
 

Edina tema, ki obstaja, je neznanje ... 

Uradni pisavi ZDSSS sta pokončni Arial 12 in Arial 12 krepka, skladno s priporočili Evropske zveze slepih (EBU), saj sta najprimernejši za ljudi z 
okvarami vida 

 

Številka: 0668 - ŠK/2021 

 

DRŽAVNI ZBOR REPULIKE SLOVENIJE  

 

Odbor za zdravstvo 

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide 

Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti 

 

Šubičeva 4 

1000 Ljubljana 

 

 

ZAHTEVA PROTI KRČENJU PRAVIC SLEPIH IN SLABOVIDNIH 

NA PODLAGI ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI TER  

ODPRAVO DISKRIMINACIJE PO ZAKONU O OSEBNI ASISTENCI 

 

(PETICIJA ZVEZE DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE) 

 

Spodaj podpisani slepi in slabovidni invalidi, ki se preko devetih medobčinskih 
društev na območju Republike Slovenije povezujemo v Zvezo društev slepih in 
slabovidnih Slovenije, najstarejšo reprezentativno invalidsko organizacijo ter 
posamezniki in posameznice, ki smo z njimi povezani opozarjamo na:  

 

1. Predvideno ukinjanje uveljavljene pravice do dodatka za pomoč in postrežbo v 
skladu z Zakonom o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, kot to predlaga 
predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi v postopku sprejemanja v Državnem 
zboru RS (153. člen) 
 

2. Nepravično višino plačila slepih za 1 uro komunikacijskega dodatka, ki ga terja 
veljavni Zakon o osebni asistenci (26. člen).  
 

Obrazložitev:  

Slepota in slabovidnost sta prepoznani kot ena najhujših oblik invalidnosti, saj preko 
vida v sodobnem okulocentrističnem svetu sprejemamo več kot 85% dražljajev in 
informacij iz okolja. Slepi in slabovidni imamo dvojno težavo – gibanje v okolju  in 
dojemanje vizualnih sporočil ter ves čas potrebujemo pomoč tretje osebe in 
prilagoditve, da bi bilo življenje vsaj deloma primerljivo z ostalimi ljudmi. Dodatek za 
pomoč in postrežbo deloma omogoča zmanjšanje naših težav.  



 

Edina tema, ki obstaja, je neznanje ... 

Uradni pisavi ZDSSS sta pokončni Arial 12 in Arial 12 krepka, skladno s priporočili Evropske zveze slepih (EBU), saj sta najprimernejši za ljudi z 
okvarami vida 

 

Nepravično in diskriminatorno pa je, da moramo slepi za eno uro pomoči na dan v 
primeru komunikacijskega dodatka prispevati ravno tako polovico svojega dodatka za 
pomoč in postrežbo (5 evrov na uro pomoči), kot tisti invalidi, ki imajo pravico do 
storitev osebne asistence 24 ur na dan (0,26 evra na uro pomoči). 

 

Poudariti pa želimo, da ena ura pomoči dnevno v primeru komunikacijskega dodatka 
še zdaleč ne pokrije potrebo slepih po pomoči druge osebe, zaradi česar je več kot 
upravičeno, da so slepi in slabovidni prejemniki dodatka za pomoč in postrežbo.  

 

Zato na matična odbora Državnega zbora RS, ki bosta obravnavala predloga 
Zakona o dolgotrajni oskrbi ter predloga sprememb in dopolnitev Zakona o 
osebni asistenci naslavljamo jasni in nedvoumni zahtevi, da se:  

 

1. Iz predloga zakona o dolgotrajni oskrbi črta ukinjanje dodatka za pomoč in 
postrežbo po drugi zakonodaji (2. odstavek 153. člena).  
 

2. v Zakonu o osebni asistenci uvede pravična višina prispevka uporabnika glede 
na število koriščenih ur storitev OA – tudi komunikacijskega dodatka, s 
pričetkom postopka za spremembo 26. člena veljavnega Zakona o osebni 
asistenci ter združitev s postopkom sprejemanja gradiva pod evidenčno 
številko EPA 2017 – VIII. 

 

 

V Ljubljani, 16. avgusta 2021 

V vednost:  

- Državni svet RS 
- Svet za invalide RS 
- NSIOS 

 

 


