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1 Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg.
2 Uradni list RS, št. 30/18, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva cesta 44 
1000 Ljubljana
E: gp.mddsz@gov.si

Številka: 050-29/2020/13
Datum: 22. 11. 2022

Zadeva: Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede spremembe Zakona o socialnem 
vključevanju invalidov v delu (3. člen ZSVI)

Spoštovani,

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je skladno z določbami Zakona o varstvu 
pred diskriminacijo1 (ZVarD) vodil postopek ocene diskriminatornosti 3. člena Zakona o socialnem 
vključevanju invalidov2 (v nadaljevanju: ZSVI) v delu, ki ureja krog upravičencev do statusa invalida. 
Zagovornik je ocenil, da ureditev, po kateri so iz kroga upravičencev do priznanja statusa invalida in s 
tem povezanih upravičenj izključene osebe z diagnosticiranimi dolgotrajnimi duševnimi boleznimi, 
predstavlja kršitev prepove diskriminacije po ZVarD. 

Osebe se zaradi svoje duševne bolezni ne morejo same vključevati v družbo in si zagotavljati 
socialne varnosti, saj niso zmožne za delo, kar potrjuje  odločba o nezaposljivosti, ki jim je izdana na 
podlagi zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Po oceni Zagovornika gre za 
neposredno obliko diskriminacije posamezne kategorije invalidov, ki so zaradi izključnosti iz kroga 
upravičencev prikrajšanji v pravici do minimalne socialne varnosti (po 52. v povezavi s 50. členom 
Ustave). Ta se za druge kategorije oseb z invalidnostmi realizira s priznanjem nadomestila za 
invalidnost po ZSVI, ki kot tako ni vezano na premoženjski status invalida oziroma njegove družine.

Zagovornik Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti priporoča, da Dr
žavnemu zboru predlaga spremembo Zakona o socialnem vključevanju invalidov v delu, ki 
ureja krog upravičencev do statusa invalida. Zagovornik predlaga razširitev prvega odstavka 
3. člena ZSVI na način, da bodo do statusa invalida po ZSVI upravičene tudi osebe z 
dolgotrajno duševno boleznijo, ki zaradi svoje invalidnosti ne morejo samostojno opravljati ve
čine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje in se brez pomoči 
ne morejo enakovredno vključevati v družbo.

Vljudno vas naprošamo, da nas v 30 dneh od prejema tega dopisa obvestite o upoštevanju priporo
čila.

S spoštovanjem,   

      Miha Lobnik 
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI
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Priloga:
- Utemeljitev strokovne službe Zagovornika k priporočilu št. 050-29/2020/13
- Ocena diskriminatornosti predpisa št. 050-29/2020/12 z dne 22. 11. 2022

Poslano:
- naslovniku (e-pošta)
- zbirka dok. gradiva

V vednost: 
- Urad Predsednika republike (po e-pošti: gp.uprs@predsednik.si)  
- Državni zbor (po e-pošti: gp@dz-rs.si)  
- Državni svet (po e-pošti: gp@ds-rs.si)  
- Vlada Republike Slovenije (po e-pošti: gp.gs@gov.si) 
- Varuh človekovih pravic (po e-pošti: info@varuh-rs.si) 
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UTEMELJITEV STROKOVNE SLUŽBE ZAGOVORNIKA K PRIPOROČILU 
ŠT. 050-29/2020/13

Zagovornik Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti priporoča, da Dr
žavnemu zboru predlaga spremembo Zakona o socialnem vključevanju invalidov v delu, ki 
ureja krog upravičencev do statusa invalida. Zagovornik predlaga razširitev prvega odstavka 
3. člena ZSVI na način, da bodo do statusa invalida po ZSVI upravičene tudi osebe z 
dolgotrajno duševno boleznijo, ki zaradi svoje invalidnosti ne morejo samostojno opravljati ve
čine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje in se brez pomoči 
ne morejo enakovredno vključevati v družbo.

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je prejel predlog za obravnavo Zakona o 
socialnem vključevanju invalidov (ZSVI). Iz predloga je izhajalo, da ZSVI iz kroga upravičencev do 
statusa invalida in s tem povezanih upravičenj neupravičeno izpušča določene kategorije invalidov, tj. 
posameznike z diagnosticiranimi dolgotrajnimi duševnimi boleznimi, katerih izboljšanja ni mogoče pri
čakovati, ter zaradi katerih se posamezniki ne morejo sami vključevati v družbo in si zagotavljati 
socialne varnosti, saj so dela nezmožni (izdana odločba o nezaposljivosti). 

Zagovornik je na podlagi prejetega predloga pričel s postopkom ocene diskriminatornosti predpisa.
Zagovornik je v postopku ocenjeval, ali je določba 3. člena ZSVI, ki določa krog upravičencev do 
statusa invalida, skladna z načelom enakega obravnavanja oziroma, ali je z omenjeno določbo kr
šena prepoved diskriminacije po ZVarD.

Pravica do posebnega varstva invalidov kot posebna človekova pravica je pravica pozitivnega 
statusa, s katero se je država zavezala, da bo vodila aktivno invalidsko politiko in v njenem okviru 
sprejela različne ukrepe, s ciljem izboljšati položaj invalidov v družbi. Pravna ureditev pravic 
invalidov in invalidskega varstva v okviru sistema socialne varnosti, ki temelji na 52. členu Ustave, je 
urejena s številnimi predpisi. Invalidi niso homogena skupina, za katero bi bila značilna enotna 
definicija invalidnosti in enotna ureditev pravic. Slovenski pravni red opredeljuje več skupin invalidov, 
katerih položaj enotno ureja z določenimi predpisi, deloma pa njihov položaj ureja še s posamičnimi 
specialnimi predpisi.

Zakon o socialnem vključevanju invalidov ureja status in pravice najtežjih invalidov v Republiki 
Sloveniji. Njegov namen je zagotoviti polnoletnim osebam, ki si zaradi svoje invalidnosti ne morejo 
same zagotavljati socialne varnosti in se vključevati v družbo, pravico do nadomestila, pravico do 
dodatka za pomoč in postrežbo in storitev socialnega vključevanja za sodelovanje ter vključenost v 
družbo. Z zagotovitvijo nadomestila, dodatka za pomoč in postrežbo in storitve socialnega vklju
čevanja se tem osebam z invalidnostmi omogoča, da živijo v skupnosti – če je le možno, s primerno 
podporo v domačem okolju – kjer enako kot drugi ljudje odločajo o svojem življenju na vseh ravneh, 
ko to zmorejo, oziroma prejmejo storitve socialnega vključevanja povsod tam, kjer jih potrebujejo, ter 
ustrezno svetovanje in pomoč pri odločanju.

Zagovornik je v konkretnem primeru ocenil, da so osebe z dolgotrajnimi duševnimi boleznimi, pri 
katerih z vidika medicinske stroke ni predvidene možnosti izboljšanja, in ki zaradi svoje invalidnosti 
ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za pre
življanje, v primerljivem položaju kot posamezniki z invalidnostmi iz prvega odstavka 3. člena ZSVI.  
Pri presoji primerljivosti položajev v primeru osebne okoliščine invalidnosti je treba izhajati iz 
konkretnih ovir in potreb, ki jih imajo posamezniki z invalidnostmi zaradi svoje diagnoze in ne iz 
diagnoze same. V konkretnem primeru oviro predstavlja nezmožnost zagotavljanja sredstev za lastno 
preživljanje. Sredstva za lastno preživljanje pa so potrebna za zadovoljevanje potreb posameznika z 
invalidnostmi. Ob tem se je potrebno zavedati, da so finančna sredstva, ki so potrebna za njihovo 
kritje, višja kot v primeru posameznika brez invalidnosti. Pogosto je tudi invalidnost razlog, da 
posameznik nikoli ni bil oz. nikoli ne bo sposoben za delo, zaradi česar je država dolžna poskrbeti 
zanj.

Zagovornik v postopku ni ugotovil, da bi različno obravnavanje posameznih kategorij invalidov, ki so 
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v primerljivih položajih, predstavljalo dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije oziroma, da bi bili 
v zadevi podani pogoji, ki bi izključevali diskriminacijo. Ocenil je, da ureditev, po kateri so iz kroga 
upravičencev do priznanja statusa invalida in s tem povezani upravičenji po ZSVI izključene osebe z 
diagnosticiranimi dolgotrajnimi duševnimi boleznimi, predstavlja kršitev prepovedi diskriminacije po 
ZVarD. 

Po oceni Zagovornika gre za neposredno obliko diskriminacije (po prvem odstavku 6. člena ZVarD) 
posamezne kategorije invalidov, ki so zaradi izključnosti iz kroga upravičencev prikrajšanji v pravici 
do minimalne socialne varnosti (po 52. v povezavi s 50. členom Ustave), ki se realizira s priznanjem 
nadomestila za invalidnost po ZSVI, ki kot tako ni vezano na premoženjski status invalida oziroma 
njegove družine.

Splošni socialni transferji (do katerih ima oseba pravico, če ima izdano odločbo o nezaposljivosti), kot 
sta denarna socialna pomoč in varstveni dodatek, posebnega denarnega nadomestila za invalide ne 
moreta nadomestiti, saj finančno breme invalidnosti najprej pade na premoženje invalida oz. 
najpogosteje na njegovo družino. Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta namenjena 
pokrivanju socialnega tveganja revščine, zato temeljita na principu dohodkovnega cenzusa. Četudi 
posamezniki z invalidnostmi pogosto živijo v revščini in so iz tega naslova upravičeni do splošnih 
socialnih transferjev, bi morali biti deležni prejemkov iz naslova njihove invalidnosti. Poleg tega v 
primeru posameznikov z invalidnostmi, ki presegajo dohodkovni cenzus npr. zaradi dohodkov dru
žine, država »breme« finančne skrbi zanje prelaga na njihove družinske člane. Na takšen način pa se 
ne more spodbujati čim bolj samostojno življenje oseb z invalidnostmi. 

Zagovornik v postopku tudi ni ugotovil, da bi aktualna ureditev pri izključitvi posamezne kategorije 
invalidov iz kroga upravičence zasledovala kakšen legitimen cilj oziroma, da bi bila ureditev skladna 
z izjemo od prepovedi diskriminacije, po kateri neenaka obravnava skupine posameznikov ne pomeni 
diskriminacije, če različno obravnavanje temelji na legitimnem cilju in so sredstva za doseganje tega 
cilja ustrezna, potrebna in sorazmerna.

Tega predlagatelj zakona (ministrstvo) niti ni zatrjeval, zato je Zagovornik ocenil, da je v konkretni 
zadevi podana neposredna diskriminacija tistih posameznikov, ki imajo diagnosticirano dolgotrajno du
ševno bolezen, zaradi katere se ne morejo sami vključevati v družbo in si zagotavljati socialne 
varnosti, saj niso zmožni za delo. Slednji so, upoštevaje socialni model invalidnosti, v primerljivem 
položaju s posamezniki, katerim je po ZSVI priznana invalidnost; gre namreč za posameznike z 
dolgotrajno boleznijo (»okvaro«), ki zaradi svoje invalidnosti ne morejo samostojno opravljati večine 
ali vseh življenjskih potreb in si zagotavljati sredstev za preživljanje ter se brez pomoči ne morejo 
enakovredno vključevati v družbo.
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