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mag. Cveto Ur◊i~
~lan Odbora OZN za pravice invalidov v
okviru Konvencije o pravicah invalidov,

generalni direktor Direktorata za invalide na
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve

PREDGOVOR

Pri~akovanja invalidov in vseh, ki živimo in delamo z invalidi, so po
sprejetju Konvencije o pravicah invalidov velika. Vsi pri~akujemo, da
bo njeno izvajanje prispevalo k bolj{i kvaliteti življenja invalidov in
zmanj{anju diskriminacije zaradi invalidnosti. Da bo ta na{a želja
uresni~ena, moramo besedilo Konvencije najprej dobro poznati.

Za vsak predpis velja, da mora biti njegova vsebina razumljiva,
nedvoumna in seveda tudi uresni~ljiva. Žal pa se velikokrat zgodi,
da je jezik, v katerem je posamezni zakon napisan, težko razumljiv.
Veliko ljudi ne more razumeti, kak{ne obveznosti ali pravice mu
zakon prina{a.

Tudi v Konvenciji o pravicah invalidov so nekatere pravice zapisane
tako, da jih je težko razumeti. Zato smo Konvencijo napisali v lažje
berljivi obliki.

Verjamem, da bo knjiga na{la {irok krog bralcev, med katerimi ne
bodo samo invalidi! Vsakomur, ki jo bo prebral, bo vsebina
Konvencije postala bolj razumljiva in zato tudi bolj uresni~ljiva. To
je tudi razlog, zaradi katerega je bila Konvencija sprejeta – »da bi
imeli invalidi enake pravice in enake možnosti, kot jih imajo vsi
drugi«.

Ljubljana, 1. december 2008
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1.   SPORAZUM

Sporazum dolo~a, kaj morajo
države storiti, da bi zagotovile
invalidom enake pravice,
kakr◊ne imajo vsi drugi.

2.   POMEN  IZRAZOV

KOMUNIKACIJA pomeni
vse na~ine sporazumevanja, ki
invalidom omogo~ajo
razumevanje informacij in
sporo~anje (na primer z
ra~unalniki, lahkim branjem,
brajico – pisavo za slepe,
znakovnim jezikom).

DISKRIMINACIJA pomeni
razlikovanje, izklju~evanje in
zapostavljanje zaradi
invalidnosti na vseh podro~jih
življenja.

JEZIK pomeni vse na~ine
sporazumevanja, vklju~no z
znakovnim jezikom.
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3.    GLAVNE   MISLI

Vsak    ~lovek,   tudi   invalid,   
lahko   svobodno   izbira.

Nih~e   ne   sme   biti   
diskriminiran.

Invalidi   imajo   enako   pravico,   
da   se   vklju~ijo   v   družbo,   
kakor   vsi   drugi.   

Invalide   spo◊tujemo   enako   
kakor   vse   druge.   
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Vsak   mora   imeti   enake   
možnosti.

Mo◊ki   in   ženske   morajo   
imeti   enake   možnosti.

Invalidne   otroke   moramo   
spo◊tovati   take,   kakr◊ni   so,   
da   bodo   lahko   razvili   svoje   
sposobnosti.
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4.   KAJ  MORAJO
 STORITI  DRŽAVE

Vse države morajo zagotoviti
enakopravno ravnanje z
invalidi:

– morajo sprejeti zakone, ki
invalidom dajejo pravice;

– morajo spremeniti zakone,
ki do invalidov niso po◊teni;

– morajo varovati in
spo◊tovati pravice invalidov;
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– morajo zagotoviti, da bodo
izpolnjene vse dolo~be iz
tega sporazuma;

– morajo prepre~iti
diskriminacijo invalidov;

– morajo zagotoviti ustrezne
raziskave in spremembe, ki
bodo invalidom omogo~ale
bolj◊e življenje;

– morajo razvijati dostop do
novih tehnologij v pomo~
invalidom;
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– morajo zagotoviti
dostopnost informacij o
zadevah, ki so invalidom
v pomo~;

– morajo invalide seznaniti s
sporazumom tako, da ga
bodo razumeli.

Vse države morajo v skladu
s svojimi možnostmi storiti
vse, da invalidom zagotovijo
enak dostop do stanovanja,
izobraževanja, zdravja,
socialnega varstva … kakor
drugim.
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Pri pripravljanju novih zakonov
in v politiki morajo sodelovati
tudi invalidi.

5.   ENAKOST

Države sogla◊ajo, da so vsi
ljudje enaki pred zakonom in
da diskriminacija invalidov ni
dovoljena.
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6.   ENAKO
 OBRAVNAVANJE
 INVALIDNIH  ŽENSK

Države priznavajo, da so
invalidne ženske in dekleta
v marsi~em diskriminirane.

Države si prizadevajo, da
invalidnim ženskam in
dekletom zagotovijo polno,
svobodno in enakopravno
življenje.

7.   ENAKO
 OBRAVNAVANJE
  INVALIDNIH  OTROK

Države sogla◊ajo, da imajo
invalidni otroci enake pravice
kakor drugi otroci.

Ravnati moramo v otrokovo
korist.
Države sogla◊ajo tudi, da
imajo invalidni otroci pravico
povedati mnenje o svojem
življenju. Pri tem jih moramo
podpirati in jim pomagati.
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8.   OBVE[^ANJE  LJUDI
  O  INVALIDNOSTI

Države morajo poskrbeti, da
bodo vsi ljudje vedeli za
enake pravice invalidov,
kakor jih imajo drugi, in da
bodo invalidi drugim lahko
pokazali, kaj zmorejo.

To morajo storiti tako, da:

– nenehno opozarjajo na to,
kaj zmorejo invalidi in kak◊ne
pravice imajo;

– seznanjajo ljudi, katera dela
in katere službe lahko
opravljajo invalidi;
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– u~itelji v ◊olah pou~ujejo o
enakih pravicah invalidov;

– skrbijo za primerno
obve◊~enost ljudi o invalidih
po radiu in televiziji, ~asopisih,
spletu …;

– spodbujajo vedenje ljudi o
invalidih in njihovih pravicah.
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9.   DOSTOPNOST

Države morajo zagotoviti
invalidom dostop do:

– javnih stavb, kakr◊ne so
bolni◊nice in ◊ole;

– javnega prevoza;

– informacij.

V javnih stavbah morajo biti
oznake v lahko berljivi obliki
ali napisane v brajici.

V javnih stavbah morajo biti
zagotovljeni vodniki in tolma~i
za znakovni jezik.
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Države morajo pripraviti
navodila o dostopu do
javnih storitev.

Vsak, ki opravlja storitve,
namenjene vsem ljudem,
mora zagotoviti dober
dostop tudi za invalide
(npr. trgovine, restavracije …).

O dostopnosti moramo
izobraževati vse ljudi.

Invalidom moramo zagotoviti
dostop do novih tehnologij.
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10. PRAVICA  DO
 ŽIVLJENJA

Vsak ima pravico do življenja,
tudi invalidi.

Države morajo zagotoviti, da
tudi invalidi lahko živijo svoje
življenje, tako kakor vsi drugi.

11. IZREDNI  DOGODKI

Ob naravnih nesre~ah in
drugih dogodkih, ki ogrožajo
vse prebivalstvo, država
poskrbi za ustrezno varnost
invalidov.
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12.   ENAKOST  PRED
 ZAKONOM

Zakonodaja mora invalide
spo◊tovati enako kakor vse
druge.

Invalidi imajo enako pravico
do lastnih odlo~itev o
pomembnih stvareh kakor
drugi.

Invalid mora imeti pri
odlo~anju primerno podporo,
~e jo potrebuje.

^e invalid potrebuje nekoga,
da govori zanj, morajo
obstajati pravila, po katerih
se ravna tisti, ki govori v
njegovem imenu.

Invalidi imajo enake pravice
kakor drugi, da:

– so lastniki premoženja, ga
pridobijo in podedujejo;
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– upravljajo svoj denar;

– si lahko izposodijo denar
pod enakimi pogoji kakor
drugi;

– jim nih~e ne sme odvzeti
doma ali denarja.
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13.   SODNO  VARSTVO

Invalidi morajo imeti na
sodi◊~u enake pravice kakor
drugi; lahko tožijo druge ali
sodelujejo pri dogajanju na
sodi◊~u.

Invalidom je treba pri
zagotavljanju njihovih pravic
pomagati.

Države morajo poskrbeti, da
bo zlasti sodno, policijsko in
zaporni◊ko osebje poznalo
pravice invalidov in se
usposobilo za delo z invalidi.
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14.   OSEBNA  SVOBODA
 IN  VARNOST

Invalidi morajo biti enako
svobodni in varni kakor drugi.

Invalidi se ne smejo zapirati
zato, ker so invalidi, temve~
samo, ~e storijo dejanje, za
katero je dolo~en zapor.

Invalidi se morajo v zaporu
obravnavati tako, kakor
dolo~a ta sporazum.

Invalidi morajo imeti po
mednarodnem pravu enake
pravice kakor drugi. Ta
sporazum teh pravic
posebej ne navaja,
poudarja pa:
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– da morajo invalidi dobiti
razumljive informacije o
svojih pravicah;

– da morajo imeti dostop
do pomo~i in podpore za
po◊teno obravnavo na
sodi◊~u;

– da morajo tudi njihov primer
pregledati in znova presojati
enako pogosto kakor pri
drugih osebah.
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15.   PREPOVED
 MU^ENJA  ALI
 KRUTEGA
 RAVNANJA

Kruto ravnanje z invalidi ali
njihovo mu~enje je
prepovedano.

Na invalidih se ne smejo
izvajati poskusi, zlasti ne
medicinski (~e tega sami ne
dovolijo).

Države morajo storiti vse
potrebno, da prepre~ijo
mu~enje in kruto ravnanje.
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16.   PREPOVED
 IZKORI[^ANJA  ALI
 ZLORABLJANJA

Države morajo:

– sprejeti zakone, s katerimi
zavarujejo invalide doma in
zunaj doma pred nasiljem,
izkori◊~anjem in zlorabo;

– zagotoviti usposabljanje o
prepoznavanju zlorab in tem
kako prijaviti zlorabo;

– zagotoviti u~inkovit nadzor
(stavb, naprav, služb in
programov, namenjenih
invalidom), da se zlorabe ne
bodo dogajale;
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– zlorabljenim invalidom
zagotoviti potrebno pomo~
in podporo, poskrbeti za
njihovo varnost in jim
pomagati pri okrevanju po
zlorabi;

– zagotoviti u~inkovite na~ine
odkrivanja zlorabe in izro~itve
storilcev sodi◊~u;

– biti ◊e zlasti pozorne na
zlorabo žensk in otrok.
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– da zapustijo vsako državo,
tudi lastno;

– invalidni otroci imajo tako
kakor drugi pravico do
življenja, imena, državljanstva,

– da poznajo svoje star◊e,
~e je to mogo~e, in da zanje
skrbijo star◊i.
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Invalidi lahko izberejo:

– da ne bodo živeli v posebni
ustanovi, ~e tega ne želijo;

– da dobijo pomo~ na domu
ali drugo obliko podpornih
storitev, vklju~no z osebno
pomo~jo;

– storitve, ki so namenjene
vsem, a jih je treba prilagoditi
njihovim potrebam.
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20.   OSEBNA
 MOBILNOST

Države morajo invalidom
zagotoviti, kolikor je le
mogo~e samostojno
gibanje – osebno mobilnost.

Države morajo:

– invalidom pomagati pri
uresni~evanju njihove
osebne mobilnosti;

– invalidom pomagati, da
dobijo kakovostne pripomo~ke
in pomo~ za gibanje;
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– poskrbeti, da pripomo~ki in
pomo~ niso predragi;

– invalidom omogo~iti, da
bodo pridobili zadostno
znanje in spretnosti, ki so
potrebne za samostojno
gibanje. To velja tudi za ljudi,
ki dajejo podporo in pomo~
invalidom;

– spodbujati proizvajalce k
izdelavi pripomo~kov, ki
upo◊tevajo razli~ne potrebe
invalidov.
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21. SVOBODA
 IZRAŽANJA  IN
 DOSTOP  DO
 INFORMACIJ

Države morajo invalidom
zagotoviti enako pravico do
pridobivanja informacij in
svobodnega izražanja, kakor
jo imajo drugi ljudje.

To vklju~uje:

– invalidom razumljivo obliko
informacij, in sicer pravo~asno
in brez dodatnih stro◊kov;

– uporabo znakovnega jezika,
brajice ali drugih na~inov
sporazumevanja pri vseh
uradnih opravilih;
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– spodbujanje razli~nih služb
in organizacij za pripravo
dostopnih informacij;

– spodbujanje ob~il (televizija,
radio, ~asopis, internet), da
zagotovijo dostopne
informacije;

– spodbujanje uporabe
znakovnega jezika.



38

22.   ZASEBNOST

Invalidi imajo pravico do
zasebnega življenja in nih~e
se v to ne sme vme◊avati ali
jih pri tem ovirati.

Države morajo zagotoviti, da
osebni podatki o invalidih
ostanejo zaupni, enako kakor
podatki o drugih.
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23. SPO[TOVANJE
 DOMA  IN  DRUŽINE

Države morajo invalidom
zagotoviti enake pravice do
zakonske zveze, družine,
star◊evstva in drugih
osebnih odnosov kakor
za druge ljudi.

Države morajo invalidom
zagotoviti:

– enake pravice do poroke in
do družine, ~e to želita oba
partnerja;

– pravico, da odlo~ajo o
◊tevilu in ~asu rojstev otrok;
ne sme se jih sterilizirati proti
njihovi volji;
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– pravico do na~rtovanja
družine in informacij, da se
bodo o tem laže odlo~ili;

– podporo in pomo~ pri
vzgoji njihovih otrok;

– pravico, da živijo v svojih
družinah. Države morajo
invalidnim otrokom in njihovim
družinam pomagati.
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Pravice otrok so
najpomembnej◊e.

Država zagotovi, da otroci
niso lo~eni od star◊ev, ~e
tega ne želijo, razen kadar
zakon dolo~a, da je to v
otrokovo korist. Star◊em
otroka ne smejo odvzeti
zaradi njegove ali njihove
invalidnosti.
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24.   IZOBRAŽEVANJE

Invalidi imajo pravico do
izobraževanja.

Države zagotovijo, da invalidi
lahko obiskujejo ◊ole in se
izobražujejo vse življenje,
tako da:

– razvijejo svoje spretnosti,
sposobnosti in pridobijo
znanje ter najdejo svoje
mesto v družbi;
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– niso izklju~eni iz
izobraževanja, zato ker so
invalidi;

– lahko obiskujejo brezpla~ne
◊ole enako kakor drugi;

– se izobraževanje, kolikor je
mogo~e, prilagodi njihovim
potrebam;
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– v splo◊nem izobraževanju
dobijo ustrezno pomo~ pri
u~enju;

– se po potrebi u~ijo brajice
in drugih na~inov
sporazumevanja;

– se ljudje u~ijo znakovnega
jezika in da ta postane jezik
gluhe skupnosti;
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– so gluhi, slepi in gluho-slepi
otroci deležni primernega
izobraževanja in pomo~i pri
u~enju;

– spodbujajo zaposlovanje
u~iteljev, tudi u~iteljev
invalidov, z ustreznim znanjem
in spretnostmi;

– invalidom zagotovijo
ustrezno pomo~ pri nadaljnjem
izobraževanju v odrasli dobi,
~e to želijo.
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25. ZDRAVJE

Invalidi imajo pravico do
kakovostnih zdravstvenih
storitev brez diskriminacije.

Države zagotovijo, da:

– imajo invalidi dostop do
enakih zdravstvenih storitev
kakor drugi;

– imajo invalidi dostop do
zdravstvenih storitev, ki jih
potrebujejo zaradi invalidnosti;

– so te storitve ~im bliže
njihovega prebivali◊~a;
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– zdravstveni delavci ponudijo
invalidom enake storitve kakor
drugim;

– invalidi pri zdravstvenem in
življenjskem zavarovanju niso
zapostavljeni;

– invalidom ni zavrnjena
oskrba ali zdravljenje zaradi
invalidnosti.
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26.   REHABILITACIJA

Države z ustreznimi ukrepi
invalidom zagotovijo:

– da živijo, kolikor je mogo~e
samostojno in zdravo življenje;

– da je rehabilitacija
zagotovljena takoj, ko jo
potrebujejo;

– da so storitve ~im bliže
invalidovemu prebivali◊~u;
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– da bo osebje usposobljeno
za kakovostno opravljanje
storitev;

– razli~ne pripomo~ke in
opremo za pomo~ invalidom
pri rehabilitaciji.
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27.   DELO  IN
 ZAPOSLOVANJE

Invalidi imajo enako pravico
do dela kakor drugi.

Države morajo storiti ve~ za
zaposlovanje invalidov,
tako da:

– pripravijo zakonodajo, ki
invalidom zagotavlja
enakopravno zaposlovanje
in po◊teno obravnavo pri delu;

– invalidom zagotovi pri delu
enake pravice, pravila in
pla~ilo;
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– invalidom zagotovi enako
pravico v~laniti se v sindikat,
kakor jo imajo drugi;

– poskrbi, da se invalidi lahko
vklju~ijo v delovne programe
in usposabljanje za delo;

– invalidom pomaga najti in
ohraniti zaposlitev ali poiskati
bolj◊o zaposlitev;
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– invalidom pomaga pri
ustanavljanju lastnih podjetij;

– invalidom omogo~i
zaposlitev v javnih službah;

– podjetjem pomaga pri
zaposlovanju invalidov;
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– invalidom zagotovi primerna
delovna mesta;

– invalidom zagotovi poskusno
delo;

– invalidom pomaga pri vrnitvi
na delo;

– zagotovi, da invalidov ne
silijo v opravljanje
nepla~anega dela.
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28. ŽIVLJENJSKA
 RAVEN

Invalidi in njihove družine
imajo pravico do primerne
življenjske ravni. To vklju~uje
prehrano, obla~ila, stanovanje
in ~isto vodo.

Invalidi imajo enako pravico
do pomo~i za izbolj◊anje
svoje življenjske ravni, kakor
jo imajo drugi.

Države invalidom zagotovijo:

– prave storitve in pomo~
zaradi invalidnosti po
dostopni ceni;

– pomo~ za doseganje
primerne življenjske ravni
predvsem dekletom, ženskam
in starej◊im;
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– državno pomo~ revnim za
izdatke, ki so povezani z
invalidnostjo;

– dostop do javnih
stanovanjskih programov;

– enake možnosti za
pridobitev pokojnine, kakor
jo imajo drugi.
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29. SODELOVANJE  V
 POLITIKI

Invalidi imajo enako pravico
sodelovati v politiki kakor
drugi.

Invalidi imajo pravico izraziti
svojo voljo na volitvah,
tako da:

– se jim zagotovi preprosto,
razumljivo in tajno glasovanje;

– se jim omogo~i pomo~ pri
izražanju volje, kadar je to
potrebno in tako, kakor si
želijo;
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– se jim omogo~i sodelovanje
v nevladnih organizacijah in
politi~nih strankah;

– se lahko pridružijo
invalidskim organizacijam;

– imajo pravico kandidirati na
volitvah za poslance in
svetnike.
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30.   KULTURA, [PORT
 IN  PROSTI ^AS

Invalidi imajo enako pravico
sodelovati v kulturnih, ◊portnih
in prosto~asnih dejavnostih
kakor drugi.

Države si morajo prizadevati,
da:

– so invalidom dostopne
stvari, kakr◊ne so knjige,
revije, videoposnetki, zvo~ni
posnetki;

– da so jim dostopni
televizijski programi, filmi
in gledali◊ke predstave;
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– da lahko vstopajo v
prostore, na primer muzeje;

– da imajo možnost postati
umetniki;

– predpisi in zakonodaja
invalidom ne otežujejo
dostopa do knjig ali filmov;

– se spo◊tuje kultura gluhih
in druge kulture;
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– se podpira sodelovanje
invalidov v obi~ajnih ◊portih;

– se invalidom omogo~i
sodelovanje v ◊portnih in
rekreacijskih dejavnostih zanje;

– se invalidom omogo~i
dostop do krajev, kjer
potekajo ◊portne in druge
rekreacijske prireditve;

– se enako omogo~i dostop
tudi invalidnim otrokom.
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31. INFORMACIJE

Države zbirajo informacije, ki
jih potrebujejo pri izvajanju
tega sporazuma.

Osebne podatke morajo
shranjevati kot zaupne in
zasebne.

Vlade morajo invalidom
zagotoviti enak dostop do
zbranih informacij, kakor
ga imajo drugi.
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32.   SODELOVANJE
 DRŽAV

Pri izvajanju tega sporazuma
države sodelujejo kot
partnerice.

Države morajo zagotoviti, da:

– k sodelovanju pritegnejo
tudi invalide;

– med seboj izmenjujejo
podatke, izku◊nje in
usposabljanje;

– sodelujejo pri raziskavah
in izmenjavi ugotovitev.
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33. IZVAJANJE
 SPORAZUMA

Vlada mora:

– dolo~iti organ, ki se ukvarja
z izvajanjem tega sporazuma;

– imeti izdelana merila za
ocenjevanje u~inkovitosti
izvajanja sporazuma;

– v nadzor nad izvajanjem
sporazuma vklju~iti tudi
invalide.
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Odbor dolo~i, katere
informacije morajo države
vklju~iti v poro~ilo.

Poro~ila navajajo tudi stvari,
ki ovirajo pravice invalidov.
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Vsaka država mora zagotoviti,
da sta njeno poro~ilo in
mnenje odbora o poro~ilu
dostopna javnosti.

Odbor po◊lje poro~ila
razli~nim oddelkom in
organizacijam, ki lahko
svetujejo in pomagajo.
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37.   SODELOVANJE
 MED  DRŽAVAMI  IN
 ODBOROM

Vse države sodelujejo z
odborom pri Združenih
narodih in ~lanom
zagotavljajo potrebne
informacije.

Odbor preu~i na~ine
sodelovanja z državami,
da bi ~im bolje opravil svoje
delo.
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38.   SODELOVANJE
 ODBORA  Z
 DRUGIMI
 ORGANIZACIJAMI

Pomembno je, da pri
opravljanju svojega dela
sodelujejo vse države in
organizacije.

Odbor se posvetuje z
razli~nimi oddelki in
organizacijami ali jih
zaprosi za informacije z
njihovega podro~ja dela.

Odbor lahko zaprosi druge
organizacije s podro~ja
~lovekovih pravic za
poro~ila o usklajenosti
dela s tem sporazumom.
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45.   ZA^ETEK
 VELJAVNOSTI
 SPORAZUMA

Sporazum za~ne veljati
trideseti dan po tem, ko k
sporazumu pristopi dvajset
držav.

46.   SPO[TOVANJE
 SPORAZUMA

Države morajo sprejeti
sporazum v celoti in ne
morejo zavrniti posameznih
njegovih delov.
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47. SPREMEMBE
 SPORAZUMA

Vsaka država lahko predlaga
spremembe tega sporazuma.
To lahko storijo s pisnim
obvestilom generalnemu
sekretarju Združenih narodov,
ta pa nato obvesti vse
druge države.

Države odlo~ijo, ali je
potrebno sre~anje za razpravo
o predlogu spremembe in ali
naj bi se o spremembi
dogovorile.

48.   ODSTOP  OD
 SPORAZUMA

Vsaka država lahko odstopi
od tega sporazuma tako,
da o tem pisno obvesti
generalnega sekretarja
Združenih narodov.
Odstop za~ne veljati
eno leto po poslanem
obvestilu.
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49.   DOSTOPNE
 INFORMACIJE

Ta sporazum je na voljo v
lahko razumljivih oblikah.

50.   JEZIK  BESEDILA

Ta sporazum je natisnjen v
arabskem, kitajskem,
angle◊kem, francoskem,
ruskem in ◊panskem jeziku.
Razli~ice besedila v navedenih
jezikih so enako verodostojne.

LA
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A
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