpostavitev ustreznega statusa
knjižnice za slepe in slabovidne v sistemu knjižnic«, ki jo je pripravila Narodna in
univerzitetna knjižnica v Ljubljani.
V okviru devetega cilja – šport in rekreacija:
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Na URI – Soča so razvijali raziskovalno podprte programe rehabilitacije športnikov in
invalidov športnikov po športnih poškodbah, z namenom, da bi razvili ustrezne
preventivne programe in programe zgodnje rehabilitacije po poškodbah.

V okviru desetega cilja – versko in duhovno življenje:
- Na IRSSV (2007) so z namenom ocene, kako se izvaja trajna oskrba invalidov, izvedli
kratko anketo Rimo-katoliške cerkve in drugih registriranih verskih skupnosti v Sloveniji,
odgovore so dobili samo od RKC in Judovske skupnosti Slovenije.
V okviru enajstega cilja – invalidske organizacije:
- Poročevalci ne poročajo o raziskavah na tem področju
V okviru dvanajstega cilja – preprečevanje nasilja in diskriminacije:
- Poročevalci ne poročajo o raziskavah na tem področju
V okviru trinajstega cilja – staranje z invalidnostjo:
- Poročevalci ne poročajo o raziskavah na tem področju

Sklep o raziskovalni dejavnosti
Največ raziskovalne dejavnosti je bilo v letih od 2007 do 2010 izvedene na področju
dostopnosti, socialnega varstva in zdravstvenega varstva. Nekaj raziskav je bilo še na
področjih izobraževanja ter dela in zaposlovanja (predvsem zaposlitvene rehabilitacije). Malo
raziskav je bilo, glede na poročila poročevalcev, na področju bivanja v skupnosti, kulture,
športa, vere in ozaveščanja, nič pa na področju invalidskih organizacij, nasilja in
diskriminacije ter staranja. Slednji dve področji sta običajno vključeni raziskave, ki se ne
ukvarjajo specifično z invalidi.

2.3 Dogodki
Najprej so po posameznih ciljih API navedene vsebine, o katerih so poročali poročevalci,
sledi ocena uresničevanja ciljev API v okviru kategorije dogodkov.
V okviru prvega cilja – ozaveščenost javnosti, strokovnih delavcev in invalidov:
- izdana so bila gradiva in publikacije, potekali številni kongresi, konference, srečanja,
okrogle mize, razstave, festivali, delavnice in seminarji, ki so bili posredno (npr. preko
kulture in zaposlitvene rehabilitacije) ali pa neposredno namenjeni ozaveščanju invalidov
in strokovnjakov, ki z njimi delajo.
V okviru drugega cilja – bivanje invalidov v skupnosti:
- IRSSV je v letu 2010 izvedel javno predstavitev izsledkov študije »Institut zagovornika
odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju«, in sicer na strokovnem dogodku v
Cankarjevem domu, v okviru sekcije »Predstavitev novih strokovnih ugotovitev s
področja socialnega vključevanja«.
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V okviru tretjega cilja – dostopnost do grajenega okolja, prevoza, informacij in komunikacij:
- Naloga »Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir« (Sendi in ostali,
2008) na različne načine predstavljena širši strokovni javnosti.
- MK je organiziralo posvet z naslovom »Za boljše življenje in brez ovir«.
- MK (2010) je predstavilo prizadevanja za izboljšanje dostopnosti muzejev in informacij o
zbirkah premične kulturne dediščine invalidom. V letu 2010 je Mestni muzej Ljubljana del
svoje stalne razstave, postavljene v Turjaški palači, prilagodil potrebam slepih in
slabovidnih. Projekt je bil del progama Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010.
- Na področju slovenskega znakovnega jezika je MK leta 2009 in 2010 v knjižni obliki in
na zgoščenki izdalo predstavitev strokovnega mnenja o stanju slovenskega znakovnega
jezika.
V okviru četrtega cilja – izobraževanje in vseživljenjsko učenje:
- V letu 2007 organizirani dve odmevni okrogli mizi. Prva je bila 4. aprila na temo »Vzgoja,
izobraževanje in rehabilitacija oseb s spektroavtistično motnjo (SAM), druga pa na temo
»Položaj oseb s posebnimi potrebami skozi razvojno obdobje v luči nove zakonodaje –
30. maja v Državnem svetu RS.
- MŠŠ od 27. do 28 3. 2008 organiziralo XVI. Izobraževalne dneve specialne in
rehabilitacijske pedagogike z mednarodno udeležbo na temo »Osebe s spektroavtistično
motnjo«.
- Od 6. do 7. 11. 2008 sta SOUS in EASPD - Evropsko združenje ponudnikov socialnih
storitev organizirali Forum ponudnikov storitev za osebe s posebnimi potrebami in
invalide. Namen foruma je bil predvsem slovenske ponudnike storitev seznaniti z
osnovnimi vrednotami in načeli storitev v Evropski uniji, kot so polna participacija,
inkluzija, svoboda izbire, pravica do zaposlitve in mnoge druge ter informirati ponudnike
storitev o evropskih programih in možnostih pridobivanja finančnih sredstev iz evropskih
virov.
- V letu 2008 je Slovenija postala redna članica Evropske agencije za razvoj
izobraževanja na področju posebnih potreb. V zvezi s tem so potekale določene
aktivnosti: predstavitev Lizbonske deklaracije za otroke s posebnimi potrebami,
imenovanje ekspertov v delovni skupini za visoko šolstvo in zgodnjo obravnavo in
prevod tekstov, ki jih pripravi agencija v slovenski jezik
- V letu 2009 je MŠŠ, skupaj z MZ in MDDSZ pristopilo k predstavitvi Smernic za celostno
obravnavo oseb s spektroavtistično razvojno motnjo.
V okviru petega cilja – delo in zaposlovanje:
- V organizaciji URI –Soča, ZPIZ in ZRSZ so potekali dnevi, seminarji, učne delavnice,
interna izobraževanja, strokovna srečanja, posvet in študijski obisk na Norveškem na
področju izvajanja storitev poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, vzpodbud delodajalcem
za zaposlovanje, prilagoditev delovnih mest in sredstev ter ocenjevanja invalidnosti.
- Rehabilitacijski svetovalci ZRSZ so sodelovali pri pripravi standardov znanj za delavce
na področju zaposlitvene/poklicne rehabilitacije in v drugih delovnih skupinah za
podporno zaposlovanje, delo z delodajalci, prilagoditev delovnega mesta, idr.
- Leta 2009 je potekal I. mednarodni kongres medicinskih izvedencev, katerega
organizator je bil med drugim tudi ZPIZ.
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V okviru šestega cilja – socialno varstvo:
- Poročevalci ne poročajo o dogodkih pri tem cilju.
V okviru sedmega cilja – zdravstveno varstvo:
- MZ je organiziralo sestanek projektne skupine za uvajanje ICF (Internacional
Classification of Functioning, Disability and Health) v regiji Alpe Jadran. Slovenski
strokovnjaki so aktivno sodelovali na konferencah, ki sta ju organizirali DS Alpe-Jadran
in Svetovna zdravstvena organizacija.
- V okviru URI – Soča je bilo organiziranih veliko število dogodkov za prostočasne
dejavnosti pacientov.
- ZZZS je na spletni strani objavil spremembo šifranta trajnostnih dob medicinsko
tehničnih pripomočkov in dopolnil strukturo šifranta medicinsko tehničnih pripomočkov za
potrebe pogodbenih dobaviteljev. Spremembe so stopile v veljavo s 1.7.2010.
- Na URI - Soča so za člane društev in bolnike pripravili predavanja o preventivi poškodb
ter utrjevanje programov psihosocialne rehabilitacije, ki jih na inštitutu poleg zdravnikov
in medicinskega osebja izvajajo tudi psihologi, logopedi in socialni delavci.
- URI - Soča in MZ sta v letu 2008 organizirala delavnico "MKF-OM-Mednarodna
klasifikacija funkcioniranja za otroke". V letu 2008 so bile spektrovtistične motnje
osrednja tema XVI. izobraževalnih dni specialne in rehabilitacijske pedagogike.
- MZ je v letu 2007 objavilo knjigo Javno zdravstveni vidiki obravnave ogroženih in
ranljivih skupin prebivalstva. Knjiga je zasnovana kot predstavitev vidikov strokovnjakov
iz različnih področij.
- MZ je izdalo publikacijo z naslovom »Smernice za celostno obravnavo oseb s
spektroavtističnimi motnjami« in v sodelovanju z MŠŠ in MDDSZ januarja 2009
organiziralo strokovni posvet, na katerem so bile smernice predstavljene strokovnjakom,
ki delajo na področju zdravstva, šolstva in socialnega varstva. Smernice so bile
predstavljene tudi staršem oseb s to motnjo na srečanju marca 2009.
- Izvajalci zdravstvenih storitev so bili ponovno obveščeni o določilih Zakona o pacientovih
pravicah, zlasti glede objave podatkov o pristojni osebi in najbližjem zastopniku
pacientovih pravic, na katerega se lahko pacienti obračajo po nasvet in pomoč pri
uresničevanju zakonsko določenih pravic.
V okviru osmega cilja – kultura:
- Na RTV Slo je bila v letu 2007 posneta oddaja plesne predstave Društva študentov
invalidov Slovenije z naslovom »Watch out«.
- V okviru mednarodnega projekta Vseživljenjsko učenje – Grundtvig so za potrebe
Muzeja novejše zgodovine Celje izdelali publikacijo in iPod z virtualnim vodičem po
muzejskih razstavah za gluhe in naglušne obiskovalce (MK, 2009).
- 2009 je MK izdalo strokovno publikacijo z naslovom »Dostopen muzej – smernice za
dobro prakso«.
- V letu 2010 MK sofinanciralo kulturni projekt Kulturnega in izobraževalnega društva
gluhih Mavrica z naslovom »6. evropski festival kulture in umetnosti gluhih SALVIA
2010«, ki se je v času od 2.10. do 9.10.2010 odvijal v Ljubljani.
- Strokovno srečanje Muzeoformu v Cankarjevem domu aprila 2009 na temo »Kako
zagotoviti dostopen muzej«.
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V letu 2009 so na I. programu Radia Slovenije predvajali dve radijski oddaji o fizični
dostopnosti in dostopnosti programskih vsebin za gibalno in senzorno ovirane
obiskovalce slovenskih muzejev.
Na organizirano pobudo slepih in slabovidnih so v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v
letu 2007 organizirali predavanje o ptičih. Izdali so zvočni zapis na zgoščenki Gozdne
ptice Slovenije, ob katerem slepi in slabovidni lahko prejmejo besedilo spremne knjižice
v brajici.
Pokrajinski muzej Kočevje je v letu 2007 prilagodil razstavo z naslovom »Edina tema je
neznanje - Šolstvo in skrb za slepe in slabovidne« slepim in slabovidnim.
Narodna galerija je organizirala 5 vodstev za slepe in slabovidne razstave Slovenski
impresionisti in njihov čas 1890-1920.
MK financiralo nakup gradiva, ki vključuje tudi nakup gradiv v invalidom prilagojenih
tehnikah (zlasti zvočne knjige in revije).
Knjižnica Radlje ob Dravi je v letu 2007 pridobila računalnik s prilagoditvijo za slepe in
slabovidne z Braillovim zaslonom, ki ga je podaril Lions klub na osnovi aktivnosti Društva
invalidov Slovenj Gradec.
Knjižnica Domžale poroča o izvedbi več bibliopedagoških ur za skupine učencev iz šole
s prilagojenim programom. V povezavi z Leo klubom je pridobila elektronsko lupo za
slabovidne, ki je nameščena v čitalnici knjižnice. Na otvoritvi je nastopala tudi slepa
pesnica.

V okviru devetega cilja – šport in rekreacija:
- Od 13. do 15. 6. 2008 so bile organizirane 14. letne igre Specialne olimpijade Slovenije:
z vključenostjo velikega števila športnikov v gibanje specialne olimpijade je Slovenija ena
izmed vodilnih držav v svetu glede na število prebivalstva.
- V letu 2009 je bilo v Sloveniji organiziranih več regijskih iger specialne olimpijade, igre
MATP, Slovenci pa so se udeležili tudi zimskih svetovnih iger v ZDA.
- 8. decembra 2010 je ZŠIS organizirala tradicionalno prireditev Invalid - Športnik leta
2010.
- RTV Slovenija je omogočila televizijski prenos evropskega prvenstva v namiznem tenisu
za invalide EPINT 2007, kar je nedvomno veliko pripomoglo k popularizaciji
rekreativnega in tekmovalnega športa v Sloveniji.
V okviru desetega cilja – versko in duhovno življenje:
- Poročevalci ne poročajo o dogodkih na tem področju.
V okviru enajstega cilja – invalidske organizacije:
- V Register invalidskih organizacij pri MDDSZ je bilo 5. 5. 2008 vpisano Društvo
gluhoslepih Dlan.
- V letu 2008 registracija NSIOS.
V okviru dvanajstega cilja – preprečevanje nasilja in diskriminacije:
- NSIOS je v letu 2007 zbral veliko in pomembno število podpisov za pričetek evropskega
zakonodajnega postopka v smislu oblikovanja direktive EU komisije, katere namen je
prepoved diskriminacije na podlagi invalidnosti.
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Zagovornica enakih možnosti je v poročilu za 2007 opozorila na primer diskriminacije
invalidov:113 Zavod za prestajanje zaporne kazni je pozvala, da sprejme ukrepe, ki bodo
tudi invalidom omogočili enako obravnavanje med prestajanjem zaporne kazni.

V okviru trinajstega cilja – staranje z invalidnostjo:
- Poročevalci ne poročajo o dogodkih na tem področju.

Sklep o dogodkih
Največ dogodkov in najbolj raznovrstne oblike le-teh so poročevalci v letih od 2007 do 2010
zabeležili pri ozaveščanju javnosti, strokovnih delavcev in invalidov. Veliko jih je bilo na
področju dela in zaposlovanja ter kulture, precej pa tudi na področju zdravstvenega varstva
in izobraževanja. Nekaj dogodkov se je zvrstilo na področju športa in dostopnosti, malo pa
na področju invalidskih organizacij, preprečevanja nasilja in diskriminacije ter bivanja
invalidov v skupnosti. Nobenih dogodkov ni bilo na področju socialnega varstva, verskega in
duhovnega življenja ter staranja invalidov.

Sklep o vsebinah z značilnostmi procesnih kazalcev
Za različna področja oziroma uresničevanje ciljev API so bolj ali manj primerne različne vrste
dejavnosti. Tako je bilo na primer v okviru prvega cilja, ki govori o ozaveščanju javnosti,
strokovnih delavcev in invalidov, organiziranih veliko dogodkov, ne pa tudi programov ali
raziskav. Pri drugem cilju, ki govori o bivanju in vključenosti invalidov v skupnost, je bilo
izvedenih precej raziskav, obstaja nekaj programov, dogodek pa je bil samo eden. Vsako
področje ima tako specifičen vzorec aktivnosti, s katerim izvajalci oziroma organizacije in
pristojni organi skušajo uresničiti cilje, katerih nosilci so.
Kljub temu pa poročevalci poročajo o največ vsebinah z značilnostmi procesnih kazalcev pri
sedmem cilju (zdravstveno varstvo), pa tudi pri tretjem cilju (dostopnost) in osmem cilju
(kultura). Precej poročanj o procesnih vsebinah je opaziti tudi pri petem cilju (delo in
zaposlovanje). Najmanj procesnih vsebin pa navajajo pri desetem cilju (versko in duhovno
življenje), dvanajstem (preprečevanje nasilja in diskriminacije) ter trinajstem cilju (staranje z
invalidnostjo).
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Poročilo o delu zagovornice za leto 2007, str. 12 in 16, vir:
http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/PorociloZagovornica2007.pdf
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3. Vsebine z značilnostmi kazalcev izida
Kvantitativni podatki se v okviru uresničevanja ukrepov API od leta 2007 do 2010 niso zbirali
sistematično, poročanje o zbranih podatkih pa je bilo pomanjkljivo, zato ne bi bilo ustrezno
podajati kakršnokoli evalvacijo, ki bi na njih temeljila. Obstoječe podatke je težko vrednotiti
posebej zato, ker nimamo časovnih vrst ali npr. informacij o deležu, da bi vedeli kaj
posamezni podatek pomeni. To pomanjkljivost bi bilo potrebno pri naslednjih poročanjih o
uresničevanju API čimbolj odpraviti, zato so v pripravi postopki za bolj sistematično zbiranje
podatkov.
Vsebine z značilnostmi kazalcev izida, ki so bile v letih od 2007 do 2010 posredovane v
poročilih o uresničevanju API, so znotraj podpodročij pri vsakem cilju predstavljene v
prejšnjem poglavju »Pregled izvajanja aktivnosti uresničevanja API v letih od 2007 do 2010«.
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III. Priporočila za oblikovanje in spremljanje akcijskih
programov za invalide
Na podlagi pregleda poročil MDDSZ o uresničevanju API od leta 2007 do leta 2010,
dokumentov API, Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010-2020 in Konvencije ZN
o pravicah invalidov ter mnenj poročevalcev, ki smo jih pridobili z raziskavami (Boljka in
ostali, 2010) in sodelovanju v delovnih skupinah, smo prišli do nekaterih ugotovitev glede: (1)
vsebine in strukture Akcijskega programa za invalide 2007-2013, (2) trenutnega poročanja o
uresničevanju API, (3) smernic za spremljanje uresničevanja API v bodoče ter (4) priporočil
za nov akcijski program za invalide, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

1. Vsebina in struktura Akcijskega programa za invalide 2007-2013
Akcijski program za invalide 2007-2013 smo po vsebini in strukturi primerjali z Evropsko
strategijo o invalidnosti za obdobje 2010 do 2020 in Konvencijo OZN o pravicah invalidov,
oceno dokumenta API pa smo prikazali tudi z vidika nosilcev ukrepov API in uporabnikov
poročil o uresničevanju API.

1.1 Primerjava API z evropskimi in svetovnimi stateškimi dokumenti
Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020
Akcijski program za invalide 2007-2013 je po ciljih in ukrepih primerljiv z Evropsko strategijo
o invalidnosti za obdobje 2010–2020 (v nadaljevanju ESI): obnovljena zaveza za Evropo
brez ovir. Konkreteneje:
- 1. področje ukrepanja ESI je dostopnost, kar se sklada s 3. ciljem API (dostopnost).
- 2. področje ukrepanja ESI je sodelovanje, v katerem so združeni 2., 8. in 9. cilj API
(bivanje v skupnosti, kultura, šport), deloma pa tudi 1. cilj API (ozaveščenost).
- 3. področje ukrepanja ESI je enakost, ki je skladno z 12. ciljem API (preprečevanje
nasilja in diskriminacije), deloma pa tudi s 13. ciljem API (staranje).
- 4. področje ukrepanja ESI je zaposlovanje, ki se sklada s 5. ciljem API (delo in
zaposlovanje).
- 5. področje ukrepanja ESI je izobraževanje in usposabljanje in je skladno s 4. ciljem
API (izobraževanje).
- 6. področje ukrepanja ESI je socialno varstvo, kar je skladno s 6. ciljem API (socialno
varstvo).
- 7. področje ukrepanja ESI je zdravstvo, kar je skladno s 7. ciljem API (zdravstveno
varstvo).
- 8. področje ukrepanja ESI so zunanji ukrepi, ki ga lahko povežemo s 1. ciljem API
(ozaveščenost).
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API poleg omenjenih ciljev vsebuje tudi cilje, ki jim ESI ne namenja posebnega področja
ukrepanja. To so: versko in duhovno življenje (10. cilj API), invalidske organizacije (11. cilj
API) in staranje z invalidnostjo (13. cilj API).
Poleg področij ukrepanja je API skladen z ESI tudi na prodročju izvajanja oz. spremljanja
ukrepov, vsaj kar se tiče zbiranja podatkov in mehanizmov, ki jih zahteva konvencija OZN
(organi za stike, način usklajevanja, neodvisno telo in vključenost invalidov in njihovih
organizacij). ESI pa poleg tega pri izvajanju strategije poudarja še ozaveščanje in finančno
pomoč.
Struktura ESI se razlikuje od strukture API v tem, da so ukrepi ESI bolj operacionalizirani,
določen je tudi časovni okvir, v katerem naj bi se aktivnost izvedla, ali pa je aktivnost
označena kot trajajoča. Pri nekaterih aktivnostih navajajo tudi nosilce, ki so največkrat države
članice, torej ne omenja specifičnih organizacij, tako kot jih API.

Konvencija OZN o pravicah invalidov
Večino ciljev Akcijskega programa za invalide 2007-2013 je skladnih tudi s Konvencijo OZN
o pravicah invalidov, pri čemer pa je potrebno omeniti, da API vsebuje področja, ki jih
Konvencija ne (npr. vera, staranje), Konvencija pa cilje, ki v API niso izrecno navedeni. Gre
za cilje, ki so bolj deklarativne narave in v slovenskih strateških dokumentih običajno niso
navedeni. (npr. pravica do življenja, enakost pred zakonom, osebna svoboda in varnost, …).
Skladnost API in KPI:
- 5. člen KPI (enakost in nediskriminacija), 6. člen (invalidne ženske) in 16. člen KPI
(prepoved izkoriščanja, nasilja in zlorabe) so skladni z 12. ciljem API (preprečevanje
nasilja in diskriminacije).
- 8. člen KPI (ozaveščanje) je skladen s 1. ciljem API (ozaveščanje).
- 9. člen (dostopnost), 20. člen (osebna mobilnost) in 21. člen KPI (svoboda izražanja
in mnenja ter dostop do informacij) so skladni s 3. ciljem API (dostopnost).
- 19. člen (samostojno življenje in vključenost v skupnost) in 23. člen KPI (spoštovanje
doma in družine) sta skladna z 2. ciljem API (bivanje v skupnosti).
- 24. člen KPI (izobraževanje) je skladen s 4. ciljem API (izobraževanje).
- 25. člen KPI (zdravje) je skladen s 7. ciljem API (zdravstveno varstvo).
- 27. člen KPI (delo in zaposlovanje) je skladen s 5. ciljem API (delo in zaposlovanje).
- 28. člen KPI (ustrezna življenjska raven in socialno varstvo) je skladen s 6. ciljem API
(socialno varstvo).
- 29. člen KPI (sodelovanje v političnem in javnem življenju) je deloma skladen z 11.
ciljem API (invalidske organizacije).
- 30. člen KPI (sodelovanje v kulturnem življenju, rekreaciji, prostočasnih dejavnostih in
športu) je skladen z 8. (kultura) in 9. ciljem API (šport).
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Sklep o primerjavi API z evropskimi in svetovnimi strateškimi dokumenti
API, ESI in KPI so razdeljeni v večinoma enaka področja ukrepanja, razlikujejo se v tem, da
ESI za razliko od API nima posebne točke za versko in duhovno življenje invalidov (10. cilj
API) ter točke, ki posega na področje delovanja invalidskih organizacij (11. cilj API), KPI pa
ne vsebuje posebne točke za versko in duhovno življenje invalidov (10. cilj API) ter točke
staranja z invalidnostjo (13. cilj API). Prikaz področij vseh treh dokumentov in njihove
skladnosti se nahaja v Prilogi 1.
V ESI in KPI je bolj natančno kot v API določeno, kako naj se izvaja spremljanje
implementacije omenjenih dokumentov ter s tem povezano zbiranje podatkov. Ta poglavja bi
se pri oblikovanju novega API lahko dodala v namene večje transparentnosti spremljanja
implementacije in zavezanosti k uresničevanju API.

1.2 Izkušnje nosilcev ukrepov z uresničevanjem API
V okviru naloge Zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja za invalide: perspektiva
odločevalcev (Boljka in ostali, 2010), ki smo jo izvedli na IRSSV, smo preko intervjujev s
poročevalci identificirali glavne probleme uresničevanja API in ostalih strateških dokumentov
na področju invalidnosti.
- Teža API in ovire pri njegovem uresničevanju
Eden izmed pogosteje omenjenih problemov je bil, da strateški dokumenti niso
obvezujoči, obvezujoči so le zakoni. Dajejo le okviren načrt dela, kvečjemu so »moralno
zavezujoči«, vendar pa so rezultati oziroma uresničevanje določenega cilja odvisni predvsem
od zavzetosti javnega uslužbenca. Odvisni so tudi od politične volje odločevalcev, saj je
mnogo ukrepov povezanih s financiranjem, ki ga določa proračun, ne pa posamezna
ministrstva. Kot problem pri uresničevanju ukrepov tako večina intervjuvancev izpostavlja
pomanjkanje finančnih sredstev (Boljka in ostali, 2010).
- Izvajanje zakonov in drugih direktiv
Naslednji pogost problem je, da so si zakoni nemalokrat nasprotujoči. Izvajanje enega
tako ovira izvajanje drugega zakona. Trenutno nekatere stavbe ne morejo biti dostopne za
invalide, ker so zaščitene z zakonom o kulturni dediščini. Problemi z neusklajenostjo direktiv
se pojavljajo tudi na drugih področjih: npr. ne morejo uresničevati cilj večjega zaposlovanja
invalidov v javni upravi, če je direktiva, da je na splošno potrebno zmanjšati število
zaposlenih v javni upravi. Poleg tega se zakoni (ki naj bi bili zavezujoči) včasih ne izvajajo v
polni meri, zato odločevalci predlagajo natančnejše in bolj rigorozne sankcije za kršitve
pravic invalidov (Boljka in ostali, 2010).
- Transparentnost in odgovornost delovanja posameznih organov
Kot problem poročevalci vidijo tudi to, da delovanje posameznih državnih organov ni
transparentno in ustrezno usklajeno. Tako se dostikrat ne ve, za katere naloge je kdo
odgovoren znotraj pristojnih ministrstev, kaj šele, da bi bile jasno določene pristojnosti med
ministrstvi samimi. V zvezi s tem intervjuvanci menijo, da je premalo usklajenosti tudi širše,
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tako se lahko z istimi cilji in nalogami ukvarja npr. več društev, več posameznikov, več
državnih organov, zato so posledično učinki prizadevanj za izboljšanje položaja invalidov
lahko manjši. Potrebno bi bilo bolj natančno določiti pristojnosti in odgovornosti državnih
organov (Boljka in ostali, 2010).
- Konkretizacija in operacionalizacija ciljev
Opozarjajo, da je problem strateških dokumentov v tem, da so premalo konkretni –
strategije za izboljšanje položaja invalidov v družbi bi morale biti bolj jasno zastavljene v
smislu operacionalizacije ciljev z določenimi ukrepi, nalogami, kazalniki in njim pripadajočim
finančnimi sredstvi. Problem dokumentov naj bi bil tudi v tem, da so zastavljeni tako, da jih je
težko operacionalizirati, s tega vidika je nujno zagotoviti bolj poglobljeno znanje oblikovalcev
dokumentov o problemih (Boljka in ostali, 2010).

2. Trenutno poročanje o uresničevanju API
V zvezi s trenutnim načinom poročanja o uresničevanju API se je pojavilo več težav. O njih
govorijo sami poročevalci kot tudi uporabniki poročil.

2.1 Težave z vidika poročevalcev
V okviru naloge Zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja za invalide: perspektiva
odločevalcev, ki smo jo v letu 2010 izvedli na IRSSV, se je preko intervjujev s poročevalci
pokazalo, da svojo nalogo poročanja eni jemljejo bolj, drugi manj resno. Enim je poročanje
odvečno delo, drugi nimajo o čem poročati, tretji pa imajo preveč podatkov oziroma
zadolžitev.
- Razlike v količini poročanj med poročevalci
Tako nekateri poročevalci opozarjajo na razlike, ki nastajajo med poročanjem
različnih nosilcev ukrepov, v količini poročanja, saj imajo nekateri na posameznem področju
manj (in lažje uresničljive) naloge, kar izhaja iz narave javnih politik oziroma ukrepov, za
katere so zadolženi (Boljka in ostali, 2010).
- Potreba po sistematizaciji poročanja
Menijo, da bi bilo potrebno poročanje sistematizirati, saj sam proces poročanja vzame
veliko časa (iskanje podatkov, veliko nalog ipd.). V skladu s tem pa tudi nimajo natančnih
navodil, kako v poročilo vključiti npr. proračunske postavke in natančna finančna sredstva,
namenjena določenemu ukrepu (Boljka in ostali, 2010).
- Potreba po sistematičnem in transparentnem zbiranju podatkov
Hkrati obstaja pomanjkanje statističnih podatkov na področju celotne invalidske
problematike. To po njihovem mnenju onemogoča pridobivanje kakovostnejših kvantitativnih
podatkov in bolj učinkovitega poročanja ter posledično ustreznejšega oblikovanja javnih
politik s tega področja. Predlagajo oblikovanje baze podatkov, kjer bi vsaka od institucij, ki se
ukvarja z dodelitvijo statusa oziroma stopnje invalidnosti in statusa invalidske organizacije,
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vodile skupno evidenco o kategoriji invalidnosti, spolu, starosti, zaposlovanju itd. Opozarjajo,
da ima trenutno vsak svojo evidenco, ki ne sovpada z drugimi (Boljka in ostali, 2010).
- Uporabnost poročil
Glede poročil o uresničevanju strateških dokumentov nekateri menijo, da bi morala
biti napisana cim krajše in čim bolj strnjeno, se pravi uporabniku (političnim odločevalcem,
deležnikom in širši javnosti ter invalidom samim) prijazno. Iz njih bi morali slediti jasni sklepi
in zaključki, ki bi jih obravnavali na najvišjih političnih instancah, kar bi pripomoglo k
jasnejšim nadaljnjim nalogam v zvezi z uresničevanjem ciljev dokumentov (Boljka in ostali,
2010).

2.2 Težave z vidika uporabnikov poročil
Preko poročil organizacij, ki so v API navedene kot nosilke ukrepov, država spremlja
implementacijo API. Pri analizi teh poročil pa so se iz različnih razlogov pojavile tudi nekatere
težave.
- Poročanje vseh nosilcev ukrepov
Prva težava se pojavi že s tem, da ne poročajo vsi nosilci ukrepov o vseh ciljih, za
katere se predvideva, da bi morali poročati. Tako ne vemo ali se v njihovih organizacijah (in
na njihovo pobudo) nič ne dogaja, niso pristojni za cilje, ki so jim bili določeni, ali pa
preprosto ne želijo poročati. Določene organizacije se ne odzivajo, ne posredujejo podatkov,
čeprav jih mogoče imajo, in se ne udeležujejo sestankov, v čemer se kaže tudi nezavezujoč
aspekt akcijskih programov.
- Pomanjkljivi podatki
Organizacije, ki poročajo, dostikrat ne poročajo vsako leto ali pa ne poročajo vsako
leto o istih vrstah podatkov, kar onemogoča spremljanje trenda, ki je ključno za oceno
uspešnosti implementacije. V skladu s tem imajo same številke nizko sporočilno vrednost, če
jih ne spremlja primerjava s preteklimi leti, prikaz v deležih in podobno. Tako po eni strani ne
poročajo o vsem, kar se dogaja (še posebej, če gre za delo njihovih članov ali specifičnih
služb), po drugi strani pa poročajo tudi o tistem, kar ni relevantno za samo uresničevanje
API. Poročevalci ne poročajo o podatkih, za katere vemo, da obstajajo in so pomembni za
oceno uresničevanja API.
- Redundantnost podatkov
Poročevalci dostikrat navajajo zakonodajo, ki je bila sprejeta pred letom 2007 in
zatorej ni posledica ukrepov API ter ponavljajo podatke, o katerih so poročali v preteklih letih,
kar otežuje analizo napredka. Kot aktivnost včasih navajajo ukrep, ne pa kako so ta ukrep
konkretno implementirali (tako prihaja tudi do izjav: upoštevali smo zakon). Pogosto pa en
sklop podatkov predstavlja implementacijo večih ukrepov, zato se pojavlja problem z njihovo
umestitvijo pod posamezen ukrep ter posledično možnost podvajanja podatkov.
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- Druge težave z evalvacijo
Obstajajo tudi splošne težave z evalvacijo implementacije API, ki jih ne moremo pripisati
slabi zastavljenosti dokumenta ali strategije poročanja oziroma neustreznemu poročanju
nosilcev ukrepov. Tako je za mnogo ciljev in ukrepov težko oceniti, ali izvedene aktivnosti v
zadostni meri uresničujejo zastavljene ukrepe ter v kolikšni meri jih. Še posebej se to izkaže
kot problem pri ciljih, ki obsegajo široko področje in nespecifične ali dlje časa trajajoče
(ongoing) ukrepe. Hkrati pa se pojavlja vprašanje teže in relevantnosti posameznih aktivnosti
(npr. sprejem zakona v primerjavi z enkratnim dogodkom v nekem kraju) ter kako na podlagi
tako različnih aktivnosti presojati o učinkovitosti uresničevanja posameznega ukrepa ali cilja.

3. Smernice za spremljanje uresničevanja API
Glede na težave pri trenutnem poročanju o uresničevanju API smo pripravili nekaj priporočil
za spremljanje API v prihodnosti, vključno s strukturo obrazca za poročanje ter nekaterimi
usmeritvami glede zbiranja podatkov in poročanj o njih.

3.1 Nosilci ukrepov in poročevalci
- Vključevanje vseh nosilcev in identificiranje področnih vodij
Pri dosedanjem zbiranju podatkov o uresničevanju API so bile k poročanju pozvane le
določene organizacije, ne pa vse, ki so v API navedene kot nosilke posameznih ciljev. To bi
morali v prihodnje spremeniti tako, da o uresničevanju API poroča vsaka od organizacij, ki je
navedena kot nosilka. V primeru, da so pri nosilcih navedena splošna imena organizacij (npr.
šole, invalidske organizacije, občine, …), bil lahko bila pristojna ministrstva ali
reprezentativne oziroma večje organizacije odgovorne, da zberejo podatke svojih članic. Npr.
kjer so kot nosilke navede šole, MŠŠ od njih pridobi relevantne podatke. V primeru
invalidskih organizacij bi, tako kot že sedaj, reprezentativne invalidske organizacije ali zveze
društev oziroma posamična društva, ki niso zastopana v zvezah in reprezentativnih
organizacijah podala odgovore z čim večjih upoštevanjem svojih članic. V okviru občin bi bilo
smiselno k poročanju pozvati Združenje občin Slovenije ali pa mestne občine, ki pokrivajo
večino prebivalstva in aktivnosti.
Organizacije, ki so v API določene kot nosilke ukrepov, bi morale biti bolj zavezane k
poročanju o teh ukrepih oziroma ciljih. Če se ne čutijo pristojne za uresničevanje cilja, kjer so
imenovane kot nosilke, oziroma, če se ni pri njih nič dogajalo na tem področju, pa naj to v
samem poročilu pa eksplicitno zapišejo. Njihova argumentacija bi se lahko upoštevala pri
določanju poročevalcev za posamezne cilje pri naslednjem API oziroma pri poročanju v
naslednjem letu.
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3.2 Predlog obrazca za poročanje o uresničevanju API 2007-2013
- Struktura predlaganega obrazca za poročanje o uresničevanju API
Na podlagi analize dosedanjih poročil smo oblikovali predlog podrobnejših navodil za
poročanje o uresničevanju API (Priloga 2), ki bi jih lahko poročevalci uporabljali za naslednje
poročanje o aktivnostih v preteklem letu. Obrazec predvideva, da poročevalci pri vsakem
izmed ciljev API, za katerega so navedeni kot nosilci, napišejo:
- zakonodajne in druge strateške dokumente oziroma njihove spremembe, ki so bile
sprejete v preteklem letu ter tiste, ki so v pripravi;
- programe, raziskovalno dejavnost in dogodke, ki so se zvrstili v preteklem letu;
- kvantitativne podatke, ki kažejo na uresničevanje API ter
- morebitne težave, opozorila, komentarje ali predloge.
- Odpravljanje nepreglednosti
Pri izpolnjevanju obrazca bi poročevalce prosili, da v poročilo ne vključujejo podatkov,
ki so jih navajali pretekla leta, saj imamo te že zabeležene. V primeru, da je že zabeleženi
podatek pomemben za trenutno poročanje, pa naj navedejo poročilo, v katerem so ga že
podali.
Obrazec predvideva, da se izpolni vsaka točka, kot odgovor pa lahko organizacije navedejo
tudi, da ni bilo tovrstnih aktivnosti na tem področju ali da niso pristojne za tovrstne aktivnosti
na tem področju.

3.3 Optimizacija poročanj
- Transparentno in sistematizirano zbiranje podatkov in poročanje
Dobro bi bilo doseči transparentnost poročanj posameznih organizacij še pred
dejansko oddajo poročila. Podatki, o katerih naj poročajo poročevalci, bi morali biti bolj
natančno določeni in vodeni ažurno. Lahko bi se zbirali v skupni bazi, do katere bi imel
dostop vsak od poročevalcev in, kjer bi bili podatki poenoteni in urejeni. Tako bi preprečili
podvajanje in pomanjkanje informacij. V ta namen bi bilo dobro, da bi nosilci že tekom leta
vodili svoje evidence in jih vpisovali v skupno bazo podatkov. Tako bi bili poročevalci bolj
povezani in s tem vključeni v celoten proces evalvacije. Poleg podatkov bi se lahko beležile
tudi težave, komentarji, predlogi, itd. (Npr. opozarjanje na izkrivljene številčne podatke kot je
»tri zaposlitve za določen čas«, kar lahko pomeni, da gre za eno in isto osebo ali za tri
različne osebe.). Ob sodobnih tehnologijah je takšna ideja precej uresničljiva.
Poleg transparentnega zbiranja podatkov bi se lahko za boljše sodelovanje in zavezanost
poročanju organizirali redni sestanki delovne skupine API (npr. na 4 do 5 mesecev), mogoče
na določeno temo, ki bi bila vnaprej najavljena in po možnosti deloma predebatirana dopisno
že pred sestankom.
- Preprečevanje podvajanja in redundantnosti podatkov
Ob sistematizaciji zbiranja podatkov bi se vsaj deloma odpravilo tudi nedosledno
poročanje, ki trenutno onemogoča spremljanje trendov ali relativen prikaz posameznih
podatkov. Tako bi tudi lažje dobili podatke, ki jih potrebujemo, in izločili tiste, ki jih ne.
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- Uporabnost poročil
Poročila o uresničevanju strateških dokumentov bi morala biti napisana čim bolj
strnjeno in usmerjeno (z jasnim namenom). Iz njih bi morali slediti jasni sklepi in zaključki ter
napotki za naprej.
Predlog IRSSV je, da bi IRSSV prevzel odgovornost za vzpostavitev enotnega načina
poročanja nosilcev ukrepov API in pripravo letnega poročila o uresničevanju API, ki ga vsako
leto obravnava Vlada RS (iz Programa dela in razvoja IRSSV za leto 2012 za potrebe
MDDSZ).
Več priporočil za spremljanje strateških dokumentov s področja invalidske problematike
lahko najdemo v vmesnem poročilu »Raziskava o pravicah invalidov, ki jih zagotavlja država,
in njihovem uresničevanju« (Marčič in ostali, 2010), ki se osredotoča na spremljanje izvajanja
Konvencije o pravicah invalidov.

4. Priporočila za nov akcijski program za invalide
Na podlagi mnenj poročevalcev, analize poročil o uresničevanju API v letih od 2007 do 2010
in drugih ugotovitev pričujočega poročila, navajamo nekaj priporočil pri oblikovanju novega
akcijskega programa za invalide.
- Večja veljavnost ukrepov API in odpravljanje ovir pri njegovem uresničevanju
Smiselno bi bilo oblikovati čim več ukrepov, ki se nanašajo na zakonodajo oziroma
spremembe zakonodaje ter opredeliti predvidena sredstva za izvajanje ukrepov. Hkrati pa bi
bilo potrebno zagotoviti dosledno izvajanje zakonodaje in nameniti več pozornosti temu, da
bodo različni zakonodajni dokumenti skladni.
- Konkretizacija in operacionalizacija ciljev
Cilje in ukrepe je potrebno operacionalizirati in konkretizirati. Če želimo realizacijo
ciljev dosledno spremljati, morajo biti cilji merljivi. S tem se nosilce ukrepov tudi bolj natančno
usmeri v uresničevanje konkretnih ukrepov ter olajša njihovo izvajanje, zbiranje podatkov in
spremljanje implementacije. Potrebno bi bilo precej časa nameniti pripravi novega
dokumenta API, da bi bile kasnejše faze spremljanja uresničevanja API lažje, bolj
nedvoumne, smiselne in učinkovite.
- Transparentnost in odgovornost delovanja posameznih organov
Z oblikovanjem ukrepov, zbiranjem podatkov in poročanjem se morajo ukvarjati
osebe, ki so temu delu predane. To je deloma omogočeno tudi z več časa, ki naj bi ga imel
za to določen posameznik in s posebno nalogo. Takšne osebe z različnih organizacij morajo
biti med seboj usklajene, njihovo delo in zbrani podatki transparentni in istočasno dostopni
vsem sodelujočim.
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- Nosilci in poročevalci
V novem API bi bilo smiselno natančneje opredeliti funkcijo nosilcev ukrepov in
poročevalcev ter tudi pokazati, kakšen je odnos med njimi. Npr. četudi so mediji nosilci
ukrepov na določenem področju, je npr. krovna invalidska organizacija (poročevalec)
zadolžena, da od njih pridobi podatke, ki se nanašajo na uresničevanje določenih ukrepov
API.
Poročevalci bi morali biti v novem API bolj premišljeno določeni, da bi se delež poročanja bolj
enakomerno porazdelil, odgovornost za poročanje pa centralizirala in poročanja manjšega
obsega delegirala.
- Drugi predlogi
Imena ciljev naj bodo v novem API kratka, saj bi to omogočilo enotno uporabo
poimenovanj ciljev v različnih kontekstih oziroma pri različnih uporabnikih. Optimalna kratka
imena bi preprečila neustrezne predstave glede obsega posameznih ciljev, ki so lahko
posledica poljubno določenih poimenovanj ciljev vsakega posameznika. Predlogi kratkih
imen in so razvidni v drugem poglavju pričujočega poročila »Evalvacija uresničevanja API«.
Zaradi večje preglednosti in obvladljivosti ukrepov, bi bilo le-te smiselno združiti v področja
znotraj posameznih ciljev kot je to storjeno v pričujočem poročilu. Predlogi področij znotraj
posameznih ciljev so razvidni v prvem poglavju pričujočega poročila »Pregled aktivnosti
uresničevanja API v letih od 2007 do 2010«.
Na podlagi primerjave z obravnavanimi evropskimi in svetovnimi strateškimi dokumenti na
področju invalidnosti predlagamo, da se:
- poleg večje operacionalizacije ukrepov v nov dokument API vključi še časovni okvir
za uresničevanje posameznega ukrepa,
- v samem dokumentu API predstavi način spremljanja in zbiranja podatkov o
uresničevanju API.
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IV. Sklep
Na podlagi pregleda letnih poročil o uresničevanju API smo ugotovili, da poročevalci o
največjem številu aktivnostih poročajo na področju zdravstvenega varstva (7. cilj),
dostopnosti (3. cilj), dela in zaposlovanja (5. cilj), socialnega varstva (6. cilj) in kulture (8. cilj),
najmanj pa na področju verskega in duhovnega življenja (10. cilj) ter staranja z invalidnostjo
(13. cilj). Najmanj informacij je bilo na voljo za cilj 13, kar je deloma posledica tudi
naknadnega dodajanja tega cilja v API na začetku leta 2010.
Vsako izmed področij API je tudi omejeno v tipih aktivnosti, ki se lahko v okviru tega področja
izvajajo, zato se pojavlja specifičen profil aktivnosti pri vsakem izmed ciljev (npr. veliko
dogodkov in malo programov ali obratno), zato ni realno pričakovati, da bo na vsakem izmed
področij enako število aktivnosti določene vrste.
Kljub veliki pomembnosti kvantitativnih podatkov, pa nam pomanjkljivo poročanje o njih
onemogoča oblikovanje sodb in zaključkov na njihovi osnovi, zato bi bilo potrebno tovrstnim
podatkom in poročanju o njih nameniti več sistematičnega načrtovanja.
Poleg tega bi bilo potrebno k poročanju o uresničevanju API pozvati čim več organizacij, kar
bo omogočilo bolj celostne podatke. Pri tem bi morali biti nosilci ukrepov in poročevalci
premišljeno in natančno določeni. Zavoljo obvladljivosti podatkov pa naj nosilci ukrepov le-te
posredujejo najprej nadrejenim organizacijam (npr. ministrstvom, nacionalni invalidski
organizaciji, …), kjer se uredijo in smiselno predstavijo ter nato zberejo na npr. IRSSV v
namene evalvacije.
Ukrepi akcijskega programa za invalide naj bodo zapisani čim bolj jasno in merljivo, s čimer
se olajša tako njihovo izvajanje kot tudi poročanje na vseh instancah. Predlagamo, da se
zaradi zagotavljanja operacionalizacije ukrepov, le-te opredeliti v smislu tipa aktivnosti, ki naj
se izvaja, glede na smiselnost, realne možnosti in, seveda, potrebe. Na podlagi tako
opredeljenih ukrepov, naj se podatke zbira sproti, o njih pa naj se poroča v okviru
predlaganega strukturiranega obrazca. Ta vsebuje razdelitev v tipe aktivnosti, ki so se
izkazale za najbolj primerne pri evalvaciji uresničevanja API.
Dolgoročni cilj naj bo transparentno zbiranje določenih podatkov in izvajanje aktivnosti v
namene uresničevanja API. Tako se dejavnost ne bi podvajale, odprle pa bi se možnosti za
sodelovanje in medsebojno spodbujanje.
Največ informacij o njih samih imajo invalidi, zato bi bilo potrebno čim večje vključevanje in
tesno sodelovanje med invalidi in oblikovalci politik. Stičišče možnega sodelovanja pa je
ravno posredovanje podatkov o uresničevanju strateških dokumentov na področju invalidske
problematike in predlogov za njihovo izboljšanje. Vključevanje invalidov v celoten proces
oblikovanja in spremljanja državnih ukrepov nenazadnje narekuje tudi Konvencija OZN o
pravicah invalidov, ki jo je Slovenija podpisala 31. 3. 2007.
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Polnejše uresničevanje akcijskih programov za invalide in večja učinkovitost njihovega
spremljanja ni dobra samo za izboljšanje položaja invalidov v državi, ampak tudi za
osveščanje ostalega prebivalstva o invalidski problematiki ter za dobro postavitev Slovenije v
odnosu do evropske in svetovne situacije na tem področju.
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Priloga 1: Primerjava področij ukrepov znotraj API, KPI in
ESI
API
Ozaveščenost (1.)
Bivanje v skupnosti (2.)

Dostopnost (3.)
Izobraževanje (4.)
Delo in zaposlovanje (5.)
Socialno varstvo (6.)

KONVENCIJA
Ozaveščanje (8.)
Samostojno življenje in vključenost
v skupnost (19.)
Spoštovanje doma in družine (23.)
Dostopnost
(9.),
Svoboda
izražanja in mnenja ter dostop
do informacij (21.)
Izobraževanje (24.)

EU STRATEGIJA
Zunanji ukrepi (8.)

Dostopnost (1.)

Izobraževanje
in
usposabljanje (5.)
Delo in zaposlovanje (27.)
Zaposlovanje (4.)
Ustrezna življenjska raven in Socialno varstvo (6.)
socialno varstvo (28.)
Zdravje (25.)
Zdravstvo (7.)
Sodelovanje
v
kulturnem Sodelovanje (2.)
življenju, … športu (30.)

Zdravstveno varstvo (7.)
Kultura (8.)
Šport (9.)
Versko in duhovno življenje
(10.)
Invalidske organizacije (11.) Sodelovanje v političnem in javnem
življenju (29.)
Preprečevanje nasilja in Nediskriminacija (5.)
Enakost (3.)
diskriminacije (12.)
Staranje invalidov (13.)
Ženske (6.)
Otroci (7.)
Pravica do življenja (10.)
Nevarne razmere in humanitarne
krize (11.)
Enakost pred zakonom (12.)
Dostop do sodnega varstva (13.)
Osebna svoboda in varnost (14.)
Prepoved mučenja … (15.)
Prepoved izkoriščanja, nasilja (16.)
Varovanje osebne integritete (17.)
Svoboda gibanja in državljanstvo
(18.)
Osebna mobilnost (20.)
Spoštovanje zasebnosti (22.)
Habilitacija in rehabilitacija (26.)
Statistika in zbiranje podatkov (31.)
Opomba: krepko so označena področja, ki se pojavljajo v vseh treh dokumentih.
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Priloga 2: Predlog obrazca za poročanje o uresničevanju
API 2007-2013
Spoštovani!
Pri letošnjem poročanju o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2007-2013
prosimo, da vse aktivnosti, izvedene v letu 2011, zapišete znotraj spodaj predvidenih
kategorij. Podatke za pretekla leta imamo zabeležene iz dosedanjih poročil, zato informacije,
o katerih ste že poročali, ne vpisujte ponovno.
Pri vsakem od ciljev API 2007-2013, kjer ste navedeni kot nosilci cilja (glej API 2007-2013,
dostopno na: http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/),
zabeležite aktivnosti, ki ste jih izvedli v letu 2011. Kot nosilec cilja oziroma poročevalec o
izvajanju API 2007-2013 tako ne poročate o izvajanju ukrepov na vseh trinajstih ciljih, ampak
le pri cilju/ciljih, kjer ste nosilci.
Svoje poročilo strukturirajte glede na naslednjo razdelitev:
1. sprejeta zakonodaja – pod to rubriko navedite v letu 2011 sprejete zakone, pravilnike
in druge podzakonske akte oziroma njihove spremembe; ukrepe, sklepe, nacionalne
programe in druge strateške dokumente, ipd.
2. zakonodaja v pripravi – pod to rubriko navedite zgoraj omenjene tipe dokumentov, ki
so se pripravljali v letu 2011;
3. programi – pod to rubriko navedite dlje časa trajajoče dejavnosti in projekte, ki so se
izvajali v letu 2011, kot so npr.:
o javni razpisi, pozivi in naročila, ki se nanašajo na invalidsko problematiko,
o izvajanje programov, katerih uporabniki so invalidi in njihovi bližnji,
o projekti osveščanja o invalidski problematiki,
o projekti usposabljanja oseb, ki delajo z invalidi
o programi zmanjševanja komunikacijskih in grajenih ovir za invalide - programi
boljše dostopnosti,
o uvedba novih oblik pomoči in storitev za invalide ter uvedba oziroma
prilagoditev splošnih storitev invalidom, ipd.
4. raziskovalna dejavnost – pod to rubriko navedite raziskave, študije, preizkusne
programe oziroma raziskovalne projekte, ipd., ki ste jih izvedli/izvajali v letu 2011;
5. dogodki – pod to rubriko navedite enkratne aktivnosti, ki ste jih izvedli v letu 2011, kot
so: konference, kongresi, srečanja, razstave, seminarji, delavnice, publikacije oziroma
drugi dogodki;
6. kvantitativni podatki – pod to rubriko navedite kvantitativne podatke kot so npr. število
uporabnikov določenih storitev in programov, delež prilagoditev, finančna sredstva
porabljena za določeno aktivnost, ipd.;
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7. težave, opozorila, komentarji, predlogi – pod to rubriko izpostavite morebitne težave
in opozorila pri uresničevanju ukrepov ter komentarje in predloge za naprej.
Svoje poročilo tako pripravite na naslednji način:




najprej napišite ime vsakega cilja, pri katerem ste v API 2007-2013 navedeni kot
nosilci,
pod njim navedite vseh sedem kategorij poročanja ter vsaki od njih pripišite ustrezne
podatke oziroma aktivnosti,
pri vsaki navedeni aktivnosti zapišite tudi v okviru katerega ukrepa se je izvajala.

Če se znotraj določenega cilja v letu 2011 ni izvajal določen tip aktivnosti, to tudi napišite. V
primeru, da se ne čutite pristojni za poročanje o aktivnostih v okviru cilja, pri katerem ste v
API 2007-2013 navedeni kot nosilci, pa to posebej napišite.
Primer poročanja:
4. CILJ: na podlagi enakih možnosti in brez diskriminacije zagotavljati vključujoč
izobraževalni sistem na vseh ravneh in vseživljenjsko učenje
Sprejeta zakonodaja:
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov,114 v 11. členu določa, da se mora invalidom
zagotavljati vključevanje v programe izobraževanja na vseh ravneh in vseživljenjsko
učenje v okolju, v katerem živijo, kot to velja za druge državljane (ukrepi 4.1, 4.2, 4.3,
4.4).
Zakonodaja v pripravi:
- V letu 2010 se je nadaljevala razprava in priprava zakonskih sprememb ZUOPP, ter v tej
povezavi priprava Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (ukrepi 4.1, 4.3, 4.4, 4.5., 5.6,
4.7, 4.8, 4.9, 4.10).
Programi:
- Na javnem razpisu MŠŠ izbran projekt v okviru teme sofinanciranje profesionalnega
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letu 2010. Sofinanciranje
je zagotovljeno iz sredstev strukturnih skladov, posebej Evropskega socialnega sklada
(ukrep 4.6).
Raziskovalna dejavnost:
- V letu 2010 je bil zaključen Poskus v oddelkih prilagojenega programa za predšolske
otroke z dodatno strokovno pomočjo, ki imajo avtistično motnjo. V okviru delovne
skupine so bila izdelana Navodila za delo s to skupino otrok. Koncept dela je
obravnavala Komisija za otroke s posebnimi potrebami, Komisija za vrtce in Splošni
strokovni svet za vzgojo in izobraževanje (ukrepi 4.1 in 4.4).
Dogodki:
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-

V letu 2010 niso bili organizirani dogodki na področju vzgoje in izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami.

Kvantitativni podatki:

Celotna generacija šoloobveznih otrok
Učenci s posebnimi potrebami, vključeni v OŠ
Učenci, vključeni v šole s prilagojenim programom
Učenci, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje
Predšolski otroci v prilagojenem programu z dodatno
strokovno pomočjo
Predšolski otroci v posebnih oddelkih pri vrtcih
Predšolski otroci v prilagojenem programu za slepe, gluhe
in gibalno ovirane
Opomba: podatki se nanašajo na ukrepa 4.1 in 4.4.

Število učencev v
šolskem letu 2009/2010
162.902
7.275
2.231
998
639
218
55

Težave, opozorila, komentarji, predlogi:
- V okviru realizacije tekočih nalog se je v letu 2010 kazalo veliko pomanjkanje
rehabilitacijskih pedagogov za izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje
primanjkljajev, ovir, oziroma motenj. Delovna mesta so sistemizirana, vendar ni bilo
mogoče pridobiti ustreznega kadra. Posebej veliko je bilo pomanjkanje logopedov in
tiflopedagogov. Potekala so dodatna izobraževana in usposabljanja pedagogov za
področje posebnih potreb kot aktivnosti s Pedagoško fakulteto v Ljubljani, Mariboru in
Kopru, ter obema Filozofskima fakultetama v Ljubljani in Mariboru (ukrep 4.6).

Hvala za sodelovanje!
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