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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
E: gp.mddsz@gov.si  
 
 
Številka:         0702-212/2022/2 
Datum:           19. 12. 2022 
 
 

Zadeva: Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede Zakona o izplačilu 
neizplačanega nadomestila za invalidnost  
 
Spoštovani, 
 
Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je prejel prijavo, v kateri stranka 
opozarja na možno diskriminatorno obravnavo invalidnih oseb po Zakonu o izplačilu 
neizplačanega nadomestila za invalidnost (ZINNI).  

Zagovornik je po preučitvi zadeve ugotovil, da gre za različno obravnavo oseb, glede na to, 
ali so pridobile pravico po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 
(ZDVDTP) ali ne. Čeprav je bil namen ZINNI, da popravi krivice, tega namena v praksi ni v 
celoti dosegel. ZINNI je namreč spregledal upravičence, ki jim pravica do invalidskega 
nadomestila po ZDVDTP ni bila priznana od polnoletnosti dalje oz. z dnem ugotovitve 
invalidnosti, če je bila ta ugotovljena kasneje, ampak jim je bila priznana po nastopu pogojev 
za upravičenost. S tem so bili prikrajšani za izplačilo invalidskega nadomestila za obdobje, 
ko jim je pravica dejansko pripadla in jim ni bila priznana do takrat, ko jim je sicer bila 
priznana z zamudo zaradi spornih praks CSD pri priznavanju pravice do invalidskega 
nadomestila. Ta kategorija upravičencev je slabšem položaju od tistih, ki vloge sploh niso 
vložili ali jim je bila zavrnjena in so po ZINNI upravičeni do polnega nadomestila za 
invalidnost za nazaj.  
 

Zagovornik načela enakosti MDDSZ skladno z 21. členom ZVarD priporoča, naj dopolni 
ZINNI tako, da bo vsem upravičencem pravica do invalidskega nadomestila, ki je 
priznana po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, 
priznana od polnoletnosti dalje.  

 
Vljudno vas naprošamo, da nas v čim krajšem času od prejema tega dopisa obvestite o 
upoštevanju priporočila. 
 
S spoštovanjem,   
 

                                                                                              Miha Lobnik  
                                                                             ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI 
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Priloga: 

- Utemeljitev strokovne službe Zagovornika k priporočilu št. 0702-212/2022/2 

 
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)   
- Varuh človekovih pravic (po e-pošti: info@varuh-rs.si)  
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (po e-pošti: 
gp.mddsz@gov.si), 
- Služba Vlade za zakonodajo (po e-pošti: gp.svz@gov.si). 
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UTEMELJITEV STROKOVNE SLUŽBE ZAGOVORNIKA K PRIPOROČILU  
ŠT. 0702-212/2022/2 

 

Zagovornik načela enakosti MDDSZ skladno z 21. členom ZVarD priporoča, naj dopolni 
ZINNI tako, da bo vsem upravičencem pravica do invalidskega nadomestila, ki je 
priznana po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, 
priznana od polnoletnosti dalje. 

 
Zagovornik je prejel prijavo, v katerem stranka opozarja na možno diskriminatorno 
obravnavo invalidnih oseb po Zakonu o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost 
(ZINNI).  
 
Posameznik, se je v preteklosti težje poškodoval, kljub tem okoliščinam se je redno šolal do 
svojega 26. leta. Polnoleten je postal leta 2011. Zaradi napačnih informacij, ki jih je pridobil 
na CSD v času rednega šolanja, ob polnoletnosti ni vložil vloge za pridobitev pravice do 
invalidnine po takrat veljavnem Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb (ZDVDTP). To je storil kasneje, ko je od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti (MDDSZ) dobil informacije, da mu pravica do nadomestila pripada. Ta mu 
je bila z odločbo v letu 2017 tudi priznana za naprej. Ko je po ZINNI vložil vlogo za 
uveljavitev pravice do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost, mu jo je CSD 
zavrnil, ker mu je bila pravica do nadomestila v vmesnem času priznana po ZDVDTP. 
 
Na sporne prakse pri priznavanju pravice do invalidnine je opozoril Varuh človekovih pravic.1 
“Varuh kot nesprejemljivo in brez pravne podlage šteje prakso centrov za socialno delo, ki 
posameznikom, ki so izpolnjevali pogoje za priznavanje statusa invalida po ZDVDTP, 
kategorično niso priznavali statusa invalida po 18. letu, če so se le-ti šolali. Po njegovem 
mnenju bi se moral status invalida po ZDVDTP osebam, ki so imele status učenca ali dijaka, 
ker so obiskovali posebni program vzgoje in izobraževanja, z 18. letom nedvoumno priznati. 
Kot dopustno pa je mogoče šteti stališče nekaterih centrov, ki statusa niso priznavali tistim 
vlagateljem vloge za priznanje statusa invalida po ZDVDTP, ki so se bili sposobni vključiti v 
redno izobraževanje in usposabljanje za delo.” 

Dne 8. 1. 2022 je stopil v veljavo ZINNI. Kot izhaja iz predloga ZINNI, je bil njegov namen, da 
Republika Slovenija vzpostavi pravno podlago za izplačilo neizplačanega nadomestila za 
invalidnost tistim upravičencem, ki v času rednega šolanja med dopolnjenim 18. in 26. letom 
po ZDVDTP niso imeli priznane te pravice, pridobili pa so jo po zaključku rednega šolanja.  
 
V 3. členu ZINNI so določeni pogoji in obdobje upravičenosti:  
 
(1) Upravičenec do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost je oseba, ki je 
kadarkoli v času njenega rednega šolanja med dopolnjenim 18. in 26. letom starosti, vendar 
največ do 31. decembra 2018 (v nadaljnjem besedilu: upravičeno obdobje), izpolnjevala 
pogoje za pridobitev pravice do nadomestila za invalidnost in: 
 

1. je v upravičenem obdobju vložila vlogo za nadomestilo za invalidnost, vendar ji 

pravica ni bila priznana iz razloga, ker se še redno šola, ali 

 

2. v upravičenem obdobju ni vložila vloge za nadomestilo za invalidnost, pravico do 

nadomestila za invalidnost pa je pridobila po zaključku rednega šolanja. 
 
(2) Pogoji za pridobitev pravice do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost se 
preverjajo po določbah ZDVDTP, ki so veljale za obdobje, za katero se pravica prizna. 
 

 
1 https://www.varuh-rs.si/obravnavane-pobude/primer/zavrnitev-statusa-invalida-po-zdvdtp-zaradi-solanja. 
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Ker je posameznik v vmesnem obdobju pridobil pravico do nadomestila za invalidnost po 
ZDVDTP in torej ne ustreza upravičencu po prej navedenem členu ZINNI, mu je CSD vlogo 
za pridobitev pravice za izplačilo nadomestila za invalidnost od polnoletnosti do datuma, ko 
mu je bilo nadomestilo vendarle priznano, zavrnil. Zoper odločbo je vložil pritožbo, o kateri še 
ni odločeno. 
 
Posameznik se primerja z osebami, ki so vložile vlogo po ZDVDTP, pa jim pravica ni bila 
priznana, in z osebami, ki niso vložile vloge po ZDVDTP in so pravico pridobile šele po 
zaključku šolanja. Ti upravičenci so po ZINNI upravičeni do polnega izplačila neizplačanega 
nadomestila za invalidnost za nazaj. Posameznik (in druge osebe, ki so se domnevno znašle 
v enakem položaju) pa po ZINNI ni upravičen do izplačila nadomestila za nazaj (od 
polnoletnosti dalje oz. od izpolnjevanja pogojev dalje) in je prikrajšan za seštevek teh izplačil.  

Zagovornik je po preučitvi zadeve ugotovil, da gre za različno obravnavo oseb, glede na to, 
ali so pridobile pravico po ZDVDTP ali ne. Čeprav je bil namen ZINNI, da popravi krivice, 
tega namena v praksi ni v celoti dosegel. ZINNI je namreč spregledal upravičence, ki jim 
pravica do invalidskega nadomestila po ZDVDTP ni bila priznana od polnoletnosti dalje oz. z 
dnem ugotovitve invalidnosti, če je bila ta ugotovljena kasneje, ampak jim je bila priznana po 
nastopu pogojev za upravičenost. S tem so bili prikrajšani za izplačilo invalidskega 
nadomestila za obdobje, ko jim je pravica dejansko pripadla in jim ni bila priznana do takrat, 
ko jim je sicer bila priznana z zamudo, zaradi, kot je opozoril tudi Varuh človekovih pravic, 
spornih praks CSD pri priznavanju pravice do invalidskega nadomestila. Ta kategorija 
upravičencev je slabšem položaju od tistih, ki vloge sploh niso vložili ali jim je bila zavrnjena 
in so po ZINNI upravičeni do polnega nadomestila za invalidnost za nazaj.  
 
Predlagamo, da prednostno pristopite k dopolnitvi zakona, saj so morali upravičenci zoper 
odločbe CSD že vložiti pravno sredstvo. Zatrjevano neenakost lahko presoja zgolj Ustavno 
sodišče Republike Slovenije. Zato je pravno nevzdržno, da se pomanjkljivost ne odpravi na 
sistemski ravni in da se dopušča, da že tako prikrajšana skupina invalidov odpravo krivic, po 
poprejšnjem izčrpanju vseh pravnih sredstev, išče pred Ustavnim sodiščem Republike 
Slovenije.  
 
 

  
 
 
 


