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Predlog 

PREDLOG ZAKONA 
O SVETU ZA INVALIDE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
I. UVOD 

 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 
 
Republika Slovenija je leta 2008 ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov (v 
nadaljevanju: Konvencija) in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov, ki sta 
bila sprejeta na 61. zasedanju Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov 
13. decembra 2006 (Uradni list RS, št. 10/08). Temeljni namen Konvencije je varstvo 
pravic in dostojanstva invalidov, uveljavljanje človekovih pravic, uresničevanje 
načela enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanje diskriminacije 
invalidov. V 33. členu Konvencija opredeljuje dolžnosti držav pogodbenic za 
nacionalno izvajanje Konvencije in spremljanje izvajanja, in sicer predvideva tri 
organe za implementacijo in nadzor. V prvem odstavku 33. člena je določeno, da 
morajo države pogodbenice vzpostaviti enega ali več vladnih organov za stike za 
vse zadeve, ki se nanašajo na izvajanje Konvencije, obenem pa morajo vzpostaviti 
oziroma določiti tudi koordinacijski mehanizem, ki znotraj vlade omogoča 
usklajevanje povezanih aktivnosti na različnih področjih in na različnih ravneh. Poleg 
omenjenih vladnih organov (organ za stike in koordinacijski mehanizem) Konvencija 
v drugem odstavku 33. člena za nacionalno izvajanje in spremljanje izvajanja 
Konvencije države pogodbenice še obvezuje, da v skladu s svojimi nacionalnimi 
pravnimi in upravnimi sistemi vzdržujejo, krepijo, določijo ali vzpostavijo okvir, po 
potrebi tudi eno ali več neodvisnih teles, za spodbujanje, varovanje in spremljanje 
izvajanja Konvencije. Države pogodbenice so tako dolžne vzpostaviti neodvisno 
nadzorno telo, ki omogoča nadzor nad izvajanjem Konvencije. Obenem Konvencija 
državam podpisnicam  nalaga, da morajo biti v postopek spremljanja izvajanja 
Konvencije vključeni predstavniki civilne družbe, zlasti invalidi in njihove 
reprezentativne organizacije. 
 
Na podlagi 34. člena Konvencije je bil leta 2009 ustanovljen Odbor Organizacije 
združenih narodov za pravice invalidov (v nadaljevanju: Odbor za pravice invalidov), 
ki je 10. oktobra 2016 sprejel svoj Poslovnik.1 Ta v prilogi vsebuje tudi Smernice za 
neodvisne nadzorne mehanizme in njihovo sodelovanje pri delu Odbora za pravice 
invalidov (v nadaljevanju: Smernice).2 Smernice se nanašajo na neodvisno telo 
(oziroma mehanizem) iz 33. člena Konvencije, ki ga morajo države podpisnice 
vzpostaviti za spodbujanje, varovanje, spremljanje in nadzor nad izvajanjem 
Konvencije (v nadaljevanju: neodvisni nadzorni organ). Smernice med drugim 
navajajo, da se države podpisnice lahko same odločijo, ali bo neodvisni nadzorni 
organ sestavljen iz enega ali več teles.3 Nadalje podrobneje urejajo neodvisnost 
nadzornega organa, ki jo morajo države pogodbenice zagotoviti na več načinov. 
Prvič, nadzorni organ mora biti neodvisen od organa za stike iz prvega odstavka 33. 
člena Konvencije (ta organ je v Sloveniji ministrstvo, pristojno za invalide - 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), pri čemer pa mu 

                                                           
1 Poslovnik Odbora Organizacije združenih narodov za pravice invalidov, CRPD/C/1/Rev.1 z dne 10. 10. 2016. 
2 Smernice za neodvisne nadzorne mehanizme in njihovo sodelovanje pri delu Odbora za pravice invalidov, CRPD/C/1/Rev.1. 
3 Smernice za neodvisne nadzorne mehanizme in njihovo sodelovanje pri delu Odbora za pravice invalidov, 14. točka. 
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mora biti omogočena možnost rednih interakcij z njim.4 Drugič, neodvisni nadzorni 
organ mora biti neodvisen tudi od izvršilne veje oblasti, in sicer Smernice poudarjajo, 
da se morajo vlade držav pogodbenic vzdržati posrednega ali neposrednega 
omejevanja in vmešavanja v njegovo delo.5 Tretjič, neodvisnemu nadzornemu 
organu morajo države pogodbenice zagotoviti stabilno institucionalno podlago,6 ki 
mu omogoča trajno delovanje in zagotavlja ustrezno financiranje iz državnega 
proračuna in ustrezne materialne ter človeške vire. Četrtič, biti mora tudi materialno 
neodvisno, kar se doseže z določitvijo širokih pristojnosti, in funkcionalno neodvisno, 
kar države pogodbenice zagotovijo z javnim, demokratičnim in transparentnim 
načinom imenovanja članov, zadostnim financiranjem ter zadostnimi človeškimi in 
tehničnimi viri, avtonomnostjo pri upravljanju z lastnim proračunom, avtonomnostjo 
pri odločanju o zadevah iz njegove pristojnosti, možnostjo negovanja odnosov in 
komunikacije z drugimi organi ter pristojnostjo odločanja o pritožbah zoper kršenje 
pravic invalidov.7 Petič, neodvisnemu nadzornemu organu mora biti omogočen 
celovit dostop do informacij, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog.8 Odbor za 
pravice invalidov tudi poudarja, da morajo države pogodbenice zagotoviti, da v 
nadzornem procesu celovito sodelujejo člani civilne družbe, še posebej invalidi in 
njihove reprezentativne organizacije,9 in da neodvisen nadzorni organ deluje 
skladno s Pariškimi načeli institucij za varstvo človekovih pravic (Načela, ki se 
nanašajo na nacionalne institucije za spodbujanje in varstvo človekovih pravic, 
Resolucija 48/134 Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, 20. 
december 1993, v nadaljevanju: pariška načela).  
 
Pariška načela opredeljujejo minimalne standarde za nacionalne institucije za 
človekove pravice in mednarodna merila za pridobitev akreditacije, s katerimi se 
ocenjuje kredibilnost, neodvisnost in učinkovitost teh institucij. Nacionalna institucija 
za človekove pravice deluje skladno s pariškimi načeli, če je ustanovljena na podlagi 
ustave ali zakona, ima široke pristojnosti za promocijo in varstvo človekovih pravic, 
je formalno in funkcionalno neodvisna, je pluralistična (torej predstavlja vse 
segmente družbe), ima zadostne vire in finančno avtonomijo, ima pristojnost 
obravnave vseh zadev s področja človekovih pravic, letno poroča o razmerah na 
področju človekovih pravic ter sodeluje z državnimi in mednarodnimi akterji na tem 
področju, vključno s civilno družbo. Obenem mora biti proces izbire oziroma 
imenovanja članov in vodstva vključujoč ter transparenten. Glede na stopnjo 
skladnosti z opisanimi pariškimi načeli so nacionalne institucije za človekove pravice 
akreditirane s statusom A (popolna skladnost) ali B (delna skladnost).  
 
Republika Slovenija je s ciljem uresničevanja zaveze za ustanovitev neodvisnega 
organa za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja Konvencije10 na podlagi 
28. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 
in 32/17; v nadaljevanju: ZIMI) ustanovila Svet za invalide Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: Svet za invalide). Svet za invalide je bil ustanovljen kot neodvisen 
tripartitni organ, katerega člani so predstavniki reprezentativnih invalidskih 
organizacij, predstavniki strokovnih institucij s področja invalidskega varstva ter 

                                                           
4 Smernice za neodvisne nadzorne mehanizme in njihovo sodelovanje pri delu Odbora za pravice invalidov9. in 21. točka. 
5 Smernice za neodvisne nadzorne mehanizme in njihovo sodelovanje pri delu Odbora za pravice invalidov, 13. točka. 
6 Smernice za neodvisne nadzorne mehanizme in njihovo sodelovanje pri delu Odbora za pravice invalidov, 11. točka. 
7 Smernice za neodvisne nadzorne mehanizme in njihovo sodelovanje pri delu Odbora za pravice invalidov, 15. točka. 
8 Smernice za neodvisne nadzorne mehanizme in njihovo sodelovanje pri delu Odbora za pravice invalidov, 11. in 12. točka. 
9 Smernice za neodvisne nadzorne mehanizme in njihovo sodelovanje pri delu Odbora za pravice invalidov, 2. in 20. točka. 
10 Več o tem: Predlog Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, EPA: 968-V z dne 29. 3. 2010. 
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predstavniki Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada).11 Njegova temeljna 
naloga je, da deluje kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike.12 
Poleg tega spremlja razvoj in izvajanje programov s področja invalidskega varstva 
ter daje pobude za njihov razvoj in izvajanje, podaja mnenja predlagateljem zakonov 
in drugih predpisov, ki se nanašajo na invalidsko varstvo, daje Vladi pobude, 
predloge in priporočila v zvezi z invalidskim varstvom, skrbi za sodelovanje med 
ministrstvi, strokovnimi institucijami ter invalidskimi organizacijami in spodbuja ter 
spremlja izvajanje Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega 
protokola h Konvenciji o pravicah invalidov.13 Na podlagi Pravil o delovanju Sveta za 
invalide Republike Slovenije, ki jih je Svet za invalide sprejel na podlagi 28. člena 
ZIMI 11. februarja 2014, sodeluje tudi s sorodnimi organizacijami v drugih državah 
ter z ustreznimi mednarodnimi organizacijami.14 Strokovne in administrativne naloge 
Sveta za invalide opravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.15 Mandat članov sveta traja štiri leta.16 Sedem predstavnikov 
reprezentativnih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni, imenuje 
Nacionalni svet invalidskih organizacij. Sedem predstavnikov strokovnih institucij s 
področja invalidskega varstva imenujejo Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Inštitut 
Republike Slovenije za socialno varstvo, Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v 
Republiki Sloveniji in Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki 
Sloveniji. Sedem predstavnikov Vlade imenujejo Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kulturo in 
Ministrstvo za finance. Svet za invalide nima lastnih finančnih virov, temveč se 
sredstva za njegovo delovanje zagotavljajo v proračunu ministrstva, pristojnega za 
invalidsko varstvo, t. j. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Seje Sveta za invalide sklicuje predsednik najmanj štirikrat letno oziroma 
po potrebi.17 Svet za invalide, ustanovljen na podlagi ZIMI, obravnava vprašanja 
Varuha človekovih pravic (povezana z minimalnimi tehničnimi zahtevami glede 
graditve stanovanj, fizično dostopnostjo, dostopnostjo do zaposlovanja invalidov, 
zagotavljanja enakopravnega dostopa do programskih vsebin Radiotelevizije 
Slovenija, ipd.), analizira uresničevanje in implementacijo Akcijskega programa za 
invalide in vabi strokovnjake k predstavitvam uresničevanja posameznih ciljev in 
realizacijo ukrepov (npr. zaposlovanje, izobraževanje, deintitucionalizacija), 
obravnava poizvedbe Zagovornika načela enakosti, podaja odgovore na vprašanja 
Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA), obravnava predloge sprememb 
zakonov z vidika uresničevanja pravic invalidov in sodeluje na strokovnih srečanjih s 
področja varstva pravic invalidov. Sveta za invalide ne obravnava konkretnih kršitev 
pravic invalidov. 
 
Navkljub dejstvu, da Konvencija nikjer ne določa formalnih pogojev za ustanovitev 
neodvisnih nadzornih organov, zgoraj opisane Smernice s posebno natančnostjo 
opredeljujejo zahteve o statusu, sestavi in načinu delovanja teh organov. Svet za 

                                                           
11 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 28. člen, prvi odstavek. 
12 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 28. člen, četrti odstavek. 
13 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 28. člen, peti odstavek. 
14 Pravila o delovanju Sveta za invalide Republike Slovenije, 3. člen.  
15 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 28. člen, šesti odstavek. 
16 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 28. člen, drugi odstavek. 
17 Pravila o delovanju Sveta za invalide Republike Slovenije, 8. člen, drugi odstavek. 
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invalide, kot ga ureja ZIMI, ne izpolnjuje vseh zahtev, ki so določene v Smernicah, 
zato ga je treba preoblikovati. Smernice namreč posebej izpostavljajo pomembnost 
neodvisnosti neodvisnega nadzornega organa od izvršilne veje oblasti. Svet za 
invalide trenutno sestavljajo tudi predstavniki Vlade, ki sodelujejo pri odločanju in s 
tem vplivajo na odločitve Sveta za invalide. Ravno zaradi omenjenega Svet za 
invalide ni neodvisen od izvršilne veje oblasti, obenem pa tudi imenovanje članov ne 
poteka na transparenten način. Svet za invalide ne upravlja avtonomno z lastnim 
proračunom niti nima lastnih finančnih sredstev ter lastnih materialnih in človeških 
virov, temveč je v tem obziru odvisen od Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, torej od Vlade. Posledično nista zagotovljeni niti njegova 
organizacijska in finančna neodvisnost. Smernice tudi jasno določajo, da svetovalni 
organi, na primer sveti za invalide ali odbori, ki jih sestavljajo predstavniki oddelkov 
in enot, ki sodelujejo pri implementacije Konvencije, na noben način ne smejo 
sodelovati pri delu neodvisnega nadzornega organa, kar prav tako ne drži v primeru 
trenutnega Sveta za invalide.18 
 
Poleg zgoraj opisanih pomanjkljivosti veljavne ureditve Sveta za invalide, ta tudi ne 
omogoča skladnosti s pariškimi načeli glede statusa in delovanja nacionalnih 
institucij za človekove pravice, kot to zahteva Konvencija. Trenutno Svet za invalide 
ne more pridobiti statusa v skladu s pariškimi načeli, saj nima pristojnosti in 
pooblastil za obravnavo posameznih primerov kršitev pravic invalidov, ozaveščanje 
javnosti glede varstva pravic invalidov ter ustreznih pravnih podlag za sodelovanje z 
Organizacijo združenih narodov in drugimi regionalnimi institucijami, ki delujejo na 
tem področju. Poleg tega pariška načela določajo, da morajo predstavniki vladnih 
služb, če so ti vključeni v nacionalno institucijo za človekove pravice, imeti zgolj 
svetovalno vlogo v razpravah in nikakor ne odločevalske. V Svetu za invalide imajo 
predstavniki vlade odločevalsko in ne zgolj svetovalno vlogo, saj na podlagi Pravil o 
delovanju Sveta za invalide pri odločanju o posamezni zadevi glasujejo vsi člani19. 
Tudi sam način delovanja Sveta za invalide ne ustreza standardom delovanja 
skladno s pariškimi načeli, saj Svet za invalide ne more prosto obravnavati vseh 
vprašanj, ki spadajo v njegovo pristojnost, temveč zgolj vsebine, ki jih predlagajo 
člani Sveta za invalide. Pravila o delovanju Sveta za invalide namreč določajo, da 
dnevni red zasedanj oblikuje predsednik v sodelovanju s podpredsedniki, pri čemer 
ima vsak član Sveta za invalide pravico v pisni obliki predlagati točke dnevnega 
reda.20 Trenutno Svet za invalide ne obravnava posameznih primerov kršitev 
konvencijskih pravic in za obravnavanje konkretnih primerov nima pristojnosti 
pridobivanja informacij in dokumentov, temveč nadzor v konkretnih primerih kršitev 
človekovih pravic ali kršitev enakosti na podlagi invalidnosti v Sloveniji izvajata 
Varuh človekovih pravic in Zagovornik načela enakosti. V letu 2020 je Varuh 
človekovih pravic obravnaval 33 zadev v zvezi z invalidnostjo oziroma pravicami 
invalidov. Delo Varuha človekovih pravic je obsegalo obravnavanje 10 pobud ter 
pripravo priporočil v sklopu letnega poročila za leto 2020. Zagovornik načela 
enakosti je v letu 2020 obravnaval 37 zadev v zvezi z invalidnostjo oziroma 
pravicami invalidov, in sicer 29 zadev s področja svetovanja in informiranja ter 8 
zadev s področja ugotavljanja diskriminacije. Obravnavane zadeve, pri katerih je bila 
zatrjevana osebna okoliščina diskriminacije invalidnost, so leta 2020 predstavljale 14 
% vseh obravnavanih zadev.  

                                                           
18 Smernice za neodvisne nadzorne mehanizme in njihovo sodelovanje pri delu Odbora za pravice invalidov, 22. točka. 
19 Pravila o delovanju Sveta za invalide Republike Slovenije, 15. člen, drugi odstavek. 
20 Pravila o delovanju Sveta za invalide Republike Slovenije, 9. člen. 
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Na tem mestu je treba opozoriti tudi na Priporočilo Komisije (EU) 2018/951 z 22. 
junija 2018 o standardih za organe za enakost (UL L 167 z dne 4.7.2018; str. 28; v 
nadaljnjem besedilu: Priporočilo). To priporočilo obravnava zahteve za organizacijo 
in delovanje organov, ki so v posameznih državah članicah EU pristojni za 
izvrševanje direktiv, ki zahtevajo enako obravnavo na različnih področjih in glede na 
različne osebne značilnosti.21 Kot pravilo določa oblikovanje različnih organov za 
posamezna področja ter poudarja, da mora biti na organizacijski ravni zagotovljena 
njihova osredotočenost na posamezno področje in posamezen razlog za 
zagotavljanje enakosti.22 Priporočilo še določa, da morajo ti organi pri izvrševanju 
svojih nalog sodelovati z nacionalnimi nadzornimi organi za spremljanje 
implementacije Konvencije, kot so opredeljeni v drugem odstavku 33. člena 
Konvencije.23 Iz teh zahtev izhaja, da morajo biti nacionalni organi za zagotavljanje 
enakosti in preprečevanje diskriminacije ločeni od neodvisnih nacionalnih organov 
za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja Konvencije, saj to omogoča 
njihovo osredotočenost na zagotavljanje enakosti na posameznem področju.  
 
Upoštevajoč obveznost Republike Slovenije, da vzpostavi neodvisni nadzorni organ 
za spremljanje izvajanja Konvencije, ter Priporočilo Evropske komisije za 
organizacijo in delovanje organov za zagotavljanje enakosti in preprečevanje 
diskriminacije, je torej v Republiki Sloveniji treba vzpostaviti neodvisni nadzorni 
organ, ki ne bo ločen le od državnih in vladnih organov, temveč tudi od Varuha za 
človekove pravice in Zagovornika načela enakosti. Le tako se namreč lahko zagotovi 
osredotočenost Varuha človekovih pravic in Zagovornika načela enakosti na 
zagotavljanje enakosti na posameznem področju oziroma osredotočenost 
neodvisnega nadzornega organa na spremljanje izvajanja Konvencije, seveda ob 
primernem medinstitucionalnem sodelovanju. 
 
Na neprimerno ureditev neodvisnega nadzornega organa v Republiki Sloveniji je 
opozoril tudi Odbor za pravice invalidov. Konvencija države pogodbenice namreč 
zavezuje k predložitvi izčrpnega poročila o ukrepih, ki jih je sprejela za izpolnjevanje 
obveznosti iz Konvencije in o doseženem napredku, najkasneje dve leti po začetku 
veljavnosti Konvencije in nato najmanj vsaka štiri leta.24 Odbor za pravice invalidov 
je leta 2018 sprejel Sklepne ugotovitve glede uvodnega poročila Slovenije,25 kjer je 
med drugim izpostavil problematiko nacionalne implementacije Konvencije in 
njenega nadzora. V tem delu je bilo poudarjeno predvsem pomanjkanje 
samostojnosti, zmogljivosti in sredstev Sveta za invalide, ki deluje kot neodvisni 
nadzorni organ za implementacijo Konvencije.26 Hkrati je Odbor za pravice invalidov 
opomnil tudi na primanjkljaj sodelovanja reprezentativnih organizacij invalidov pri 

                                                           
21 Gre za  Direktivo Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (UL 
L 180, 19.7.2000, str. 22), Direktivo Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in 
delu (UL L 303, 2.12.2000, str. 16),  Direktivo Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških 
in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (UL L 373, 21.12.2004, str. 37), Direktivo 2006/54/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem 
delu (UL L 204, 26.7.2006, str. 23) in Direktivo 2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o uporabi načela enakega 
obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS (UL L 180, 15.7.2010, str. 
1). 
22 točka 1.1.1. Priporočila 
23 četrti odstavek točke 1.3. Priporočila 
24 Konvencija o pravicah invalidov, 35. člen, prvi in drugi odstavek.  
25 Sklepne ugotovitve o uvodnem poročilu Slovenije, CRPD/C/SVN/CO/1, z dne 16. april 2018.  
26 Sklepne ugotovitve o uvodnem poročilu Slovenije, točka 57.b. 
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nadzoru nad implementacijo Konvencije.27 Na podlagi teh ugotovitev je Republiki 
Sloveniji priporočil ukrepe, s katerimi naj zagotovi ustrezno implementacijo določb 
Konvencije o vzpostavitvi neodvisnega nadzornega organa ob upoštevanju Smernic. 
Med te ukrepe spadajo vzpostavitev neodvisnega nadzornega organa, ki je zavezan 
pariškim načelom glede statusa državnih institucij za spodbujanje in varstvo 
človekovih pravic, zagotavljanje delovanja omenjenega organa z ustreznim 
financiranjem, pri čemer naj se upošteva Smernice, ter zagotavljanje celovitega 
sodelovanja invalidov in njihovih reprezentativnih organizacij pri nadzoru nad 
implementacijo Konvencije, pri čemer naj se zagotovi potrebno financiranje.28  
 
Podobna opozorila glede zagotavljanja neodvisnosti nacionalnih nadzornih organov 
in priporočila za odpravo neskladji je Odbor za pravice invalidov v sklopu rednih 
poročanj predhodno že izdal več državam pogodbenicam. Sklepne ugotovitve o 
uvodnem poročilu Češke, ki jih je Odbor za pravice invalide sprejel 15. maja 2015, 
med drugim vključujejo opozorilo na izostanek nacionalnega nadzornega organa, kot 
ga zahteva drugi odstavek 33. člena Konvencije, in priporočila glede določitve 
ustreznega organa, ki bo naloge izvajal s primernim financiranjem in zadostnimi 
človeškimi viri.29 V Sklepnih ugotovitvah o uvodnem poročilu Avstrije30 je Odbor za 
pravice invalidov v povezavi s 33. členom Konvencije izpostavil, da neodvisni 
nadzorni organ na zvezni ravni (Unabhängiger Monitoringausschusszur Umsetzung 
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen) nima 
lastnega proračuna niti nima zagotovljene neodvisnosti, kot to zahtevajo pariška 
načela. Predlagal je, naj Avstrija zagotovi popolno neodvisnost nadzornega organa 
ter transparenten proračun s pristojnostjo za avtonomno upravljanje z njim. Obenem 
je priporočil, naj regije ustanovijo lastne neodvisne nadzorne organe za nadaljnjo 
koordinacijo invalidske politike in prakse na regionalni ravni. V Sklepnih ugotovitvah 
o uvodnem poročilu Latvije31 je Odbor za pravice invalidov izpostavil zaskrbljenost 
zaradi omejenih zmožnosti nadzornih organov za implementacijo Konvencije, še 
posebej Ministrstva za blaginjo in Varuha človekovih pravic, pri čemer je posebej 
poudaril pomanjkanje sistematiziranega sodelovanja predstavniških organizacij za 
invalide. Posledično je priporočil, naj Latvija močno okrepi vlogo in zmožnosti tako 
Ministrstva za blaginjo kot tudi Varuha človekovih pravic za nadzor in implementacijo 
Konvencije, pri čemer naj zagotovi zadostno financiranje in sodelovanje 
reprezentativnih organizacij. V Sklepnih ugotovitvah o uvodnem poročilu 
Portugalske32 je Odbor za pravice invalidov sicer pozdravil vzpostavitev organa za 
promocijo, zaščito in nadzor implementacije Konvencije po 33. členu, toda izrazil 
zaskrbljenost, da organ ne deluje v skladu s pariškimi načeli, niti ni zadostno 
financiran. Posledično je tudi Portugalski priporočil sprejem ukrepov, ki bodo 
zagotovili, da neodvisni nadzorni organ v celoti deluje na podlagi pariških načel. Pri 
tem je Odbor za pravice invalidov posebej izpostavil, naj neodvisni nadzorni organ 
ne vsebuje vladnih predstavnikov, naj ima za svoje delovanje zagotovljen ustrezen 
proračun in naj tesno sodeluje z invalidskimi organizacijami. Tudi v Sklepnih 
ugotovitvah o skupnem drugem in tretjem periodičnem poročilu Španije33 je Odbor 
za pravice invalidov opomnil na dolžnost Španije za vzpostavitev neodvisnega 

                                                           
27 Sklepne ugotovitve o uvodnem poročilu Slovenije, točka 57.c. 
28 Sklepne ugotovitve o uvodnem poročilu Slovenije, točki 58.b in 58.c. 
29 Sklepne ugotovitve o uvodnem poročilu Češke , CRPD/C7CZE/CO/1, z dne 15. maj 2015, točka 61.  
30 Sklepne ugotovitve o uvodnem poročilu Avstrije, CRPD/C/AUT/CO/1, z dne 30. september 2013, 52., 53. in 54. točka. . 
31 Sklepne ugotovitve o začetnem poročilu Latvije, CRPD/C/LVA/CO/1, z dne 10. oktober 2017, 54. in 55. točka. 
32 Sklepne ugotovitve o začetnem poročilu Portugalske, CRPD/C/PRT/CO/1, z dne 20. maj 2016, 64. in 65. točka. 
33 Sklepne ugotovitve o skupnem drugem in tretjem periodične poročilu Španije, CRPD/C/ESP/CO/2-3, z dne 13. maj 2019, 62. in 63. točka,. 
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nadzornega organa in zagotovitev njegovega sodelovanja pri delu Odbora za 
pravice invalidov na mednarodni ravni. Izrazil je zaskrbljenost zaradi nezadostne 
podpore države, vključno s finančno podporo, za omogočanje neodvisnega nadzora 
nad implementacijo Konvencije. V skladu s tem je priporočil, naj Španija okrepi 
zmožnosti ter pristojnosti španskega Odbora predstavnikov invalidov in njegovo 
vlogo kot neodvisni nadzorni organ za implementacijo Konvencije, hkrati pa zagotovi 
primerne finančne in ostale vire za njegovo delovanje. V Sklepnih ugotovitvah o 
uvodnem poročilu Italije34 je Odbor za pravice invalidov poudaril zaskrbljenost 
zaradi izostanka neodvisnega in vključujočega nadzornega organa ter priporočil 
njegovo ustanovitev v skladu s pariškimi načeli, pri čemer je še posebej pomembno, 
da se zagotovi njegovo primerno financiranje ter sodelovanje invalidskih organizacij 
pri njegovem delu. Tudi v Sklepnih ugotovitvah o uvodnem poročilu Švedske35 je 
Odbor  za pravice invalidov ugotovil, da Švedska še ni vzpostavila neodvisnega 
organa za nadzor nad implementacijo Konvencije, ki bi ustrezal pariškim načelom. 
Ker je za koordinacijo odgovorno ministrstvo za zdravje in socialne zadeve, kar je po 
oceni Odbora za pravice invalidov neustrezno, je slednji priporočil, naj Švedska v 
skladu s pariškimi načeli vzpostavi nadzorni organ, ki bo učinkovito izpolnil zaveze iz 
Konvencije.  
 
Iz analize navedenih poročil je razvidno, da so se države pogodbenice odločile za 
različne pristope pri določanju neodvisnega nadzornega organa (bodisi je to 
samostojen organ bodisi organ v sklopu ministrstva, ali pa so omenjene pravice 
podeljene Varuhu človekovih pravic). Kljub temu so bile vse države pogodbenice 
deležne podobnih opozoril, predvsem v povezavi z zagotavljanjem neodvisnosti 
delovanja organa, zadostnega financiranja, določitve širokih pristojnosti za 
obravnavo posameznih konvencijskih pravic in nujnosti sodelovanja invalidskih 
organizacij pri njegovem delu. Opozorilo, da je na podlagi 33. člena Konvencije 
nujno zagotoviti skladnost položaja in delovanja neodvisnega nadzornega organa s 
pariškimi načeli, vsebujeta tudi poročili Varuha človekovih pravic za leto 2019 in 
2020. Varuh človekovih pravic se namreč vseskozi zavzema, da tudi Republika 
Slovenija vzpostavi neodvisni organ za spodbujanje, varovanje in spremljanje 
Konvencije.36 Varuh človekovih pravic je izpostavil, da so razprave o tem priporočilu, 
ki so potekale tudi v Državnem zboru, pokazale široko podporo temu pozivu in da je 
pristojnim ministrstvom že večkrat predlagal vzpostavitev pravnih podlag in 
ustanovitev neodvisnega nadzornega organa ob upoštevanju pariških načel.37 
Skladno s tem je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 
portalu e-UPRAVA dne 10. maja 2019 objavilo osnutek predloga Zakona o Svetu za 
invalide Republike Slovenije, na katerega so bile dane številne pripombe. Predlog 
zakona po usklajevanju ni bil vložen v zakonodajni postopek.  
 
Vlada je 14. oktobra 2021 sprejela Akcijski program za invalide 2022–2030, 
katerega namen je spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno 
uživanje človekovih pravic invalidov in spodbujati spoštovanje njihovega 
dostojanstva. Za spremljanje izvajanja Akcijskega programa za invalide 2022–2030 
je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejelo Sklep o 
imenovanju in nalogah Komisije za spremljanje Akcijskega programa za invalide 

                                                           
34 Sklepne ugotovitve o uvodnem poročilu Italije, CRPD/C/ITA/CO/1, z dne 6. oktober 2016,  81. in 82. točka. 
35 Sklepne ugotovitve o uvodnem poročilu Švedske, CRPD/C/SWE/CO/1, z dne 12. maj 2014, 51. in 62. točka. 
36 Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019, str. 104. 
37 Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020, str. 188-189, priporočilo št. 28. 
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2022–2030. Komisijo sestavljajo predstavniki ministrstev, strokovnih organizacij, 
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), invalidskih organizacij 
izven NSIOS in Zveza društev upokojencev Slovenije. Naloga Komisije je, da 
vsakoletno predloži Vladi poročilo o izvajanju Akcijskega programa za preteklo leto, 
na podlagi tega pa se sestavi poročilo za predhodno obdobje, ki ga MDDSZEM 
predloži Vladi. Navodila za poročanje so vključena v samem Akcijskem programu za 
invalide 2022–2030. Glede na naloge in pristojnosti Sveta za invalide bi Svet za 
invalide predstavljal organ, ki bi lahko nadomestil Komisijo za spremljanje 
Akcijskega programa za invalide 2022–2030, saj bo to tudi organ, ki bo lahko 
pripravljal t. i. senčno poročilo (odziv oziroma dopolnitev navedb Vlade v okviru 
poročila o implementacijo Konvencije) za Odbor za pravice invalidov. 
 
Nesporno je torej treba preoblikovati zakonsko ureditev Sveta za invalide tako, da 
bo ustrezal vsem navedenim zahtevam Konvencije, in sicer: 
- neodvisnost od organa za stike in od izvršilne veje oblasti ter na način, da je 

zagotovljena funkcionalna, materialna in finančna neodvisnost,  
- avtonomnost odločanja o zadevah iz njegove pristojnosti, 
- opredelitev jasnih in širokih pristojnosti, ki vključujejo avtonomno odločanje o 

zadevah iz lastne pristojnosti ter odločanje o pritožbah zoper kršenje pravic 
invalidov, pri čemer mu je zagotovljen celovit dostop do informacij, 

- povezovanje z drugimi organi, kot je organ za stike,  
- vključenost civilne družbe, še posebej invalidov in njihovih reprezentativnih 

organizacij, ter 
- delovanje v skladu s pariškimi načeli.  
 
2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 

 
2.1. Cilji 
 
Cilj predloga zakona je ustanovitev neodvisnega nadzornega organa za spodbujanje 
zagotavljanja enakih možnosti invalidov in varovanja njihovih pravic ter zagotovitev 
zakonske podlage za njegovo delovanje. Še posebej pomemben cilj predloga 
zakona je zagotavljanje delovanja neodvisnega nadzornega organa v skladu z 
drugim odstavkom 33. člena Konvencije o pravicah invalidov in s pariškimi načeli 
institucij za varstvo človekovih pravic. 
 
2.2. Načela 
 
Predlog zakona o Svetu za invalide Republike Slovenije sledi ustavnim načelom 
enakosti pred zakonom in enakega obravnavanja (14. člen Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 
47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 
– UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a; v nadaljevanju: 
Ustava), pravne varnosti in enakega varstva pravic (22. člen Ustave), vključno s 
človekovimi pravicami (14. in 15. člen Ustave). Predlog zakona nadalje zasleduje 
načelo neodvisnosti in nepristranskosti ter načelo varstva zaupanja v pravo. Predlog 
zakona sledi tudi naslednjim načelom iz 3. člena Konvencije o pravicah invalidov: 

- spoštovanje dostojanstva in individualne avtonomije, ki vključuje svobodo do 
lastne izbire in neodvisnost oseb, 

- nediskriminacija, 
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- polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v družbo, 
- spoštovanje različnosti in sprejemanje invalidnosti kot dela človeške 

različnosti in človeškosti, 
- enakost možnosti, 
- dostopnost, 
- enakost med moškimi in ženskami, 
- spoštovanje razvojnih sposobnosti invalidnih otrok in spoštovanje pravice 

invalidnih otrok do ohranjanja njihove identitete. 
 
2.3. Poglavitne rešitve 
 
S predlaganim zakonom se zasleduje poglavitni cilj predloga zakona, to je 
ustanovitev neodvisnega nadzornega organa v skladu z drugim odstavkom 33. člena 
Konvencije o pravicah invalidov. Neodvisnost Sveta za invalide od izvršilne veje 
oblasti je določena v posameznih zakonskih določbah (3. člen) in nadalje 
konkretizirana v sestavi Sveta za invalide, zagotavljanju finančnih sredstev Svetu za 
invalide (4. člen), obveznem sodelovanju državnih organov s Svetom za invalide in 
širokim dostopom do dokumentacije in informacij, ki jih Svet za invalide potrebuje za 
svoje delo.  
 
Svet za invalide Republike Slovenije, kot ga predvideva predlog zakona, ima 14 
članov, od katerih je 7 predstavnikov reprezentativnih invalidskih organizacij in 7 
predstavnikov strokovnih organizacij s področja invalidskega varstva. Vsak član ima 
namestnika. Člane in namestnike imenujejo reprezentativne organizacije oziroma 
strokovne organizacije same, na podlagi objavljenega javnega poziva. Člani in 
namestniki Sveta za invalide Republike Slovenije imajo štiriletni in obnovljiv mandat, 
njihova funkcija pa je nezdružljiva s funkcijami in dejavnostmi, ki po zakonu niso 
združljive z opravljanjem javne funkcije. Člani imajo pravico in dolžnost, da se 
udeležujejo sej, dolžnost varovanja podatkov zaupne narave in pravico do plačila za 
opravljanje funkcije in povračila stroškov. Svet za invalide Republike Slovenije ima 
predsednika, ki ga za dobo štirih let izvoli izmed predstavnikov reprezentativnih 
invalidskih organizacij, svojo funkcijo pa opravlja poklicno. Ima tudi dva 
podpredsednika, ki svojo funkcijo, tako kot ostali člani, opravljata nepoklicno (eden 
je izvoljen izmed predstavnikov reprezentativnih invalidskih organizacij in drugi 
izmed predstavnikov strokovnih organizacij). 
 
Svet za invalide Republike Slovenije opravlja naslednje naloge: 
- spremlja razvoj in izvajanje programov s področja invalidskega varstva ter daje 

pobude za njihov razvoj in izvajanje, 
- med javno obravnavo oziroma v postopku sprejemanja predlagateljem zakonov in 

drugih predpisov ter splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, ki se 
nanašajo pravice invalidov in na invalidsko varstvo, daje predloge in mnenja o teh 
aktih, 

- sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju strateških in drugih planov, načrtov ter 
drugih razvojnih dokumentov državnih organov, organov lokalnih skupnosti in 
nosilcev javnih pooblastil, 

- sodeluje pri pripravi poročil o izvajanju nacionalnih programov in daje mnenja o 
njih, 

- Vladi daje pobude, predloge in priporočila v zvezi z urejanjem pravic invalidov in 
invalidskim varstvom, 
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- skrbi za sodelovanje med ministrstvi in strokovnimi institucijami ter invalidskimi 
organizacijami v povezavi z varstvom invalidov oziroma uresničevanjem in 
varstvom pravic invalidov, 

- spodbuja in spremlja izvajanje Konvencije in Izbirnega protokola h Konvenciji o 
pravicah invalidov, 

- na pobudo prizadete osebe ali po uradni dolžnosti obravnava posamične primere 
kršitev pravic invalidov, 

- skrbi za obveščanje javnosti o pravicah invalidov, aktualnih vprašanjih njihovega 
varstva in drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti, 

- opravlja druge naloge skladno s poslovnikom in drugimi internimi akti. 
 
Med njegove naloge spadajo tudi podajanje predlogov, mnenj, kritik in priporočil v 
zadevah uresničevanja in varstva pravic invalidov, vodenje postopkov obravnave 
posamičnih kršitev pravic invalidov, ter mednarodno sodelovanje z različnimi 
organizacijami. O svojem delu najmanj enkrat letno poroča Državnemu zboru.  
 
Postopek odločanja o posameznih kršitvah se v veliki meri opira na postopek, ki je 
določen v Zakonu o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno 
prečiščeno besedilo). Postopek obravnave posameznih kršitev se lahko začne na 
pobudo posameznika ali na lastno pobudo Sveta za invalide. Po prejemu pobud se 
Svet za invalide lahko odloči, da bo o pobudi odločal po skrajšanem postopku, da 
začne preiskavo, pobudo zavrne ali pobude ne vzame v obravnavo iz razlogov, ki so 
opredeljeni z zakonom. Svet za invalide odloča po skrajšanem postopku v primeru, 
ko je dejansko stanje in stališče vseh udeleženih razvidno iz predložene 
dokumentacije. V kolikor Svet za invalide ne more sprejeti odločitve po skrajšanem 
postopku in pobude ne zavrne, se odloči za začetek preiskave, o čemer obvesti vse 
udeležence postopka. V okviru preiskave Svet za invalide pridobiva pojasnila in 
informacije s strani vseh udeležencev postopka in po potrebi za pomoč pri izvedbi 
preiskave zaprosi tudi druge organe. Po izvedeni preiskavi Svet za invalide izdela 
osnutek poročila o svojih ugotovitvah in ga posreduje vsem udeležencem postopka, 
ki lahko podajo predloge za dopolnitev ugotovitev v poročilu. V kolikor Svet za 
invalide v končnem poročilu ugotovi kršitev pravic invalidov, predlaga tudi način, na 
katerega naj se ugotovljeno nepravilnost odpravi. 
 
 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI 

PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA 
 
ZIMI v 28. členu ureja delovanje trenutnega Sveta za invalide, in sicer je ta 
ustanovljen kot neodvisen tripartitni organ, katerega člani so predstavniki 
reprezentativnih invalidskih organizacij, predstavniki strokovnih institucij s področja 
invalidskega varstva ter predstavniki Vlade. Strokovna, administrativna in tehnična 
dela za Svet za invalide opravlja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, ki tudi 
določa sredstva, ki so potrebna za njegovo delovanje. S ciljem zagotoviti 
neodvisnost delovanja Sveta za invalide na podlagi tega predloga zakona, je treba 
Svetu za invalide zagotoviti ustrezna finančna sredstva. 
 
Za učinkovito delovanje Sveta za invalide kot samostojni in neodvisni organ je treba 
v državnem proračunu zagotoviti približno 1.100.000,00 evrov letno, kar vključuje 
sredstva za plače javnih uslužbencev in funkcionarja, sejnine za člane Sveta za 
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invalide in materialne stroške. V izogib stroškom najemnine bi bilo prostore za 
delovanje organa smiselno zagotoviti v okviru razpoložljivih prostorov v lasti države. 
 
Predlagano število zaposlenih (11 javnih uslužbencev in 1 funkcionar) temelji na 
natančni proučitvi števila javnih uslužbencev, ki bi jih bilo treba zagotoviti za 
izvajanje zakonskih pristojnosti Sveta za invalide in zagotavljanje nemotenega 
delovanja Sveta za invalide. Ocena potrebnih sredstev za plače zaposlenih znaša 
600.000,00 evrov letno.  
 
Zaradi nepoklicnega opravljanja funkcije je treba zagotoviti tudi sredstva za sejnine 
in povračilo stroškov z opravljanjem funkcije člana Sveta za invalide, in sicer v 
ocenjeni višini 200.000,00 evrov letno.    
 
Ocenjeni materialni stroški, ki bodo potrebni za nemoteno delovanje organa, znašajo 
100.000,00 evrov letno. 
 
Znesek začetnih investicijskih stroškov je ocenjen v višini 200,000,00 evrov.  
 
Predlog zakona nima finančnih posledic na druga javna finančna sredstva. 
 
 
4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM 

PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA 
PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL 
DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET 

 
Predlog ne predvideva porabo proračunskih sredstev v obdobju, za katerega je bil 
državni proračun že sprejet. 
 
5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOST 
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 

 
5.1. Skladnost s pravnim redom Evropske unije 

 
Predlog zakona je usklajen s pravnim redom EU. 
 
5.2. Prikaz ureditve v državah članicah Evropske unije 

 
Slovaška 
 
Implementacijo, promocijo in zaščito Konvencije primarno ureja Zakon št. 176/2015 o 
komisarju za otroke in komisarju za invalide.38 Naloga komisarja za invalide je zaščita 
pravic invalidov z nudenjem podpore in izvajanjem pravic, ki jih invalidom podeljujejo 
mednarodni sporazumi, katerih podpisnica je Republika Slovaška (prvi odstavek 8. 
člena). Iz tega izhaja, da je primarna naloga komisarja za invalide delovanje v smislu 
neodvisnega organa za nadzor, kot je ta opredeljen v drugem odstavku 33. člena 

                                                           
38 Poleg navedenega zakona nekatere cilje Konvencije uresničujeta tudi Resolucija Vlade Slovaške Republike št. 103 (10. februar 2013), ki je 
ustanovila osrednjo kontaktno točko za implementacijo Konvencije, ter Statut Sveta Vlade Slovaške Republike za človekove pravice, 
narodne manjšine in enakost spolov, ki je ustanovil stalni Odbor za invalide. Prav tako je bil za izvajanje Konvencije ustanovljen 
Pooblaščenec Vlade Slovaške Republike za razvoj civilne družbe, katerega namen je nudenje pomoči pri razumevanju potreb in 
pomembnosti civilne družbe.  
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Konvencije. Obrazložitveni memorandum k Zakonu št. 176/2015 v povezavi s 
komisarjem za invalide še opisuje, da je nujno, da se institucijo, ki je odgovorna za 
javno zaščito pravic invalidov, jasno opredeli kot nacionalno institucijo, ki je 
osredotočena na podporo in izvajanje pravic invalidov. 
 
Komisar za invalide služi kot narodna institucija za zaščito in promocijo človekovih 
pravic, svoje naloge pa mora opravljati v skladu s pariškimi načeli. Je neodvisen 
organ, ki svoje pristojnosti izvaja ločeno od drugih oblasti s pristojnostmi na področju 
pravic invalidov. 9. člen Zakona št. 176/2015 komisarju za invalide dodeljuje 
pristojnosti in pooblastila, ki vključujejo organe javne uprave (na nacionalni ravni, 
lokalne oblasti itd.), pravne osebe in fizične osebe, ne pa tudi državnega sveta, 
predsednika republike, vlade, ustavnega sodišča, javnega tožilstva, sodstva, višje 
revizorske pisarne, javnega zastopnika, komisarja za otroke, obveščevalnih služb ter 
preiskovalnih policistov.  
 
10. člen Zakona št. 176/2015 določa, da komisar za invalide: 
- na lastno iniciativo ali po pozivu preverja spoštovanje pravic invalidov,  
- nadzoruje spoštovanje pravic invalidov, predvsem s samostojnimi preiskavami 

spoštovanja mednarodnih sporazumov,  
- z anketami in raziskavami spremlja razmere in razvoj na področju pravic invalidov, 
- zasleduje družbene interese invalidov, sodeluje z njimi in se z njimi posvetuje o 

zadevnih problematikah,  
- spodbuja javno ozaveščanje o pravicah invalidov, 
- sodeluje s tujimi in mednarodnimi organi, ki delujejo na področju pravic invalidov, 
- lahko zahteva informacije, druge podatke ter kopije dokumentov in zapisov 

(vključno z avdio in video posnetki) za preučevanje in nadzor nad spoštovanjem 
pravic invalidov, 

- lahko zahteva ukrepanje vladnih uradov v skladu z njihovimi pristojnostmi in 
mnenja o rezultatih proučevanja spoštovanja pravic invalidov ter nadzorovanja 
spoštovanja mednarodnih sporazumov (če je ugotovitev navedenega preučevanja 
obstoj kršitev ali tveganj za kršitve pravic invalidov), 

- lahko tudi brez prisotnosti tretje osebe opravlja pogovore z invalidom, ki je v 
skrbniški ustanovi, zaporu, priporu, zaščitni zdravniški ali prevzgojni oskrbi, ali na 
drugem mestu, kjer otrok prestaja rehabilitacijo, 

- lahko v imenu invalida predloži obvestila v zvezi z mednarodnimi pogodbami, ki 
zavezujejo Slovaško,  

- lahko izdaja mnenja o primerih preiskovanja spoštovanja pravic invalidov in o 
statusu spoštovanja pravic invalidov, 

- lahko glede na ugotovitve preiskovanja spoštovanja pravic invalidov in aktivnostih 
nadzorovanja priporoči popravljalne ukrepe, 

- ima možnost udeležbe v postopkih na podlagi splošne ureditve sodnih postopkov, 
- mora v primeru nedovoljenega pripora invalida tožilca v roku 7 dni obvestiti o 

pristojnosti komuniciranja s to osebo brez prisotnosti tretje osebe. 
 
12. člen Zakona št. 176/2015 ustanavlja Urad komisarja za invalide s sedežem v 
Bratislavi, ki je pravna, negospodarska oseba. Na podlagi 13. člena Zakona št. 
176/2015 opravlja naloge, ki so povezane s profesionalno, organizacijsko, finančno 
in tehnično podporo aktivnosti komisarja za invalide. Komisar za invalide imenuje in 
razreši direktorja Urada. Izvajanje nalog komisarja za invalide in Urada komisarja za 
invalide se financira iz državnega proračuna na podlagi posebnih zakonskih določb 
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(del 29(1) Zakona št. 176/2015). Urad pripravi proračun prihodkov in stroškov, ki ga 
preverja Višja revizorska pisarna.  
 
Do konca marca vsakega leta mora komisar za invalide državnemu svetu predložiti 
poročilo o aktivnostih v preteklem koledarskem letu. Del poročila je namenjen tudi 
temu, da se izpostavi pomanjkljivosti in predlaga potrebne aktivnosti in priporočila. 
Če komisar ugotovi obstoj hujše kršitve pravic invalidov ali da kršitev vpliva na veliko 
število invalidov, mora državnemu svetu predložiti tudi izredno poročilo, ki lahko 
vsebuje predlog, da se ga obravnava na naslednjem zasedanju. 
 
15.–19. člen Zakona št. 176/2015 opredeljujejo položaj komisarja za invalide. Za 
komisarja za invalide je lahko izvoljena fizična oseba s slovaškim državljanstvom, ki 
ima popolno pravno zmožnost, je pridobila drugo raven univerzitetne izobrazbe, je v 
pisni obliki sprejela nominacijo za položaj komisarja za invalide, nima kazenske 
evidence (ni bila obsojena naklepnega kaznivega dejanja in nikoli ni bila nepogojno 
obsojena na zapor) in jo podpirajo predstavniške organizacije. Slednje se dokazuje s 
podpornim mnenjem s strani najmanj petih predstavniških organizacij. Predstavniška 
organizacija je lahko civilna asociacija ali neprofitna organizacija, ki opravlja storitve v 
javno dobro in deluje na področju uveljavljanja in zaščite pravic invalidov najmanj 5 
let. Le član državnega zbora lahko pristojnemu odboru predlaga kandidata za 
komisarja za invalide. Pristojni odbor nato preveri izpolnjevanje navedenih pogojev in 
izvoli komisarja za invalide izmed predlaganih kandidatov. Volitve komisarja za 
invalide razpiše predsednik državnega sveta na način, da se izvolitev izvede znotraj 
obdobja med 60. in 30. dnem pred iztekom mandata takratnega komisarja za invalide 
ali med 30. in 60. dnem po prenehanju funkcije, če je do tega prišlo pred iztekom 
mandata. Mandat komisarja za invalide traja 6 let, pri čemer mora omisar za invalide 
zakonsko predpisane pogoje za izvolitev izpolnjevati za celotno trajanje mandata. 
Njegova funkcija je nezdružljiva s funkcijami javne oblasti ali drugimi plačanimi 
funkcijami, članstvom v politični stranki ali gibanju ter opravljanjem gospodarskih ali 
kakršnih koli pridobitnih dejavnosti razen upravljanja z lastnim premoženjem. 
Funkcijo se opravlja nepoklicno, komisar za invalide pa je upravičen do plačila, ki je 
po višini enako članu državnega sveta, in potrebnih dodatkov. V Sklepnih ugotovitvah 
o začetnem poročilu Slovaške z dne 17. maja 201639 je Odbor za pravice invalidov v 
povezavi s 33. členom Konvencije izpostavil, naj se v nadzor nad implementacijo 
Konvencije vključijo tudi invalidske organizacije. 
 
Avstrija 
 
CRPD nadzorni odbor je neodvisni organ, ki nadzoruje spoštovanje človekovih pravic 
invalidov zvezne države (zvezne zakonodaje in njene implementacije). Ustanovljen je 
bil na podlagi 13.g–13.l člena Zveznega zakona o invalidnosti. Neodvisni nadzorni 
organ, kot ga opredeljuje drugi odstavek 33. člena Konvencije, je v Avstriji sestavljen 
iz CRPD nadzornega odbora in (zaradi federalnega sistema) devetih regionalnih 
CRPD nadzornih odborov. Tretji odstavek 13.g člena Zveznega zakona o invalidnosti 
določa, da so člani CRPD nadzornega odbora pri opravljanju svojih aktivnosti 
samostojni in neodvisni od napotkov, drugi odstavek 13. člena pa, da je CRPD 
nadzorni odbor odgovoren za vse zvezne zakonodajne in izvršilne zadeve. 
Natančneje, CRPD nadzorni odbor: 

                                                           
39 Sklepne ugotovitve o začetnem poročilu Hrvaške, CRPD/C/SVK/CO/1, z dne 17. maj 2016, 87. in 88. točka.  
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- pridobiva izjave administrativnih organov o posameznih primerih in o 
implementaciji Konvencije, 

- izdaja priporočila, mnenja in izjave glede pravic invalidov v povezavi s 
področjem, ki ga pokriva Konvencija, ter glede implementacije Konvencije, 

- redno poroča zveznemu ministru za socialne zadeve, zdravstvo, oskrbo in 
zaščito potrošnikov o posvetovanjih, ugotovitvah in aktivnostih, 

- vzdržuje in sodeluje v celovitem dialogu s civilno družbo glede vseh zadev, 
povezanih s Konvencijo, 

- sodeluje pri oceni zakonodaje. 
 

V Sklepnih ugotovitvah o začetnem poročilu Avstrije z dne 30. septembra 201340 je 
Odbor za pravice invalidov v povezavi s 33. členom Konvencije izpostavil, da 
neodvisni nadzorni organ na zvezni ravni nima lastnega proračuna in verjetno ni 
neodvisen, kot to zahtevajo pariška načela. Predlagal je, naj se zagotovi popolna 
neodvisnost neodvisnega nadzornega organa, naj regije ustanovijo svoje neodvisne 
nadzorne organe za nadaljnjo koordinacijo invalidske politike in prakse ter naj Avstrija 
zagotovi transparenten proračun za neodvisni nadzorni organ in mu dodeli pristojnost 
za avtonomno upravljanje z njim. Z novelo navedenega zakona iz leta 2017 se je 
tako uveljavila tudi finančna avtonomnost in samostojnost CRPD nadzornega odbora, 
ki ima sedaj lastni proračun v višini 320.000 evrov. S tem se je zagotovilo tudi 
prihodnje izvajanje nalog CRPD nadzornega odbora. Novela je bila sprejeta  po 
priporočilu, ki ga je Avstriji podal Odbor o pravicah invalidov, naj omogoči 
transparenten in samostojno izvršen proračun CRPD nadzornega odbora. Na podlagi 
priporočila navedena novela tudi zagotavlja samostojnost CRPD nadzornega odbora 
v skladu s pariškimi načeli. Poleg tega je zakonsko določeno, da morajo vsi zvezni 
organi podpirati delo CRPD nadzornega odbora in izvajanje njegovih pristojnosti, mu 
omogočati dostop do dokumentacije in mu po pozivu posredovati potrebne 
informacije. 
 
Za dosego tega je bil v Avstriji prilagojen postopek imenovanja članov in pristojnosti 
CRPD nadzornega odbora. Prvi odstavek 13.g člena Zveznega zakona o invalidnosti 
določa, da so člani CRPD nadzornega odbora, ki imajo tudi pravico glasovanja in 
vsak po enega namestnika: 4 predstavniki organiziranih invalidov, 1 predstavnik 
priznane neprofitne nevladne organizacije, ki deluje na področju človekovih pravic, 1 
predstavnik priznane neprofitne nevladne organizacije, ki deluje na področju razvoja 
sodelovanja, ter 1 strokovnjak z akademskega področja. Poleg tega sta 2 člana, ki 
imata zgolj svetovalno funkcijo, tudi 1 predstavnik ministrstva za socialne zadeve ter 
1 predstavnik pristojnega ministrstva ali izvršilne veje. Prvi in drugi odstavek 13.j 
člena Zveznega zakona o invalidnosti nadalje določata, da člane in nadomestne 
člane imenuje ministrstvo za socialne zadeve. Pravico predlaganja kandidatov imajo 
zvezne krovne organizacije, ki zastopajo večino organizacij za invalide, pred 
imenovanjem članov pa se posvetujejo tudi z drugimi organizacijami na tem področju 
ter takratnim Odborom. Izbor članov mora biti uravnotežen, objektiven, pluralističen in 
participativen.  
 
Zakon o varuhu človekovih pravic opredeljuje tudi razmerje in sodelovanje med 
varuhom človekovih pravic in varuhom za pravice invalidov, ki sta dva ločena in 
neodvisna organa. V 32. členu določa, da morajo varuh človekovih pravic in 
»posebni varuhi« (to sta varuh za pravice invalidov in varuh za enakost spolov) 
                                                           
40 Sklepne ugotovitve o začetnem poročilu Avstrije, CRPD/C/AUT/CO/1, z dne 30. september 2013, 52., 53. in 54. točka. 
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medsebojno sodelovati na področju promocije in varstva človekovih pravic v skladu z 
načeli kompatibilnosti, medsebojnega spoštovanja in učinkovitosti pri zaščiti ter 
promociji človekovih pravic. Načini in metode sodelovanja določa sporazum o 
medsebojnem sodelovanju, ki mora določati predvsem upravljanje s skupnimi 
aktivnostmi, dejavnosti v posameznih primerih, izvajanje sestankov in skupnih javnih 
nastopov ter sodelovanje v medijih, pri pripravi poročil in analiz in pri usposabljanju 
uslužbencev. 
 
Hrvaška 
 
Po podpisu Konvencije je Hrvaška sprejela Nacionalno strategijo za izenačenje 
možnosti za invalide za leta 2007–2015. Eden izmed ukrepov je bila vzpostavitev 
Varuha za pravice invalidov. Ministrstvo za družino, zadeve veteranov in 
medgeneracijsko solidarnost je v sodelovanju z asociacijami invalidov osnovalo 
Zakon o Varuhu za pravice invalidov (Zakon o pravobranitelju za osobe s 
invaliditetom, št. 108/07), ki je stopil v veljavo dne 1. januarja 2008.  Varuh za pravice 
invalidov je samostojna institucija, ki poroča parlamentu. Je neodvisen organ, ki mu 
nihče ne sme dajati napotkov in nalog (3. člen). Varuh za pravice invalidov za svoje 
mnenje in dejanja v okviru svojega dela ne sme odgovarjati, biti pridržan ali 
kaznovan, razen če njegovo ravnanje krši zakon na način, da pomeni kaznivo 
dejanje (16. člen).  
 
Namen institucije Varuha za pravice invalidov je zaščita, spremljanje in promocija 
interesov in pravic invalidov v skladu s hrvaško ustavo in mednarodnimi sporazumi in 
zakoni (2. člen). Zakon o Varuhu za pravice invalidov v 6.–20. členu določa način 
dela in prioritetne naloge varuha, in sicer jih opredeljuje kot: 
- spremljanje in promocija interesov in pravic invalidov v skladu z hrvaško ustavo in 

mednarodnimi sporazumi in zakoni, izvrševanjem zavez mednarodnih dokumentov 
ter politik, nacionalnih strategih in programov Hrvaške s področja pravic in 
interesov invalidov, 

- skrb za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin invalidov in odpravljanje 
diskriminacije, 

- obravnavanje primerov kršitev pravic invalidov, obveščanje javnosti o njihovih 
pravicah, 

- zavzemanje za zaščito in promoviranje pravic in interesov invalidov, 
- predlaganje sprejema ukrepov za izgradnjo celovitega sistema varstva in 

spodbujanja pravic in interesov invalidov, 
- predlaganje sprejema ukrepov za izboljšanje kvalitete življenja invalidov in njihovih 

družin, 
- zbiranje informacij in ozaveščanje javnosti o stanju na področju pravic invalidov, 
- sodelovanje v postopku osnovanja predlogov predpisov s področja pravic invalidov 

(vključno s spodbujanjem sprejema ali sprememb takšne zakonodaje), 
- zagotavljanje svetovalne pomoči invalidom o uveljavljanju in zaščiti njihovih pravic 

in interesov, 
- sodelovanje z društvi invalidov in društvi, ki programsko delujejo v dobro invalidov, 

ter sodelovanje pri javnih aktivnostih za izboljšanje položaja invalidov. 
 

Pri opravljanju nalog iz svojega področja je Varuh za pravice invalidov pooblaščen, 
da opozarja, predlaga, obvešča in daje priporočila pristojnim organom državne 
uprave, organom lokalne in regionalne samouprave ter pravnim in fizičnim osebam 
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predlaga ukrepe za izboljšanje položaja invalidov in zahteva poročila o sprejetih 
ukrepih. Ti organi ter pravne in fizične osebe so dolžni sodelovati z Varuhom za 
pravice invalidov, na njegovo zahtevo oddajati poročila in odgovarjati na vprašanja 
ter zagotoviti dostop do vseh podatkov, s katerimi razpolagajo in uporaba katerih je 
povezana s pravicami in varstvom invalidov. V nasprotnem primeru lahko Varuh za 
pravice invalidov o tem obvesti organ, ki je odgovoren za nadzor nad delom teh 
organov, ali hrvaško vlado. Za strokovno pomoč lahko zaprosi pri znanstvenih 
inštitucijah. Varuh za pravice invalidov ima pravico do vpogleda v prostore in način 
oskrbe invalidov, ki prebivajo, delajo ali so začasno ali stalno nastanjeni pri fizičnih in 
pravnih osebah ter drugih pravnih osebah na podlagi posebnih predpisov. O 
inšpekcijskem pregledu v 30 dneh sestavi poročilo in ga predloži organu, ki izvaja 
nadzor nad delom oseb iz prvega odstavka tega člena. Če Varuh za pravice invalidov 
izve, da je bila invalidna oseba izpostavljena diskriminaciji, nasilju, spolni zlorabi, 
zlorabi, izkoriščanju, zanemarjanju ali malomarnosti, mora to nemudoma prijaviti 
pristojnemu državnemu odvetništvu in opozoriti pristojni organ državne uprave. 
 
Vsakdo sme kontaktirati Varuha za pravice invalidov in mu predložiti predlog za 
proučitev problematike spoštovanja pravic in interesov invalidov ter otrok z razvojnimi 
motnjami. Najbolj pogoste pritožbe, ki so naslovljene na Varuha za pravice invalidov, 
so: neprimeren obseg in raven družbenih in invalidnostih shem, pomanjkanje 
podpornih storitev za neodvisno življenje, neupoštevanje pozitivne diskriminacije pri 
zaposlovanju, neustrezno zagotavljanje primernih prilagoditev na delovnem mestu, 
ovire pri dostopu do storitev zdravstvene oskrbe, pomanjkanje storitev za 
posredovanje v zgodnjem otroštvu, težave pri dostopu do vključujočega 
izobraževanja za otroke invalide, ki vodi do diskriminacije, pokojninsko zavarovanje, 
dostopnost storitev, komunikacijske in arhitekturne ovire ter različne oblike nasilja. 
 
Imenovanje Varuha za pravice invalidov in njegovih namestnikov urejajo 21.–24. člen 
Zakona o Varuhu za pravice invalidov. Varuha za pravice invalidov imenuje in razreši 
parlament na predlog vlade. Ima dva namestnika, ki ju prav tako imenuje in razreši 
parlament na predlog Varuha za pravice invalidov. Mandat traja 8 let (4. člen). 
Postopke za imenovanje prične vlada najkasneje 3 mesece pred iztekom mandata 
oziroma najmanj 30 dni po prenehanju funkcije zaradi drugih zakonsko določenih 
razlogov. Varuh za pravice invalidov lahko postane hrvaški državljan s pridobljeno 
diplomsko izobrazbo družboslovne smeri in najmanj 10 let delovnih izkušenj na 
področju varovanja pravic invalidov. Namestnik varuha za pravice invalidov lahko 
postane hrvaški državljan s pridobljeno diplomsko izobrazbo družboslovne smeri in 
najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju varovanja pravic invalidov. Varuh za 
pravice invalidov ali eden izmed njegovih namestnikov mora imeti tudi diplomsko 
pravno izobrazbo. Varuh za pravice invalidov ali njegov namestnik ne more postati 
oseba, ki je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, za katero je po 
domačem ali mednarodnem pravu zagrožena kazen najmanj dveh let. Pri imenovanju 
imajo prednost invalidi, če izpolnjujejo vse druge določene pogoje. Po imenovanju 
morajo Varuh za pravice invalidov in njegova namestnika zapriseči pred 
parlamentom. V Uradu Varuha za pravice invalidov, ki izvaja strokovne in 
administrativne naloge (18. člen), so zaposleni tudi pravni strokovnjaki in socialni 
delavci.  
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V Sklepnih ugotovitvah o začetnem poročilu Hrvaške z dne 15. maj 201541 je Odbor 
za pravice invalidov v povezavi s 33. členom Konvencije izpostavil zaskrbljenost 
glede Varuha za pravice invalidov kot organ za izpolnjevanje določb o neodvisnem 
nadzornem organu, saj ga zakonodaja ne opredeljuje kot takega in nima kapacitet za 
dosego podeželskih regij. Opozoril je tudi na nezadostno vladno podporo invalidskim 
organizacijam in ostalim organizacijam civilne družbe, ki bi jim omogočala 
sodelovanje pri nacionalni implementaciji in nadzoru implementacije Konvencije. Na 
podlagi tega je Odbor za pravice invalidov priporočil, naj Hrvaška z ustrezno 
zakonodajo zagotovi, da bo neodvisni nadzorni mehanizem v obliki Varuha za 
pravice invalidov zadoščal pariškim načelom in naj drugim organizacijam civilne 
družbe zagotovi zadostna sredstva, ki bodo omogočala njihovo celovito in učinkovito 
sodelovanje pri procesu nadzora. 
 
 
6. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI 
PRI DELU DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES 
 
Pri delu Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles bo s strani 
predlagatelja sodeloval državni svetnik Danijel Kastelic. 
  

                                                           
41 Sklepne ugotovitve o začetnem poročilu Hrvaške, CRPD/C/HR/CO/1, z dne 15. maj 2015, 52. in 53. točka. 
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II. BESEDILO ČLENOV 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(namen in vsebina zakona) 

 
Namen zakona je ustanovitev Sveta za invalide Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: svet za invalide) kot neodvisnega državnega organa za spodbujanje, 
varovanje in zagotavljanje polnega in enakopravnega uživanja vseh človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin invalidom ter spodbujanje spoštovanja njihovega 
prirojenega dostojanstva v skladu z drugim odstavkom 33. člena Konvencije o 
pravicah invalidov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08; v nadaljnjem 
besedilu: konvencija).  
 
Zakon ureja imenovanje članov sveta za invalide, njegovo organizacijo, pogoje 
delovanja, pristojnosti in postopke. 
 

2. člen 
 (pravne podlage za delovanje sveta za invalide) 

 
Svet za invalide opravlja svoje naloge na podlagi ustave, ratificiranih mednarodnih 
pogodb o pravicah invalidov in na podlagi zakonov. 
 

3. člen 
(neodvisnost sveta za invalide) 

 
(1) Svet za invalide je pri svojem delu neodvisen in samostojen.  
 
(2) Nihče ne sme svetu za invalide dajati navodil ali usmeritev, kako naj odloči o 
posameznem vprašanju oziroma v posamični zadevi. 
 

4. člen 
(sredstva za delo sveta za invalide) 

 
(1) Sredstva za delo sveta za invalide se zagotavljajo v proračunu Republike 
Slovenije na predlog sveta.  
 
(2) Svet za invalide v okviru svojega finančnega načrta samostojno odloča o porabi 
proračunskih sredstev. 
 

5. člen 
(javnost dela) 

 
(1) O svojih ugotovitvah in ukrepih svet za invalide obvešča javnost in državni zbor.  
 
(2) Postopek v posamičnih zadevah odločanja o kršitvah pravic invalidov je zaupen. 
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6. člen 
(poročanje Državnemu zboru) 

 
(1) Svet za invalide poroča Državnemu zboru z rednimi letnimi ali posebnimi poročili 
o svojem delu, ugotovitvah o stanju na področju uresničevanja in spoštovanja pravic 
invalidov, zagotavljanju enakih možnosti invalidov in stanju ter razvoju invalidskega 
varstva v Republiki Sloveniji. 
 
(2) Letno poročilo mora svet za invalide predložiti najkasneje do 30. septembra za 
preteklo leto. 
 

7. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 

 
(1) V splošni zbirki osebnih podatkov svet za invalide upravlja s potrebnimi osebnimi 
podatki pobudnikov in drugih posameznikov, kadar je postopek svet za invalide začel 
na lastno pobudo. Podatke se obdeluje za namene delovanja v postopkih po tem 
zakonu ali za izvajanje nadzorov na lastno pobudo glede stanja pravic invalidov. 
 
(2) V zbirki osebnih podatkov se lahko obdelujejo naslednji podatki: 

- osebno ime oziroma firma oziroma drugo poimenovanje pobudnika in drugih 
oseb iz prvega stavka prejšnjega odstavka, naslov njegovega stalnega ali 
začasnega prebivališča oziroma sedeža, 

- osebno ime oziroma firma oziroma drugo poimenovanje zastopnika ali 
pooblaščenca pobudnika, naslov njegovega stalnega ali začasnega 
prebivališča oziroma sedeža, 

- navedba zadeve ali vprašanja, pomembnih okoliščin ali drugih podatkov v 
zvezi z zadevo ali vprašanjem, ki naj bi izkazovali ali izkazujejo, da je prišlo do 
kršitve pravic, ki posamezniku pripadajo kot invalidu, 

- navedba organa iz prejšnjega člena, ki obravnava zadevo, ki jo preiskuje svet, 
lahko pa tudi opravilna številka zadeve ali tudi opravilna ali druga enolična 
številka zadeve organa iz prejšnjega člena, 

- občutljivi osebni podatki, ki so jih posredovale osebe iz prvega odstavka ali jih 
je organ iz prejšnjega člena posredoval kot odgovor na zahtevo sveta. 

 
(3) Občutljive osebne podatke svet za invalide obdeluje na način, da se z njimi 
seznani najmanjši možen krog pooblaščenih oseb. Ko svet za invalide prejme te 
podatke od oseb iz prvega odstavka tega člena ali organov iz prejšnjega odstavka, 
odloči v 30 dneh, ali je treba podatke ali del podatkov vrniti. 
 
(4) Zaradi spoštovanja načela zaupnosti postopka iz drugega odstavka 7. člena tega 
zakona se podatki v zbirki hranijo trajno pri svetu za invalide. Podatke iz zaključenih 
zadev se prestavi v arhivski del zbirke in se iz razloga iz prejšnjega stavka hranijo 
trajno pri svetu za invalide. 
 
(5) Spisi zadev iz prvega odstavka tega člena se zaradi spoštovanja načela 
zaupnosti postopka hranijo trajno pri svetu za invalide. 
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8. člen  
(mednarodno sodelovanje) 

 
(1) Svet za invalide sodeluje z organizacijami v drugih državah – podpisnicah 
konvencije, ki opravljajo funkcijo neodvisnega organa za spremljanje izvajanja 
konvencije iz drugega odstavka 33. člena konvencije oziroma usklajevalnega telesa 
iz prvega odstavka 33. člena konvencije, lahko pa tudi z drugimi sorodnimi 
organizacijami v drugih državah. 

 
(2) Svet za invalide sodeluje z Odborom za pravice invalidov iz 34. člena konvencije, 
lahko pa tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami in organizacijami v Republiki 
Sloveniji, ki se ukvarjajo z varstvom pravic invalidov in z invalidskim varstvom. 
 

9. člen 
(poslovnik sveta za invalide) 

 
Svet za invalide organiziranost in delo uredi s poslovnikom in drugimi splošnimi akti. 
 
 
II. SESTAVA IN IMENOVANJE ČLANOV SVETA ZA INVALIDE 
 

10. člen 
(sestava sveta za invalide) 

 
(1) Svet za invalide sestavlja 14 članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: člani) 
in sicer 7 članov, ki so predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij, in 7 
članov, ki so predstavniki strokovnih organizacij s področja invalidskega varstva. 
Reprezentativna invalidska organizacija po tem zakonu ima enak pomen, kot ga 
določa zakon, ki ureja status, področje delovanja, financiranje in lastnino invalidskih 
organizacij. 
 
(2) Vsak član sveta za invalide ima namestnico oziroma namestnika (v nadaljnjem 
besedilu: namestnik), ki lahko sodeluje in odloča na seji sveta za invalide le, če se 
član, ki ga nadomešča, ne more udeležiti seje. 
 
(3) Po izvolitvi predsednice oziroma predsednika (v nadaljnjem besedilu: predsednik) 
preneha funkcija njegovemu namestniku. 
 

11. člen 
(pogoji za člana sveta za invalide) 

 
(1) Za članico ali člana sveta za invalide (v nadaljnjem besedilu: člana), ki je , 
predstavnik strokovne organizacije s področja invalidskega varstva, je lahko 
imenovana oseba, ki na dan poteka roka iz javnega poziva izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
- ima državljanstvo Republike Slovenije, 
- je strokovnjak na področju invalidskega varstva, 
- ni član organov politične stranke,  
- ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora in 
- ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. 
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Šteje se, da je oseba strokovnjak na področju invalidskega varstva, če ima najmanj 
pet let delovnih izkušenj na področju invalidskega varstva. 
 
(2) Za člana sveta za invalide, ki je predstavnik reprezentativne invalidske 
organizacije, je lahko imenovana oseba, ki na dan poteka roka iz javnega poziva 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
- ima državljanstvo Republike Slovenije, 
- je člani reprezentativne invalidske organizacije, 
- ni član organov politične stranke,  
- ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora in 
- ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

 
12. člen 

(trajanje mandata) 
 

(1) Mandatna doba članov sveta za invalide in njihovih namestnikov traja štiri leta.  
 
(2) Po poteku mandatne dobe so člani in namestniki sveta za invalide lahko ponovno 
imenovani. 
 

13. člen 
(imenovanje članov sveta za invalide) 

 
(1) Člane in namestnike sveta za invalide za svoje predstavnike v svetu za invalide 
imenujejo reprezentativne invalidske organizacije na državni ravni, in sicer: 

- predstavnike organizacij, združenih v Nacionalni svet invalidskih organizacij 
Slovenije, imenujejo organizacije članice Nacionalnega sveta invalidskih 
organizacij Slovenije, 

- predstavnike organizacij, ki niso članice Nacionalnega sveta invalidskih 
organizacij Slovenije, imenujejo reprezentativne invalidske organizacije, ki niso 
včlanjene v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. 

 
(2) Razmerje med včlanjenimi in nevčlanjenimi organizacijami v Nacionalni svet 
invalidskih organizacij Slovenije se upošteva pri imenovanju članov sveta za invalide. 
 
(3) Člane in namestnike sveta za invalide, ki so predstavniki strokovnih organizacij s 
strokovnim znanjem s področja invalidskega varstva, imenujejo naslednje strokovne 
organizacije: 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  
- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, 
- Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo Slovenije,  
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Slovenije,  
- Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji in 
- Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki 

Sloveniji. 
 
(4) Vsaka organizacija iz prejšnjega odstavka imenuje enega člana in enega 
namestnika sveta za invalide. 
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  14. člen 

(poziv za imenovanje članov in namestnikov sveta za invalide) 
 
(1) Svet za invalide v Uradnem listu Republike Slovenije objavi javni poziv za 
imenovanje članov sveta za invalide in njihovih namestnikov najmanj šest mesecev 
pred iztekom mandata članov sveta za invalide in njihovih namestnikov. 
 
(2) Rok za imenovanje članov sveta za invalide in njihovih namestnikov ne sme biti 
daljši od treh mesecev in ne krajši od 30 dni. 
 
(3) Predstavnike reprezentativnih invalidskih organizacij in strokovnih organizacij s 
področja invalidskega varstva imenujejo organizacije iz 13. člena tega zakona v 
skladu s svojimi pravili.   
 

15. člen 
(poziv za imenovanje nadomestnih članov in namestnikov sveta za invalide) 

 
(1) Nadomestno imenovanje se opravi, če članu ali namestniku člana sveta za 
invalide preneha mandat pred iztekom mandatne dobe sveta za invalide, razen če je 
do izteka mandatne dobe sveta za invalide preostalo manj kot šest mesecev.  
 
(2) Svet za invalide v Uradnem listu Republike Slovenije objavi javni poziv za 
imenovanje nadomestnega člana ali namestnika člana sveta za invalide najkasneje 
15 dni po prenehanju mandata člana ali namestnika člana sveta za invalide. 
 
(3) Rok za imenovanje nadomestnega člana ali namestnika člana sveta za invalide 
ne sme biti daljši od enega meseca. 
 
(4) Predčasno prenehanje mandata člana sveta za invalide ne vpliva na mandat 
njegovega namestnika. 
 

16. člen 
(konstituiranje sveta za invalide) 

  
(1) Svet za invalide se konstituira na prvi seji, če je imenovanih več kot polovica 
članov sveta za invalide in njihovih namestnikov. 
 
(2) Na prvi seji svet za invalide izvoli predsednika in oba podpredsednika sveta za 
invalide. 
 
(3) Prvo sejo sveta za invalide vodi do izvolitve predsednika njegov najstarejši član. 
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III. ORGANIZACIJA SVETA ZA INVALIDE 
 

17. člen 
(predsednik sveta za invalide) 

 
(1) Predsednik sveta za invalide se izvoli izmed članov sveta za invalide, ki so 
predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij. 
 
(2) Predsednik sveta za invalide opravlja svojo funkcijo poklicno.  
 
(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
predsednik sveta za invalide, ki je uživalec invalidske pokojnine, z zaposlitvijo kot 
predsednik sveta za invalide ne izgubi pravice do invalidske pokojnine. Pravica do 
invalidske pokojnine mu v ustreznem deležu, kot je sklenil zaposlitev kot predsednik 
sveta za invalide, miruje od dne vzpostavitve obveznosti zavarovanja do dne 
prenehanja delovnega razmerja kot predsedniku sveta za invalide. Po prenehanju 
obveznega zavarovanja na tej podlagi se upravičencu ponovno začne izplačevati 
znesek že priznane in odmerjene pokojnine. 
 
(4) Predsednik sveta za invalide, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju, ima 
pravico, da se v treh mesecih po prenehanju funkcije vrne na delo, ki ga je opravljal, 
ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe. 

 
18. člen 

(podpredsednika sveta za invalide) 
 

(1) Svet za invalide ima dva podpredsednika, od tega je eden izvoljen izmed članov 
sveta za invalide, ki so predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij, drugi pa 
izmed predstavnikov strokovnih organizacij s strokovnim znanjem s področja 
invalidskega zavarovanja. 
 
(2) Funkcija podpredsednika se opravlja nepoklicno. 
 
(3) Podpredsednika sveta za invalide pomagata predsedniku sveta za invalide pri 
pripravljanju in vodenju sej ter ga nadomeščata v primeru njegove zadržanosti ali 
odsotnosti.  
 

19. člen 
(sekretar sveta za invalide) 

 
(1) Sekretar sveta za invalide zagotavlja pogoje za delo sveta za invalide, pomaga 
predsedniku in obema podpredsednikoma pri pripravi in vodenju sej sveta za invalide 
in opravlja druge naloge, določene z zakonom ali z drugim aktom sveta za invalide. 
 
(2) Sekretar sveta za invalide vodi službo sveta za invalide. Sekretar sveta za 
invalide ima glede delovnih razmerij delavcev v službi sveta za invalide pravice in 
dolžnosti predstojnika v skladu z zakonom. 
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20. člen 
(strokovna služba sveta za invalide) 

 
(1) Svet za invalide ima strokovno službo, ki opravlja strokovne, administrativne in 
druge naloge. 
 
(2) Javni uslužbenci iz strokovne službe lahko po pooblastilu sveta za invalide 
opravljajo naloge vodenja postopkov iz V. poglavja tega zakona. 
 
 
IV. NALOGE SVETA ZA INVALIDE IN NAČIN NJIHOVEGA IZVAJANJA 
 

21. člen 
(naloge sveta za invalide) 

 
(1) Svet za invalide izvaja zlasti naslednje naloge: 

- spremlja razvoj in izvajanje programov s področja invalidskega varstva ter daje 
pobude za njihov razvoj in izvajanje, 

- med javno obravnavo oziroma v postopku sprejemanja zakonov in drugih 
predpisov ter splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, ki se nanašajo 
pravice invalidov in na invalidsko varstvo, daje njihovim predlagateljem predloge 
in mnenja o teh aktih, 

- sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju strateških in drugih planov, načrtov ter 
drugih razvojnih dokumentov državnih organov, organov lokalnih skupnosti in 
nosilcev javnih pooblastil, 

- sodeluje pri pripravi poročil o izvajanju nacionalnih programov in daje mnenja o 
njih, 

- vladi daje pobude, predloge in priporočila v zvezi z urejanjem pravic invalidov in 
invalidskim varstvom, 

- skrbi za sodelovanje med ministrstvi in strokovnimi institucijami ter invalidskimi 
organizacijami v povezavi z varstvom invalidov oziroma uresničevanjem in 
varstvom pravic invalidov, 

- spodbuja in spremlja izvajanje konvencije in Izbirnega protokola h Konvenciji o 
pravicah invalidov , 

- na pobudo prizadete osebe ali po uradni dolžnosti obravnava posamične kršitve 
pravic invalidov, 

- skrbi za obveščanje javnosti o pravicah invalidov, aktualnih vprašanjih 
njihovega varstva in drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti, 

- opravlja druge naloge skladno s poslovnikom in drugimi internimi akti sveta. 
 

22. člen 
(pooblastila sveta za invalide) 

 
Svet za invalide ima pooblastila, določena s tem zakonom, do vseh državnih 
organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. 
 
 
 
 
 



   

26 
 

23. člen 
(zadeve, ki jih obravnavajo drugi organi) 

 
(1) Svet za invalide ne obravnava zadev, o katerih tečejo sodni ali drugi pravni 
postopki, razen če gre za neupravičeno zavlačevanje ali za očitno zlorabo oblasti. 
 
(2) Svet za invalide ne obravnava zadev, o katerih tečejo postopki pri Varuhu 
človekovih pravic ali Zagovorniku načela enakosti. 
 

24. člen 
(mnenja sveta v postopkih pred drugimi organi) 

 
Svet za invalide lahko vsakemu organu posreduje svoje mnenje z vidika varstva 
pravic invalidov v zadevi, ki jo obravnava, ne glede na vrsto ali stopnjo postopka, ki je 
v teku pred temi organi. 
 
 
V. POSTOPEK OBRAVNAVE POSAMIČNIH KRŠITEV 
 

25. člen 
(sprožitev postopka) 

(1) Vsakdo, ki meni, da so mu kršene pravice, ki mu v skladu z mednarodnimi 
pogodbami in zakonodajo pripadajo kot invalidu, lahko pri svetu za invalide vloži 
pobudo za začetek postopka. 

(2) Svet za invalide lahko začne postopek tudi na lastno pobudo. 

(3) Če v posamični zadevi začne svet za invalide postopek na lastno pobudo ali jo 
vloži v imenu prizadetega posameznika kdo drug, je treba za začetek postopka 
pridobiti soglasje posameznika. 

 
26. člen 

(sestavine pobude) 

(1) Vse pobude, naslovljene na svet za invalide, morajo biti podpisane in označene z 
osebnimi podatki pobudnika ter vsebovati okoliščine, dejstva in dokaze, na katerih 
temelji pobuda za začetek postopka. Pobudnik mora tudi navesti, ali je v zadevi že 
uporabil pravna sredstva in če, katera. 

(2) Pobuda za začetek postopka se praviloma vloži pisno. Za vložitev pobude ni 
potrebna obličnost ali pomoč odvetnika. 

 
27. člen 

(obravnava pobude) 
 

(1) Ko svet za invalide prejme pobudo za začetek postopka, opravi potrebne 
poizvedbe in na tej podlagi sklene, da: 
-      o pobudi odloči po skrajšanem postopku, 
-      začne preiskavo, 
-      pobudo zavrne, 
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-      pobude ne vzame v obravnavo, ker je anonimna, prepozna, žaljiva ali predstavlja 
       zlorabo pravice do pritožbe. 
 
(2) Če svet za invalide sklene, da pobudo zavrne ali je ne vzame v obravnavo iz 
razlogov po 3. ali 4. alineji prejšnjega odstavka, je dolžan o tem v čim krajšem roku 
pobudnika obvestiti, mu pojasniti razloge za to in ga po možnosti napotiti na drugo 
ustrezno pot za rešitev zadeve. 
 

28. člen 
(odločanje po skrajšanem postopku) 

 
Svet za invalide o pobudi odloči po skrajšanem postopku zlasti v primeru, kadar so 
dejansko stanje in stališča prizadetih strani razvidna iz dokumentacije, priložene k 
pobudi za začetek postopka. 
 

29. člen 
(zavrnitev pobude) 

 
Svet za invalide zavrne pobudo zlasti iz naslednjih razlogov: 
-   če iz razpoložljivih podatkov in okoliščin nedvoumno izhaja, da ne gre za kršitev 

pravic, ki jih ima kot invalid; 
-   če je vloga nepopolna in jo pobudnik po predhodnem opozorilu sveta ne dopolni; 
-   če je zadeva v postopku iz 23. člena tega zakona, razen v primerih določenih v 

tem zakonu; 
-   če niso bila izčrpana vsa redna ali izredna pravna sredstva, razen če oceni, da bi 

bilo za posameznika nesmotrno začeti ali nadaljevati takšne postopke ali oceni, da 
bi bila posamezniku medtem prizadejana velika ali težko popravljiva škoda; 

-   če je iz pobude razvidno, da gre za manj pomembno zadevo, ki tudi po opravljeni 
preiskavi ne bi mogla dati primernega rezultata. 

 
30. člen 

(dokončnost odločitve o obravnavi pobude) 
 

Odločitev sveta za invalide, da pobude ne vzame v obravnavo ali jo zavrne, je 
dokončna. 
 

31. člen 
(zastaranje) 

 
Svet za invalide ne začne postopka, če je od dejanja ali zadnje odločitve organa 
preteklo več kot eno leto, razen če oceni, da je pobudnik zamudil rok iz objektivnih 
razlogov ali da gre za tako pomembno zadevo, da to uupravičuje njegovo ukrepanje 
ne glede na časovno oddaljenost. 
 

32. člen 
(postopek preiskave) 

 
(1) Ko se svet za invalide odloči za začetek preiskave, pošlje sklep o preiskavi 
pobudniku in organu ali organom, na katere se nanaša pobuda za začetek postopka, 
ter zahteva potrebna pojasnila in informacije. 
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(2) Svet za invalide določi rok, v katerem mu mora organ poslati pojasnila in 
informacije iz prejšnjega odstavka. Ta rok ne more biti krajši od 8 dni. Če organ svetu 
za invalide ne pošlje pojasnil oziroma informacij v zahtevanem roku, mora svetu za 
invalide brez odlašanja sporočiti razloge, zaradi katerih ni ugodil njegovi zahtevi. 
 
(3) O zamudi roka iz prejšnjega odstavka lahko svet za invalide obvesti neposredno 
nadrejeni organ. 
 

33. člen 
(pomoč drugih državnih organov pri preiskavi) 

 
Vsi državni organi so dolžni pomagati svetu za invalide pri izvedbi preiskave in mu na 
njegovo zahtevo nuditi ustrezno pomoč. 
 

34. člen 
(vpogled v podatke) 

 
(1) V zvezi s svojim delom ima svet za invalide pravico vpogleda v podatke in 
dokumente iz pristojnosti državnih organov. 
 
(2) Predpisi o varovanju tajnosti podatkov obvezujejo predsednika in podpredsednika 
sveta, njegove člane in uslužbence. 
 

35. člen 
(ustavitev preiskave) 

 
Svet za invalide lahko prekine preiskavo, če ugotovi, da je bila zadeva rešena na 
drug način, če pobudnik neupravičeno ne sodeluje v postopku ali je iz njegovih dejanj 
razvidno, da ne kaže zanimanja za nadaljevanje preiskave. 
 

36. člen 
(osnutek poročila) 

 
(1) Po opravljeni preiskavi svet za invalide izdela osnutek poročila o svojih 
ugotovitvah in ga posreduje strankam. Te lahko v roku, ki ga določi svet za invalide, 
pošljejo svoje pripombe ali predloge za dopolnitev ugotovitev v poročilu. 
 
(2) V nujnih primerih in kadar na podlagi dokumentacije, s katero razpolaga, oceni,  
da so dejstva nesporna, lahko svet za invalide sprejme svoje ugotovitve in predloge 
brez predhodnega preverjanja iz prejšnjega odstavka. 
 
 

37. člen 
(končno poročilo) 

 
(1) Svet za invalide v končnem poročilu navede svojo oceno dejstev in okoliščin 
posameznega primera in ugotovi, ali je šlo v obravnavanem primeru za kršitev pravic 
invalidov. 
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(2) Svet za invalide hkrati predlaga način, s katerim naj se ugotovljena nepravilnost 
odpravi. Pri tem lahko predlaga, da organ ponovno izvede določen postopek v skladu 
z zakonom, predlaga povrnitev škode ali predlaga drug način odprave nepravilnosti, 
ki je bila povzročena posamezniku. Pri tem ne posega v civilnopravne pravice, ki jih 
ima posameznik za povrnitev škode. 
 

38. člen 
(odziv organov) 

 
(1) Organ iz prejšnjega člena je dolžan svet za invalide obvestiti o ukrepih, ki jih je 
sprejel na podlagi njegovih predlogov, mnenj, kritik ali priporočil, najkasneje v roku 30 
dni. 
 
(2) Če organ ne predloži poročila o upoštevanju predlogov sveta za invalide ali 
njegove predloge upošteva le delno, lahko svet za invalide o tem obvesti neposredno 
nadrejeni organ, pristojno ministrstvo, poroča s posebnim poročilom državnemu 
zboru ali zadevo javno objavi. 
 

39. člen 
(začasni ukrepi iz prvega odstavka 4. člena Izbirnega protokola h Konvenciji o 

pravicah invalidov) 
 

(1) V primeru prejema obvestila iz 3. člena Izbirnega protokola h Konvenciji o 
pravicah invalidov (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 10/08) svet za invalide 
na lastno pobudo v roku 30 dni sproži postopek skladno z določbami tega poglavja. 
 
(2) V primeru, da svet za invalide ugotovi, da je v primeru prišlo do kršitve pravic 
invalidov, sprejme končno poročilo, v katerem predlaga sprejetje začasnih ukrepov 
skladno s  prvim odstavkom 4. člena Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah 
invalidov (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 10/08). 
 
 

40. člen 
(izločitev) 

 
(1) V postopku iz tega poglavja ne sme odločati, opravljati dejanj v postopku ali 
kakorkoli drugače sodelovati, bodisi kot predsednik ali član sveta za invalide oziroma 
namestnik bodisi kot strokovna oseba, ki vodi postopek: 
- kdor je v zadevi, o kateri teče postopek, pobudnik, priča, izvedenec, 

pooblaščenec ali zakoniti zastopnik pobudnika oziroma organa ali osebe, ki naj bi 
kršila pravice invalida; 

- s katerim je pobudnik ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec oziroma 
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik organa v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v 
stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njim v zakonski zvezi ali 
istospolni partnerski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je 
zakonska zveza prenehala, ali če z njo živi ali je živela v izvenzakonski skupnosti; 

- kdor je skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik pobudnika, njegovega zakonitega 
zastopnika ali pooblaščenca oziroma zakonitega zastopnika ali pooblaščenca 
organa; 



   

30 
 

- če je bila udeležena v kateremkoli dejanju domnevne kršitve pravic invalida, ki je 
predmet obravnave, ali je sodelovala v kateremkoli drugem postopku odločanja v 
tej zadevi. 

 
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka se mora takoj, ko izve za kakšno od navedenih 
okoliščin, izločiti iz postopka. 
 
(3) Izločitev določene osebe iz postopka lahko predlaga tudi pobudnik ali organ iz 
prvega odstavka 32. člena tega zakona, na podlagi  vsakega od razlogov iz prvega 
odstavka tega člena, in tudi, če obstojijo okoliščine, ki vzbujajo dvom o njeni 
nepristranosti. 
 
 
VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA ZA INVALIDE 
 

41. člen 
 

(1) Član sveta za invalide ima pravico in dolžnost, da se udeležuje sej sveta za 
invalide. 
 
(2) Član sveta za invalide, ki ne more priti na sejo sveta za invalide, mora o tem 
pravočasno obvestiti svojega namestnika in predsednika sveta za invalide. 
 

42. člen 
 

Član sveta za invalide je dolžan varovati podatke zaupne narave. 
 

43. člen 
 

(1) Funkcija člana in namestnika sveta za invalide je nezdružljiva s funkcijami v 
državnih organih, organih lokalnih skupnosti, organih političnih strank in sindikatov ter 
z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ki po zakonu niso združljive z opravljanjem javne 
funkcije. 
 
(2) Funkcija, ki ni združljiva s funkcijo člana in namestnika sveta za invalide, članu ali 
namestniku sveta za invalide z dnem nastopa funkcije preneha ali miruje, če tako 
določa zakon. 
 

44. člen 
 

(1) Član sveta za invalide ima pravico do plačila za opravljanje funkcije ter do 
povračila stroškov, ki jih ima v zvezi z opravljanjem funkcije. 
 
(2) Višina plačila za opravljanje funkcije podpredsednika in člana sveta za invalide 
lahko znaša mesečno največ tretjino osnovne plače predsednika sveta za invalide. 
 
(3) Višino plačila za opravljanje funkcije in povračila stroškov podpredsednika in 
člana sveta za invalide določi svet za invalide s svojim aktom, v katerem določi tudi 
pogoje, ob katerih jim plačilo pripada. 
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45. člen 
 

(1) Članu sveta za invalide preneha mandat: 
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije, 
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest  
  mesecev, 
- če nastopi funkcijo, ki je nezdružljiva s funkcijo člana sveta, 
- če odstopi, 
- v drugih primerih, ki jih določa zakon. 
 
(2) Članu sveta za invalide preneha mandat z dnem, ko svet za invalide ugotovi, da 
so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka. 
 

. 
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

46. člen 
(ustanovitev sveta za invalide) 

 
(1) Svet za invalide v roku 30 dni po uveljavitvi zakona objavi javni poziv za 
imenovanje novih članov sveta za invalide po tem zakonu. 
 
(2) Dosedanji Svet za invalide Republike Slovenije, ustanovljen z ZIMI, nadaljuje z 
delom do imenovanja novega sveta po določbah prejšnjega odstavka po določbah 
Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17).  

 
47. člen 

(plačni razred predsednika sveta za invalide) 
 

Do spremembe zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, se za predsednika 
sveta za invalide kot funkcionarja določi 61. plačni razred. 
 

48. člen 
(prevzem zadev) 

 
Svet za invalide na podlagi tega zakona prevzame vse nedokončane zadeve in arhiv 
Sveta za invalide, ustanovljenega po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov  
(Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17). 
 

49. člen 
(opravljanje strokovno-tehničnih nalog) 

 
Do celotne vzpostavitve strokovnih služb sveta za invalide, vendar najdlje 12 
mesecev po uveljavitvi tega zakona, generalni sekretariat Vlade na zahtevo sveta za 
invalide opravlja določene strokovne in tehnične naloge za svet za invalide. 
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50. člen 
(poslovnik sveta za invalide) 

 
Svet za invalide sprejeme poslovnik iz 9. člena tega zakona v treh mesecih od 
konstituiranja. 

 
51. člen 

(prenehanje veljavnosti) 
 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba 28. člena Zakona o 
izenačevanju možnosti invalidov  (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17). 
 

52. člen 
(uveljavitev) 

 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne 1. 1. 2024. 
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III. OBRAZLOŽITEV K POSAMEZNIM ČLENOM  
 
K 1. členu 
Prvi odstavek člena opredeljuje namen zakona, ki je ustanovitev neodvisnega organa 
za spodbujanje in zagotavljanje enakih možnosti invalidov in varovanju njihovih 
pravic v skladu z drugim odstavkom 33. člena Konvencije o pravicah invalidov 
(Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 10/08). Konvencija o pravicah invalidov 
namreč v drugem odstavku 33. člena določa obveznost držav pogodbenic, da v 
skladu s svojimi pravnimi in upravnimi sistemi v državi vzdržujejo, krepijo, določijo ali 
vzpostavijo okvir, po potrebi tudi eno ali več neodvisnih teles za spodbujanje, 
varovanje in spremljanje izvajanja Konvencije. Ob določanju ali vzpostavljanju takega 
telesa države pogodbenice upoštevajo načela, ki se nanašajo na status in delovanje 
nacionalnih institucij za varovanje in uveljavljanje človekovih pravic.  
 
V drugem odstavku je opredeljena vsebina zakona, in sicer zakon vsebuje določbe 
glede imenovanja članov sveta za invalide, organizacije sveta za invalide, pogojev 
delovanja sveta za invalide, pristojnosti in postopkov sveta za invalide. 
 
K 2. členu 
Člen določa pravne podlage za delo sveta za invalide, in sicer ta opravlja svoje 
naloge na podlagi ustave, ratificiranih mednarodnih pogodb o pravicah invalidov in na 
podlagi zakonov. 
 
K 3. členu 
Prvi odstavek določa neodvisnost in samostojnost sveta za invalide. Zahteva po 
neodvisnosti in samostojnosti sveta za invalide je pomembna v luči izpolnjevanja 
zahteve iz drugega odstavka 33. člena Konvencije, ki določa, da morajo države 
pogodbenice ob določanju neodvisnega telesa za spodbujanje, varovanje in 
spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov upoštevati načela, ki se 
nanašajo na status in delovanje nacionalnih institucij za varovanje in uveljavljanje 
človekovih pravic (tako imenovana pariška načela).  
 
V drugem odstavku je določeno, da ne sme nihče dajati svetu za invalide usmeritev 
ali navodil, kako naj odloči o posameznem vprašanju oziroma posamezni zadevi. 
Določba je pomembna z vidika zagotavljanja samostojnosti sveta za invalide. 
 
K 4. členu 
Člen določa finančno samostojnost sveta za invalide v luči spoštovanja zahtev iz 
pariških načel. V prvem odstavku je določeno, da se sredstva za delovanje sveta za 
invalide določijo v proračunu Republike Slovenije in sicer na predlog sveta za 
invalide. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US) sistemsko ureja področje javnih financ, med drugim tudi financiranje 
nevladnih neposrednih proračunskih uporabnikov, zato je v luči zagotavljanja 
ustrezne finančne avtonomije potrebno določiti, da se sredstva za delo sveta določijo 
na predlog sveta in ne na predlog vlade. 
 
V drugem odstavku je podrobneje določena finančna avtonomija sveta za invalide pri 
izvrševanju sprejetega proračuna, saj je določeno, da svet za invalide samostojno 
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odloča o porabi proračunskih sredstev. Določba je pomembna v luči zagotavljanja 
finančne avtonomije pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi sveta za invalide. 
 
K 5. členu 
Prvi odstavek določa, da svet za invalide o svojih ugotovitvah in ukrepih obvešča 
javnost in državni zbor. Omenjena določba je pomembna, saj svet za invalide prek 
svojih odločitev, seznanja državni zbor in javnost o stanju na področju pravic 
invalidov in s tem vpliva na oblikovanje nacionalnih politik na tem področju. 
 
V drugem odstavku je določena zaupnost postopka v posamičnih zadevah pred 
svetom za invalide. 
 
K 6. členu 
Člen določa dolžnost sveta za invalide, da vsako leto pripravi letno poročilo o svojem 
delu, in možnost priprave posebnih poročil o stanju na področju uresničevanja in 
spoštovanja pravic invalidov. Dolžnost rednega letnega poročanja državnemu zboru 
je določena zaradi zagotavljanja večje neodvisnosti in samostojnosti sveta za invalide 
pri njegovem delu kot tudi za namen seznanjanja državnega zbora o problematiki 
spoštovanja pravic invalidov. Posebna poročila so namenjena predvsem predstavitvi 
posamezne problematike s področja pravic invalidov in možnosti iskanja sistemskih 
rešitev. Poročila sveta za invalide bodo lahko imela precedenčni in pedagoški 
pomen, saj bodo vsebovala usmeritve in predloge, ki naj jih pri svojem delu 
upoštevajo državni organi. Hkrati pa za invalide pomenijo usmeritev glede njihovih 
pravic v razmerju do državnih organov in načinov, prek katerih jih lahko uveljavljajo. 
 
V drugem odstavku je določen rok, do katerega mora svet za invalide posredovati 
letno poročilo državnemu zboru. 
 
K 7. členu 
V členu se določa, da ima svet za invalide kot upravljavec osebnih podatkov splošno 
(centralno) zbirko osebnih podatkov, ki vsebuje osebne podatke pobudnikov in drugih 
oseb. Določeni so nameni obdelave osebnih podatkov, ki izhajajo iz postopkov 
varovanja pravic invalidov po Zakonu o Svetu za invalide. 
 
Predlagani drugi odstavek določa osebne podatke, ki naj se obdelujejo, vključno z 
občutljivimi osebnimi podatki. V tretji alineji je krog osebnih podatkov nekoliko bolj 
odprt, prepuščen pobudnikom, kaj štejejo za relevantno v njihovi zadevi. V primeru 
obdelave osebnih podatkov pri svetu je treba upoštevati, da gre za neoblastni organ, 
ki pa nadzoruje vse veje oblasti, ter da imajo pobudniki pravico pristopati do sveta z 
dokaj širokimi predlogi, kar lahko vključuje tudi precejšnje količine osebnih podatkov. 
 
Predlagani tretji odstavek določa obdelavo občutljivih osebnih podatkov in način 
ravnanja z njimi, če so svetu za invalide morda poslani (količinsko ali vsebinsko) 
pretirano občutljivi osebni podatki. 
 
Četrti odstavek določa, da se zaradi spoštovanja načela zaupnosti postopka iz 
drugega odstavka 5. člena tega zakona podatki v zbirki hranijo trajno pri svetu za 
invalide. Pri tem se upošteva, da svet za invalide deluje po načelu zaupnosti (v 
določenih primerih sicer razkrije osebne podatke pobudnikov državnim organom, če 
je to nujno za pomoč pobudnikom, ne razkrije pa jih javnosti) ter da deluje kot 
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neoblastni organ nadzora, ki mu pobudniki zato še posebej zaupajo. S tega vidika bi 
bilo neprimerno, da se osebne podatke iz zbirke arhivira po splošni arhivski 
zakonodaji - ZVDAGA, ampak naj ostanejo trajno gradivo pri svetu, ki bo zaupnost še 
naprej varoval. Z vidika namenske obdelave osebnih podatkov pa je omogočeno, da 
se vpisi podatkov iz zaključenih zadev prestavijo v arhivski del zbirke osebnih 
podatkov in se tudi iz razloga zaupnosti postopka iz drugega odstavka 5. člena 
Zakona o Svetu za invalide hranijo trajno pri svetu za invalide. 
 
K 8. členu 
Prvi odstavek določa pravno podlago za sodelovanje sveta za invalide z 
organizacijami v drugih državah pogodbenicah Konvencije, ki opravljajo funkcijo 
neodvisnega telesa za spremljanje izvajanja Konvencije iz drugega odstavka 33. 
člena Konvencije oziroma usklajevalnega telesa iz prvega odstavka 33. člena 
Konvencije, lahko pa tudi z drugimi sorodnimi organizacijami v drugih državah. 
 
V drugem odstavku je določena pravna podlaga za sodelovanje sveta za invalide z 
Odborom za pravice invalidov iz 34. člena Konvencije in z drugimi mednarodnimi 
organizacijami in organizacijami v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z varstvom 
pravic invalidov in z invalidskim varstvom. Svet se bo moral udejstvovati na različnih 
ravneh delovnih skupin v okviru Evropske unije in Organizacije združenih narodov, ki 
vsako leto organizira npr. Konferenco pogodbenic Konvencije o pravicah invalidov. 
 
K 9. členu 
Člen določa, da svet za invalide uredi svojo organiziranost in delo s poslovnikom in 
drugimi splošnimi akti. S poslovnikom bo svet za invalide uredil svojo notranjo 
organiziranost, postopke, odločanje in pravice ter obveznosti članov. Z ostalimi 
splošnimi akti, kot so npr. Sklep o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, bo svet 
za invalide uredil notranjo organizacijo službe sveta za invalide in določil pogoje za 
zasedbo posameznih delovnih mest v skladu z zakonodajo, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev. 
 
K 10. členu 
Člen določa, da svet za invalide sestavlja 14 članic oziroma članov, pri čemer 7 
članic oziroma članov predstavlja reprezentativne invalidske organizacije, 7 članic 
oziroma članov pa strokovne organizacije s področja invalidskega varstva. Člen 
določa tudi, da se za reprezentativno organizacijo po tem zakonu šteje invalidska 
organizacija, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon o invalidskih organizacijah 
(Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1).  
 
V drugem odstavku je določeno, da ima vsaka članica oziroma član sveta za invalide 
svojo namestnico oziroma namestnika, ki lahko na seji sodeluje in odloča zgolj, če na 
njej ni članice oziroma člana sveta za invalide, ki ga nadomešča.  
 
Po izvolitvi predsednika sveta za invalide preneha mandat njegovemu namestniku, 
saj zakon določa, da predsednika nadomešča eden izmed podpredsednikov. 
 
K 11. členu 
Člen določa pogoje, ki jih mora posameznik izpolnjevati za opravljanje funkcije člana 
sveta za invalide. Član sveta za invalide, ki je predstavnik reprezentativnih invalidskih 
organizacij, je lahko državljan Republike Slovenije, ki je član reprezentativne 
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invalidske organizacije, ni član organov politične stranke, ni bil pravnomočno obsojen 
na nepogojno kazen zapora in ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti. 
 
Član sveta za invalide, ki je predstavnik strokovnih organizacij s področja 
invalidskega varstva, je lahko državljan Republike Slovenije, ki je strokovnjak na 
področju invalidskega varstva, ni član organov politične stranke, ni bil pravnomočno 
obsojen na nepogojno kazen zapora in ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, 
ki se preganja po uradni dolžnosti. Šteje se, da je oseba strokovnjak na področju 
invalidskega varstva, če ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
invalidskega varstva. 
 
K 12. členu 
Člen določa trajanje mandata članov sveta za invalide, in sicer ta traja 4 leta, pri 
čemer so lahko člani sveta za invalide večkrat ponovno imenovani. 
 
K 13. členu 
Člen ureja postopek imenovanja članov sveta za invalide, in sicer določa, da člane in 
namestnike sveta za invalide, ki so predstavniki reprezentativnih invalidskih 
organizacij na državni ravni, imenujejo organizacije članice Nacionalnega sveta 
invalidskih organizacij (predstavniki organizacij, združenih v Nacionalni svet 
invalidskih organizacij) in reprezentativne organizacije, ki niso včlanjene v Nacionalni 
svet invalidskih organizacij. Pri določanju števila članov, ki pripada reprezentativnim 
organizacijam, ki so včlanjene v Nacionalni svet invalidskih organizacij, in ostalim 
reprezentativnim organizacijam, se upošteva razmerje med včlanjenimi in 
nevčlanjenimi organizacijami v Nacionalni svet invalidskih organizacij.  
 
Člen v tretjem odstavku določa organizacije, ki imenujejo člane in namestnike sveta 
za invalide, ki so predstavniki strokovnih organizacij s področja invalidskega varstva, 
in sicer Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike 
Slovenije – Soča, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo Slovenije, Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje Slovenije, Združenje izvajalcev zaposlitvene 
rehabilitacije v Republiki Sloveniji in Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s 
posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. 
 
K 14. členu 
Člen določa postopek imenovanja članov sveta za invalide. Postopek se začne s 
pozivom sveta za invalide k imenovanju članov in namestnikov sveta za invalide, ki 
mora biti v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen najmanj šest mesecev pred 
iztekom mandata aktualnih članov sveta za invalide.  
 
V drugem odstavku sta določena najkrajši (30-dnevni) in najdaljši (3-mesečni) rok, v 
katerem morajo reprezentativne invalidske organizacije in strokovne organizacije s 
področja invalidskega varstva imenovati člane sveta za invalide in njihove 
namestnike.  
 
Tretji odstavek določa, da se za postopek imenovanja članov sveta za invalide 
uporabljajo lastna pravila organizacij, ki posamezne člane in namestnike imenujejo, 
saj se jim s tem zagotavlja popolna avtonomija glede ureditve postopka imenovanja, 
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pri čemer morajo upoštevati zakonske okvirje glede pogojev za opravljanje funkcije 
člana in namestnika ter morebitno nezdružljivost funkcije. 
 
K 15. členu 
Člen ureja imenovanje nadomestnih članov in namestnikov članov sveta za invalide. 
V prvem odstavku je določeno, da se opravi nadomestno imenovanje namestnika ali 
člana sveta za invalide v primeru, da temu preneha funkcija pred potekom mandatne 
dobe, razen če je do izteka mandatne dobe manj kot šest mesecev. 
 
V drugem odstavku je določen rok, v katerem mora svet za invalide v Uradnem listu 
Republike Slovenije objaviti poziv za imenovanje nadomestnega člana ali namestnika 
sveta za invalide, in sicer je za to določen 15-dnevni rok. Predlagana rešitev pomeni, 
da v primeru predčasnega prenehanja mandata članu sveta za invalide njegovega 
mesta ne prevzame njegov namestnik, temveč ga ta nadomešča zgolj do imenovanja 
novega člana sveta za invalide. 
 
Tretji dostavek določa, da rok za imenovanje nadomestnega člana ali namestnika 
člana sveta za invalide ne sme biti daljši od enega meseca. 
 
Četrti odstavek določa, da prenehanje mandata člana sveta za invalide na vpliva na 
mandat njegovega namestnika. 
 
K 16. členu 
Člen določa, da se svet za invalide konstituira na prvi seji, ko je imenovanih več kot 
polovica članov sveta za invalide in njihovih namestnikov.  
 
V drugem odstavku je določeno, da svet za invalide na prvi seji izvoli predsednika in 
oba podpredsednika. 
 
V tretjem odstavku je določeno, da do izvolitve predsednika prvo sejo sveta za 
invalide vodi njegov najstarejši član. 
 
K 17. členu 
Člen določa, da je za predsednika sveta za invalide lahko izvoljen le član sveta za 
invalide, ki je predstavnik reprezentativnih invalidskih organizacij. Z omenjeno 
ureditvijo se sledi čim večji zastopanosti invalidov v vodstvu sveta za invalide in 
omogoča ohranitev strokovnega dela predstavnikov strokovnih organizacij s področja 
invalidskega varstva. 
 
V drugem odstavku je določeno poklicno opravljanje funkcije predsednika sveta za 
invalide, saj bo ta za razliko od ostalih članov sveta za invalide, ki bodo funkcijo 
opravljali nepoklicno, svojo funkcijo opravljal poklicno, saj je to nujno zaradi 
zagotavljanja nemotenega delovanja organa.  
 
Ne glede na določbo petega odstavka 116. člena  Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 
63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 111/13 - ZMEPIZ-1, 
44/14, 85/14 - ZUJF-B, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 97/14 - ZMEPIZ-1A, 95/14 - 
ZIPRS1415-C, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14 - ZUJF-C, 31/15 - ZISDU-3, 90/15 - 
ZIUPTD, 90/15 - ZUPPJS16, 96/15 - ZIPRS1617, 102/15, 42/16 - odl. US, 80/16 - 
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ZIPRS1718, 88/16 - ZUPPJS17, 40/17, 23/17, 75/17 - ZIUPTD-A, 65/17 in 71/17 - 
ZIPRS1819) predsednik Sveta, ki je uživalec invalidske pokojnine, z zaposlitvijo kot 
predsednik Sveta ne izgubi pravice do invalidske pokojnine. Pravica do invalidske 
pokojnine mu v ustreznem deležu, kot je sklenil zaposlitev kot predsednik Sveta, 
miruje od dne vzpostavitve obveznosti zavarovanja do dne prenehanja delovnega 
razmerja kot predsednik Sveta. Po prenehanju obveznega zavarovanja na tej podlagi 
se upravičencu ponovno začne izplačevati znesek že priznane in odmerjene 
pokojnine 
 
V četrtem odstavku so določene pravice predsednika sveta za invalide po 
prenehanju funkcije, in sicer ima predsednik pravico do vrnitve na delovno mesto, ki 
ga je opravljal pred nastopom funkcije predsednika sveta za invalide oziroma do 
drugega dela, ki ustreza vrsti in stopni njegove strokovne izobrazbe. 
 
K 18. členu 
Prvi odstavek določa, da ima svet za invalide dva podpredsednika, od tega je eden 
izvoljen izmed članov sveta za invalide, ki so predstavniki reprezentativnih invalidskih 
organizacij, drugi pa izmed predstavnikov strokovnih organizacij s strokovnim 
znanjem s področja invalidskega zavarovanja.  
 
V drugem odstavku je določeno nepoklicno opravljanje funkcije podpredsednika, kot 
to velja za ostale člane sveta za invalide. 
 
V tretjem odstavku so določene naloge podpredsednikov, in sicer slednja pomagata 
predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej ter ga nadomeščata v primeru njegove 
zadržanosti ali odsotnosti.  
 
K 19. členu 
Prvi odstavek določa pristojnosti sekretarja sveta za invalide v razmerju do članov 
sveta, in sicer določa, da sekretar zagotavlja pogoje za delo sveta za invalide, 
pomaga predsedniku in obema podpredsednikoma pri vodenju sej sveta za invalide 
in opravlja druge naloge, določene z zakonom ali z drugim aktom sveta za invalide. 
 
Drugi odstavek ureja razmerje sekretarja do strokovne službe sveta za invalide, in 
sicer je določeno, da sekretar vodi službo sveta za invalide in ima glede delovnih 
razmerij delavcev v službi sveta za invalide pravice in dolžnosti predstojnika v skladu 
z veljavno zakonodajo, ki ureja pravice javnih uslužbencev. 
 
K 20. členu 
Člen določa, da ima svet za invalide strokovno službo, ki opravlja strokovne, 
administrativne in druge naloge za svet za invalide. 
 
Dodatno je določeno, da lahko javni uslužbenci po pooblastilu sveta za invalide 
opravljajo naloge vodenja postopkov iz petega poglavja tega zakona. 
 
K 21. členu 
V prvem odstavku so določene naloge sveta za invalide, ki so: spremljanje razvoja in 
izvajanje programov s področja invalidskega varstva ter dajanje pobud za njihov 
razvoj in izvajanje; dajanje predlogov in mnenj med javno obravnavo oziroma v 
postopku sprejemanja predlagateljem zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov 
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za izvrševanje javnih pooblastil, ki se nanašajo na pravice invalidov in na invalidsko 
varstvo; sodelovanje pri oblikovanju in sprejemanju strateških in drugih planov, 
načrtov ter drugih razvojnih dokumentov državnih organov, organov lokalnih 
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil; sodelovanje pri pripravi poročil o izvajanju 
nacionalnih programov in dajanje mnenj o njih; dajanje pobud, predlogov in priporočil 
Vladi v zvezi z urejanjem pravic invalidov in invalidskim varstvom; skrb za 
sodelovanje med ministrstvi in strokovnimi institucijami ter invalidskimi organizacijami 
v povezavi z varstvom invalidov oziroma uresničevanjem in varstvom pravic 
invalidov; spodbujanje in spremljanje izvajanje Konvencije in Izbirnega protokola h 
Konvenciji o pravicah invalidov; obravnavanje posamičnih kršitev pravic invalidov na 
pobudo prizadete osebe ali po uradni dolžnosti; skrb za obveščanje javnosti o 
pravicah invalidov, aktualnih vprašanjih njihovega varstva in drugih vprašanjih iz 
svoje pristojnosti ter opravljanje drugih nalog skladno s poslovnikom in drugimi 
internimi akti sveta za invalide. 
 
K 22. členu 
Člen določa, da ima svet za invalide pooblastila v razmerju do vseh državnih 
organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. 
 
K 23. členu 
Člen določa, da svet za invalide ne obravnava zadev, o katerih tečejo sodni ali drugi 
pravni postopki, razen če gre za neupravičeno zavlačevanje ali za očitno zlorabo 
oblasti. Omejitev je določena z namenom, da pobudnik najprej izkoristi redno 
pritožbeno pot pri pristojnih organih in šele nato naslovi pobudo na svet za invalide. 
 
Obenem člen določa tudi razmerje med Varuhom človekovih pravic in Zagovornikom 
načela enakosti, v kolikor se posamezna pobuda nanaša tudi na njuno delovno 
področje in sicer na način, da svet za invalide ne obravnava zadev, ki ju obravnavata 
eden ali oba omenjena organa. 
 
K 24. členu 
Člen določa, da lahko svet za invalide vsakemu organu posreduje mnenje glede 
varstva pravic invalidov v zadevi, ki jo obravnava, ne glede na vrsto in stopnjo 
postopka, ki je v teku pred temi organi. 
 
K 25. členu 
Člen določa, da lahko vsakdo, ki so mu kršene pravice, ki mu na podlagi ustave, 
ratificiranih mednarodnih pogodb in nacionalne zakonodaje pripadajo kot invalidu, 
vloži pobudo za začetek postopka.  
 
V drugem odstavku je določena možnost, da svet za invalide začne postopek na 
lastno pobudo, pri čemer je za obravnavo take pobude ali pobude, ki jo v imenu 
prizadetega posameznika vloži kdo drug, potrebno soglasje prizadetega 
posameznika. Člen tako omogoča, da npr. nevladne organizacije oziroma 
posamezne reprezentativne invalidske organizacije vložijo pobudo v interesu 
prizadete osebe. 
 
K 26. členu 
Prvi odstavek določa sestavine pobude za začetek postopka, in sicer tako, da 
določa, da morajo biti pobude podpisane in označene z osebnimi podatki pobudnika 
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ter vsebovati okoliščine in dokaze, na katerih temelji pobuda. Omenjeni podatki so 
namenjeni identifikaciji pobudnika in potencialnega kršitelja ter pridobitvi vseh 
podatkov, ki so podlaga za odločanje sveta za invalide. Pobudnik mora navesti, če je 
v zadevi že uporabil vsa pravna sredstva, saj skladno s 23. členom tega zakona svet 
za invalide ne obravnava zadev, glede katerih že tečejo sodni ali drugi pravni 
postopki ter postopki pred Varuhom človekovih pravic ali Zagovornikom načela 
enakosti, oziroma zavrne zadeve, v katerih niso izčrpana vsa redna in izredna pravna 
sredstva skladno z 29. členom tega zakona. Svet za invalide bo tako praviloma 
zahteval, da pobudnik izčrpa redno pritožbeno pot in poskuša zadevo rešiti pri 
organu, pri katerem je nastalo sporno razmerje oziroma konflikt. Če s pridobljenim 
odgovorom ne bo zadovoljen, bo lahko vložil pobudo pri svetu za invalide. Zaradi 
delnega prekrivanja pooblastil z Varuhom človekovih pravic, ki obravnava tudi kršitve 
človekovih pravic invalidov, in Zagovornikom načela enakosti, ki obravnava neenako 
obravnavo na podlagi invalidnosti, je s tem določeno razmerje pri obravnavi zadev 
med omenjenimi organi. 
 
V drugem odstavku je določena pisna vložitev pobude, pri čemer je posebej 
določeno, da za vložitev pobude ni potrebna obličnost ali pomoč odvetnika. 
Omenjena določba je pomembna zaradi zagotavljanja široke dostopnosti sveta za 
invalide za vse invalide. 
 
K 27. členu 
Ko svet za invalide prejme pobudo za začetek postopka, lahko o zadevi takoj odloči 
(skrajšani postopek), začne preiskavo, pobudo zavrne iz razlogov iz 29. člena tega 
zakona ali je ne vzame v obravnavo, ker je anonimna, prepozna, žaljiva ali 
predstavlja zlorabo pravice do pritožbe. Če svet za invalide pobudo zavrne ali zavrže, 
je dolžan pobudniku pojasniti razloge za svojo odločitev in ga napotiti na drugo 
ustrezno pot za rešitev zadeve.   
 
K 28. členu 
Člen določa, da svet za invalide odloča po skrajšanem postopku, če so dejansko 
stanje in stališča prizadetih strani razvidna iz dokumentacije, ki je priložena k pobudi 
za začetek postopka. 
 
K 29. členu 
Svet za invalide zavrne pobudo zlasti, če iz razpoložljivih podatkov in okoliščin 
nedvoumno izhaja, da ne gre za kršitev pravic, ki jih ima pobudnik kot invalid, če je 
vloga nepopolna in jo pobudnik po predhodnem opozorilu sveta za invalide ne 
dopolni, če je zadeva v postopku iz 23. člena tega zakona, razen v primerih 
določenih v tem zakonu, če niso bila izčrpana vsa redna ali izredna pravna sredstva, 
razen če oceni, da bi bilo za posameznika nesmotrno začeti ali nadaljevati takšne 
postopke ali oceni, da bi bila posameznikom medtem prizadejana velika ali težko 
popravljiva škoda, in če je iz pobude razvidno, da gre za manj pomembno zadevo, ki 
tudi po opravljeni preiskavi ne bi mogla dati primernega rezultata. 
 
K 30. členu 
Člen določa, da je odločitev sveta za invalide o nesprejemu pobude v obravnavo ali 
zavrnitvi pobude dokončna. 
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K 31. členu 
Člen določa rok, v katerem mora posameznik podati pobudo svetu za invalide, in 
sicer je določen rok enega leta od dejanja ali zadnje odločitve organa. Omenjena 
določba je namenjena omejitvi pripada zadev svetu in odločanju o zadevah, o katerih 
še niso zaključeni postopki. 
 
K 32. členu 
Člen določa, da svet za invalide po sprejemu pobude v obravnavo pošlje sklep o 
preiskavi pobudniku in organu ali organom, na katere se pobuda nanaša, in zahteva 
pojasnila in dodatne informacije. Svet za invalide določi rok, v katerem mu morajo 
organi poslati zahtevana pojasnila in informacije, ter obveznost organov, da v primeru 
neposredovanja informacij v zahtevanem roku o tem in o razlogih za zamudo obvesti 
svet. Predvideno je tudi obvestilo neposrednega nadrejenega organa v primeru 
zamude ali neposredovanja informacij. Omenjene določbe so namenjene predvsem 
zagotavljanju učinkovite izvedbe preiskave sveta za invalide, pri čemer je v primeru 
neizpolnjevanja zakonske obveznosti določen ukrep iz tretjega odstavka tega člena 
(t. j. obvestilo neposredno nadrejenega organa), ki, v luči odsotnosti prisilnih sredstev 
sveta, služi spodbujanju k spoštovanju postopka sveta za invalide. 
 
K 33. členu 
Člen določa obveznost sodelovanja vseh državnih organov pri izvedbi preiskave 
sveta za invalide. 
 
K 34. členu 
Člen določa obveznost vseh državnih organov, da svetu za invalide omogočijo 
vpogled v vse podatke in dokumentacijo, ki so v njihovi pristojnosti, saj je to ključno 
za uspešno izvedbo preiskave. Obenem člen določa obveznost varovanja tajnih 
podatkov, ki velja za vse člane in zaposlene pri svetu za invalide. 
 
K 35. členu 
Člen določa, da lahko svet za invalide prekine preiskavo, če ugotovi, da je bila 
zadeva rešena na drug način, če pobudnik neupravičeno ne sodeluje v postopku ali 
je iz njegovih dejanj razvidno, da ne kaže zanimanja za nadaljevanje preiskave. 
 
K 36. členu 
Na podlagi izvedene preiskave, ki jo z vidika procesnega in strokovnega vodenja 
opravljajo uslužbenci sveta za invalide, svet za invalide izdela poročilo o dejstvih 
posameznega primera in ga pošlje v presojo strankam postopka. Te lahko v roku, ki 
ga določi svet za invalide, pošljejo svoje pripombe in predloge za dopolnitev 
ugotovitev v poročilu. V kolikor svet na podlagi dokumentacije ugotovi, da so dejstva 
nesporna, lahko sprejme ugotovitve brez predhodnega preverjanja. 
 
K 37. členu 
Svet za invalide po prejemu odgovorov z morebitnimi popravki ugotovitev sprejme 
odločitev ali je šlo v obravnavanem primeru za kršitev pravic invalidov ali drugo 
nepravilnost. Hkrati svet za invalide predlaga, na kakšen način naj se posamezniku 
prizadejana kršitev odpravi. Lahko predlaga, da organ o zadevi ponovno odloča, 
predlaga povrnitev prizadejane škode ali pa da se organ posamezniku opraviči.  
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K 38. členu 
Člen določa, da je organ dolžan o ukrepih, ki jih je sprejel na podlagi mnenja, kritike 
ali priporočila sveta za invalide, obvestiti svet v roku 30 dni. V primeru, da organ 
mnenja, kritike ali priporočila sveta ne upošteva in upoštevaje dejstvo, da svet za 
invalide za uveljavitev svojih predlogov nima nobenih prisilnih sredstev o 
neupoštevanju, svet obvesti najprej neposredno nadrejeni organ in ministrstvo v 
naslednjem koraku pa o tem poroča državnemu zboru s posebnim poročilom in 
obelodani javnosti. Zadnja dva ukrepa sta namenjena predvsem izvajanju javnega 
pritiska na organ, ki se na mnenja, kritike in priporočila sveta za invalide ne odzove. 
 
K 39. členu 
Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS - Mednarodne 
pogodbe, št. 10/08) določa, da država pogodbenica priznava Odboru za pravice 
invalidov pristojnost, da sprejema in obravnava sporočila posameznikov ali 
posameznih skupin, ki so poslana v njihovem imenu, v katerih trdijo, da so žrtve, ker 
država pogodbenica krši določbe konvencije. Odbor o vsakem sporočilu, ki mu je 
predloženo zaupno, obvesti državo pogodbenico, ki v šestih mesecih odboru predloži 
pisne obrazložitve ali pojasnila o zadevi ter morebitna pravna sredstva, ki jih je morda 
že uporabila. Po prejemu sporočila in pred odločitvijo o vsebini zadeve lahko odbor 
državi pogodbenici pošlje v nujno obravnavo zahtevo, da sprejme začasne ukrepe, 
potrebne za preprečitev nepopravljive škode, ki bi jo utrpela žrtev ali žrtve domnevne 
kršitve. 
 
K 40. členu 
V postopkih pred svetom za invalide ne sme odločati, opravljati dejanj v postopku ali 
kakorkoli drugače sodelovati, bodisi kot predsednik ali član sveta oziroma namestnik 
bodisi kot strokovna oseba, ki vodi postopek: 
- kdor je v zadevi, o kateri teče postopek, pobudnik, priča, izvedenec, 

pooblaščenec ali zakoniti zastopnik pobudnika oziroma organa ali osebe, ki naj bi 
kršila pravice invalida (v nadaljnjem besedilu: organ); 

- s katerim je pobudnik ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec oziroma 
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik organa v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v 
stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njim v zakonski zvezi ali 
istospolni partnerski skupnosti, ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je 
zakonska zveza prenehala, ali če z njo živi ali je živela v izvenzakonski skupnosti; 

- kdor je skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik pobudnika, njegovega zakonitega 
zastopnika ali pooblaščenca oziroma zakonitega zastopnika ali pooblaščenca 
organa; 

- če je bila udeležena v kateremkoli dejanju domnevne kršitve pravic invalida, ki je 
predmet obravnave, ali je sodelovala v kateremkoli drugem postopku odločanja v 
tej zadevi. 

 
Oseba, za katero obstajajo izločitveni razlogi, se mora takoj, ko izve za kakšno od 
okoliščin, ki zahteva njeno izločitev, izločiti iz postopka. Izločitev določene osebe iz 
postopka lahko predlaga tudi pobudnik ali organ, vključen v postopek iz V. poglavja 
tega zakona. 
 
K 41. členu 
Člen določa, da imajo člani sveta za invalide pravico in dolžnost udeleževati se sej 
sveta. V kolikor se član sveta za invalide seje ne more udeležiti, mora o tem obvestiti 
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predsednika sveta za invalide in svojega namestnika, da se lahko ta udeleži seje 
namesto člana, ki ga nadomešča. 
 
K 42. členu 
Člen določa, da je član sveta za invalide dolžan varovati zaupne podatke, ki so kot 
taki določeni v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
K 43. členu 
Člen določa nezdružljivost funkcije člana sveta s funkcijami v državnih organih, 
organih lokalnih skupnosti, organih političnih strank in sindikatov ter z drugimi 
funkcijami in dejavnostmi, ki po zakonu niso združljive z opravljanjem javne funkcije. 
 
K 44. členu 
Člen opredeljuje pravico člana sveta za invalide do plačila za opravljanje funkcije ter 
do povračila stroškov, ki jih ima v povezavi z opravljanjem funkcije v svetu za 
invalide. Višina plačila člana sveta za invalide je določena z aktom sveta za invalide, 
ki določa tudi pogoje, ob katerih članom sveta za invalide pripada plačilo, in določa 
omejitev plačila člana sveta za invalide na tretjino osnovne plače predsednika sveta 
za invalide.  
 
K 45. členu 
Člen ureja prenehanje mandata člana sveta za invalide v primeru trajne nezmožnosti 
opravljanja funkcije, pravnomočne obsodbe na nepogojno kazen zapora, daljšo od 
šestih mesecev, v primeru nastopa nezdružljive funkcije, v primeru odstopa in v 
drugih primerih, ki jih določa zakon. Določeno je tudi, da članu sveta za invalide 
preneha mandat z dnem, ko svet za invalide ugotovi, da so nastali razlogi za 
prenehanje mandata iz prvega odstavka tega člena. 
 
K 46. členu 
Člen določa, da svet za invalide v roku 1 meseca po uveljavitvi zakona objavi javni 
poziv za imenovanje novih članov sveta za invalide po tem zakonu. Obenem je 
določeno, da do imenovanja sveta za invalide po tem zakonu nadaljuje z delom svet, 
ustanovljen na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 
94/10, 50/14 in 32/17). 
 
K 47. členu 
Člen določa uvrstitveni plačni razred za predsednika sveta za invalide do spremembe 
zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. 
 
K 48. Členu 
Člen določa, da svet za invalide prevzame vse nedokončane zadeve in arhiv sveta 
za invalide, ustanovljenega na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov 
(Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17). 
 
K 49. členu 
Člen opredeljuje dolžnost generalnega sekretariata Vlade, da do ustanovitve 
strokovnih služb, vendar najdlje 12 mesecev od uveljavitve zakona, na zahtevo sveta 
za invalide opravlja strokovne in tehnične naloge za svet. 
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K 50. členu 
Člen določa rok za sprejem poslovnika sveta za invalide. 
 
K 51. členu 
Člen določa razveljavitev določbe 28. člena Zakona o izenačevanju možnosti 
invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17), ki ureja delovanje trenutnega 
Sveta za invalide Republike Slovenije. 
 
K 52. členu 
Člen določa, da zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2024. Zamik uporabe zakona je nujen zaradi 
zagotovitve ustreznih materialnih pogojev za delo sveta za invalide in zaradi 
sprejema potrebnih volilnih pravil v interesnih organizacijah, ki imenujejo svoje člane 
v svet za invalide v skladu z določbami 13. člena tega zakona.  
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 
 
V Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov  (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 
32/17) se spreminja: 
 

28. člen 
 

(Svet za invalide Republike Slovenije) 
 
(1) Svet za invalide Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: svet) je na podlagi 
tega zakona ustanovljen neodvisen tripartitni organ, katerega člani so predstavniki 
reprezentativnih invalidskih organizacij, predstavniki strokovnih institucij s področja 
invalidskega varstva ter predstavniki Vlade Republike Slovenije. 
 
(2) Vsaka od strani imenuje v svet po sedem članov, katerih mandat traja štiri leta, in 
sicer: 
-        sedem predstavnikov vseh reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki 
delujejo na državni ravni, ki jih imenuje nacionalni svet invalidskih organizacij. Pri tem 
upošteva razmerje med včlanjenimi in nevčlanjenimi invalidskimi organizacijami v 
nacionalni svet invalidskih organizacij. Nacionalnemu svetu invalidskih organizacij 
nevčlanjene invalidske organizacije avtonomno predlagajo svoje kandidate, 
-        sedem predstavnikov institucij s področja invalidskega varstva, in sicer Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, inštituta, Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Skupnosti organizacij za usposabljanje 
oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji in Združenja izvajalcev 
zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji ter 
-        sedem predstavnikov Vlade Republike Slovenije, ki jih imenujejo ministrstvo, 
pristojno za invalidsko varstvo, ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, ministrstvo, 
pristojno za zdravje, ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, ministrstvo, pristojno 
za kulturo, ter ministrstvo, pristojno za finance, ministrstvo, pristojno za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo pa predlaga predstavnika visokošolskih zavodov. 
 
(3) Svet sprejme pravila o svojem delovanju, s katerimi se uredi način in področje 
delovanja sveta. 
 
(4) Svet deluje kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike. 
 
(5) Svet opravlja predvsem naslednje naloge: 
 
-        spremlja razvoj in izvajanje programov s področja invalidskega varstva ter daje 
pobude za njihov razvoj in izvajanje, 
 
-        med javno obravnavo predlagateljem zakonov in drugih predpisov daje mnenje 
o zakonih in drugih predpisih, ki se nanašajo na invalidsko varstvo, 
 
-        sodeluje pri pripravi poročil o izvajanju nacionalnih programov in daje mnenje o 
njih, 
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-        Vladi Republike Slovenije daje pobude, predloge in priporočila v zvezi z 
invalidskim varstvom, 
 
-        skrbi za sodelovanje med ministrstvi in strokovnimi institucijami ter invalidskimi 
organizacijami, 
 
-        spodbuja in spremlja izvajanje Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah 
invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS – 
Mednarodne pogodbe, št. 10/08), 
 
-        opravlja druge naloge skladno s sprejetimi pravili o delovanju sveta. 
 
(6) Strokovna, administrativna in tehnična dela za svet opravlja ministrstvo, pristojno 
za invalidsko varstvo. 
 
(7) Sredstva za delo sveta se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 
 


