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Policy Recommendations 5 

Ozadje  

29. člen Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (KPI) določa, da 

morajo vse države članice osebam z intelektualno oviro "zagotavljati politične 

pravice in možnost, da jih uživajo enakopravno z drugimi," in sicer z 

zagotavljanjem volilne pravice ter udeležbe na volitvah, omogočanjem popolne 

dostopnosti na vseh stopnjah volilnega procesa in aktivnim spodbujanjem okolja, 

v katerem lahko učinkovito in v celoti sodelujejo. 

Cilj projekta myPart je izboljšati politično udeležbo ljudi s poudarkom na 

spodbujanju politične udeležbe ljudi z intelektualno oviro1 ter ozaveščanju politikov 

in oblikovalcev politik o pravici te ciljne skupine do enakopravne obravnave ter 

udeležbe.  

Projekt je bil izveden v štirih evropskih državah - Avstriji, Madžarski, na 

Portugalskem in v Sloveniji. 

Navedene države so podpisale in ratificirale KPI ter njen izbirni protokol. 

Vse podpisnice morajo zagotoviti, da je državni pravni okvir skladen z  29. členom 

KPI. 

Za potrebe oblikovanja priporočil smo raziskali stanje v partnerskih državah in 

opredelili ter opisali ključne ojačevalce (nosilce) in zaviralce polnopravnega 

državljanstva.  Najdete jih v sklopu priporočil partnerskim državam (koristijo lahko 

tudi drugim državam s podobnimi vprašanji, kot jih naslavlja projekt myPart) o 

tem, kako spodbujati aktivno državljanstvo in izpolnjevati pravne obveznosti, ki 

izhajajo iz KPI. 

Projekt naslavlja nekatere ključne koncepte, ki jih je potrebno vnaprej pojasniti, 

npr. intelektualna ali razvojna ovira, politična udeležba, participativni pristopi, 

aktivno državljanstvo, lahko branje in pravna oz. poslovna sposobnost. 

  

                                       
1 V slovenski zakonodaji, teoriji in praksi za intelektualno oviro uporabljamo tudi poimenovanje 

motnja v duševnem razvoju. V skladu s spoštovanjem socialnega modela v projektu in publikaciji 
uporabljamo poimenovanje intelektualna ovira. Prav tako namesto termina invalid uporabljamo 
poimenovanje oseba ali človek z oviro oz. oseba ali človek z invalidnostjo (op. prev.). 
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INTELEKTUALNA OVIRA 

Intelektualna ovira se nanaša na dejavnike oz. nastane na podlagi dejavnikov, ki 

so običajno prisotni že ob rojstvu in imajo običajno negativen učinek na potek 

posameznikovega fizičnega, intelektualnega in/ali čustvenega razvoja ter vplivajo 

na več telesnih delov ali sistemov.  

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) intelektualna ovira  

"... pomeni bistveno zmanjšano sposobnost za razumevanje novih ali zapletenih 

informacij ter učenje in uporabo novih znanj (okrnjena inteligenca). Posledica tega 

je zmanjšana sposobnost samostojnega delovanja (ovirano družbeno delovanje). 

Začne se pred odraslostjo osebe in ima trajen učinek na razvoj."2 

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne ovire (AAIDD) ima nekoliko 

drugačno definicijo intelektualne ovire, ki uvaja koncept prilagodljivega vedenja in 

omejuje starost pojavitve na  22 let. 3 

DRŽAVLJANSKA IN POLITIČNA UDELEŽBA 

Državljanska udeležba je mogoča, ko so ljudje sposobni sodelovati v svoji 

skupnosti in razvijati veščine ter vrednote, ki bodo v družbi povzročale 

spremembe. Cilj državljanske udeležbe je dvigniti standard in kakovost življenja v 

skupnosti na način, da so državljani motivirani za sodelovanje in se k sodelovanju  

zavežejo. 

Politična udeležba je eden od stebrov državljanske udeležbe in se nanaša na 

dejavnosti, ki ljudem omogočajo razvoj ter izražanje mnenj o družbi in načinu 

upravljanja sveta ter spodbujajo udeležbo ljudi pri sprejemanju odločitev, ki imajo 

vpliv na njihova življenja. 

Na področju intelektualnih ovir te dejavnosti vključujejo predvsem pristope oz. 

načine razmišljanja o intelektualni oviri ali drugih družbenih temah, od ravni 

posameznika do ravni organizacije. Lahko pa se navezujejo tudi na sodelovanje v 

obliki kampanj na različnih ravneh (lokalna, regionalna, nacionalna, evropska), za 

                                       
2 https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-

health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability  

3 https://www.aaidd.org/intellectual-disability/definition  

https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability
https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability
https://www.aaidd.org/intellectual-disability/definition
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katerega se odločamo kot posamezniki, ali  sodelovanje v formalnih dejavnostih in 

vidikih politike, kot so glasovanje, pridružitev politični stranki ali kandidiranje na 

volitvah. 

V nekaterih evropskih državah je ljudem z intelektualno oviro udeležba na volitvah 

še vedno onemogočena. To se običajno zgodi, kadar je ljudem odvzeta poslovna 

sposobnost oz. so postavljeni pod enega od pravnih ukrepov nadomestnega 

odločanja (npr. skrbništvo nad odraslo osebo). 

Projekt myPart želi prispevati k odstranitvi ovir, kot sta pomanjkanje dostopnosti 

v postopkih glasovanja in odsotnost dostopnih gradiv, s katerimi se pri udejanjanju 

političnih pravic soočajo osebe z intelektualno oviro. 

PARTICIPATIVNI PRISTOPI 

Za participativne pristope je značilno, da v njih sodelujejo, so vanje vključeni in 

imajo glas vsi ljudje, ki so prejemniki oz. ciljna skupina določenih storitev. 

Projekt myPart je ljudi z intelektualno oviro vključil v vse faze razvoja projekta in 

jim omogočil, da dejavno sodelujejo pri projektnih dejavnostih ter prispevajo h 

končnim rezultatom. Posledično niso zgolj ''prejemniki'' tega, kar je razvilo 

partnerstvo. Ljudje z intelektualno oviro so v projektu med drugim sodelovali kot 

člani projektne skupine in testni bralci - svetovalci pri  razvoju gradiv. Imeli so 

reprezentativno vlogo, ki je blizu politikom in oblikovalcem politik. 

Sodelovalne skupine (s člani strokovnjaki in strokovnjakinjami ter osebami z 

intelektualno oviro) in državljanska omizja (z udeleženci z intelektualno oviro, 

oblikovalci politik, inštruktorji, asistenti, predstavniki centrov za izobraževanje 

odraslih, javnih organov in drugimi) v vseh partnerskih državah sta le dva primera, 

kako smo v okviru projekta razvijali in zagotavljali participativni pristop. 

Glavna ciljna skupina je bila neposredno vključena v razvoj enega od rezultatov 

projekta - priročnika Državljansko učenje in sodelovanje. Ciljni uporabniki so nam 

pomagali tudi pri oblikovanju usposabljanja, preizkušenega v razvojni fazi, ki je 

vodilo k učnemu načrtu, prilagojenem specifičnim potrebam in učnim stilom.  

Prepričani smo, da bo heterogenost sodelovalnih skupin pripomogla k uspešnemu 

prenosu ugotovitev in orodij v zvezi z vključevanjem ljudi z intelektualno oviro na 

področju demokracije, politike in političnih pravic, v druge evropske države.  
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AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

Aktivno državljanstvo, poimenovano tudi državljansko udejstvovanje, je pojem, ki 

se nanaša na vse ljudi, ki so del skupnosti in so skupnosti predani. Aktiven 

državljan je popolnoma vključen v vse zadeve, ki se nanašajo na skupnost, v kateri 

živi in v njej sodeluje.  

Po besedah Sullivana (2015) se aktivno državljanstvo nanaša na številne 

dejavnosti ljudi, ki delujejo na različnih ravneh s ciljem sprememb v javnem 

življenju svojih skupnosti. Vključitev v volilni proces, prostovoljno tutorstvo, 

organiziranje čiščenja v skupnosti ali prizadevanje za pridobitev cenovno ugodnih 

stanovanj je zgolj nekaj primerov, ki jih navaja Sullivan.  

Little in Shackel (2016) poudarjata, da se državljanska angažiranost zgodi, ko 

skupnosti sodelujejo v reševanju  zadev, ki zadevajo javnost. 

Verjamemo, da je politična udeležba ključno področje za okrepitev državljanske 

udeležbe. 

Izvajanje državljanske angažiranosti je omogočeno z zmožnostjo vključevanja v 

trajnostne načine razmišljanja in razprave ter delovanja, ki jih motivirajo 

razmislek, zavedanje družbenega položaja ter empatične povezave čez meje razlik 

(Clingerman in Locklin, 2016).  

Namen projekta myPart je razvijati kompetence, definirane kot "sposobnost, da se 

posamezniki obnašajo odgovorno, so polno prisotni v družbenem življenju, ki 

temelji na razumevanju socialnega, ekonomskega, pravnega in političnega 

koncepta, strukture ter tudi globalnega razvoja in trajnosti," (2018/C 189/01) in 

spodbujanje k večji udeležbi v družbenem življenju ter v procesih političnega 

odločanja.  

V projektu se aktivno državljanstvo nanaša na sodelovanje v političnem in javnem 

življenju, sodelovanje v skupnosti ter prepoznavanje vloge znotraj vključujoče 

družbe.   
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PRAVNA SPOSOBNOST 

V splošnem pravno sposobnost opredelimo kot sposobnost sklepanja pravnih 

razmerij, vključno s sprejemanjem odločitev in priznavanjem odločitev. 

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) pravno sposobnost opredeljuje 

kot "sposobnost osebe, da sprejema pravno veljavne odločitve in sklepa 

zavezujoča pogodbena razmerja. Oseba postane pravna oseba in nosilec pravnih 

pravic ter obveznosti. Pravna sposobnost je še posebej pomembna, saj vpliva na 

vsa področja življenja, od izbire kje živeti, ali in s kom se poročiti, do podpisa 

pogodbe o zaposlitvi ali oddaje glasu."4 

Ljudem z intelektualno oviro 12. člen KPI priznava pravico do sprejemanja 

odločitev, ki vplivajo na njihova življenja. V 12. členu je navedeno, da države 

pogodbenice zagotavljajo, da vsi ukrepi, ki se nanašajo na izvrševanje pravnih 

zmogljivosti, zagotavljajo ustrezne in učinkovite zaščitne ukrepe za preprečevanje 

zlorab v skladu z mednarodnim pravom o človekovih pravicah.  

V povezavi  z 29. členom konvencije to pomeni, da se človeku zaradi njegove 

intelektualne ovire ne more odvzeti volilna pravica  in pravica udejstvovanja v 

javnem ter političnem življenju.  

Osebe z intelektualno oviro pa se z izzivi pri uveljavljanju volilne pravice še vedno 

soočajo. Evropsko sodišče za človekove pravice je na temelju ''pomanjkanja 

duševnih in pravnih sposobnosti'' že večkrat razsodilo v prid odvzemu volilne 

pravice v primeru posameznika ali posameznice z intelektualno oviro. 

  

                                       
4 https://fra.europa.eu/sites/default/files/legal-capacity-intellectual-disabilities-mental-health-

problems-factsheet-en_ 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/legal-capacity-intellectual-disabilities-mental-health-problems-factsheet-en_
https://fra.europa.eu/sites/default/files/legal-capacity-intellectual-disabilities-mental-health-problems-factsheet-en_
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LAHKO BRANJE 

Lahko branje, včasih imenovano tudi lažji jezik, je način predstavitve informacij, 

ki omogoča dostop ljudem s  težavami pri branju in razumevanju pisnih besedil. 

Lahko branje ima določena pravila in smernice, ki se nanašajo na  uporabo besed, 

dolžino besedila, postavitev, pisavo, uporabo slik, ki dajejo kontekst in pomen 

napisanemu, ter ostale vidike.5 

V okviru projekta smo metodologijo lahkega branja uporabili pri izdelavi učnih 

gradiv. Pri preverjanju in potrjevanju informacij smo vključili osebe z intelektualno 

oviro.  

To pomeni, da je vsebina usposabljanja oblikovana tako, da jo lahko razumejo tudi 

osebe z intelektualno oviro, ne le tiste, ki so pomagale pri razvoju (kot članice in 

člani sodelovalnih skupin), ampak tudi vsi, ki bi radi več izvedeli o temah, 

naslovljenih v projektu myPart. 

 

 

                                       
5 Informacije za vse - Evropska pravila za pripravo informacij lv lahko berljivi in razumljivi obliki 

(2010), Lahko je brati: Nasveti za lahko branje v slovenščini (2019) 
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Pravni okvir - posnetek 

Da bi razumeli, kateri so pravni instrumenti, ki določajo pravico do polnega 

državljanstva in uveljavljanja demokratičnih pravic, je pomembno, da poznamo 

mednarodne in evropske instrumente ter državno zakonodajo. 

Izpostavili bomo nekaj pomembnejših točk, a se ne bomo podali v podrobne 

analize, saj le-te ne sodijo v obseg projekta. 

Podatki, vsebovani v tej publikaciji,  lahko služijo kot uvod v nadaljnje samostojno 

pridobivanje informacij. 

MEDNARODNA/EVROPSKA ZAKONODAJA 

KONVENCIJA O PRAVICAH INVALIDOV (KPI) 

KPI in njen izbirni protokol sta bila leta 2006 sprejeta na sedežu Združenih narodov 

v New Yorku. Podpisovanje se je pričelo leta 2007.  

Prvi dan je konvencijo podpisalo 82 držav, 44 od njih tudi izbirni protokol, ena 

država pa  je KPI že tudi ratificirala. Gre za največje število podpisov, ki jih je 

katerakoli konvencija Združenih narodov dosegla v prvem dnevu.   

KPI kot instrument za človekove pravice ne ustvarja morebitnih novih pravic, 

temveč zagotavlja osebam z intelektualno oviro dostop do vseh človekovih pravic 

in temeljnih svoboščin ter njihovo izvajanje, ne glede na raven podpore, ki jo 

posameznik ali posameznica potrebuje. 

Vse partnerske države projekta myPart so KPI podpisale in ratificirale z zakonom. 

Madžarska je konvencijo podpisala leta 2007, Avstrija in Slovenija leta 2008, 

Portugalska pa leta 2009. 

Države podpisnice morajo zagotoviti, da so nacionalni zakoni skladni s KPI in 

spoštujejo pravice oseb z intelektualno oviro.6 

Države podpisnice imajo nekaj časa, da se prilagodijo novemu pravnemu okviru in 

obravnavajo vprašanja, ki jih je Odbor za pravice invalidov opredelil kot neskladna. 

                                       
6 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities.html (30.11.2021) 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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Partnerske države so podpisale in ratificirale tudi neobvezni – izbirni protokol, ki 

vzpostavlja mehanizem za individualne pritožbe na podlagi konvencije in priznava 

pristojnost Odbor za pravice invalidov, da obravnava pritožbe posameznikov ali 

skupin, ki izjavijo, da so bile njihove pravice, ki jih zagotavlja konvencija, kršene. 

Na politično udeležbo se nanaša 29. člen KPI. Konvencija vsebuje tudi druge člene, 

ki vplivajo na sposobnost uveljavljanja pravic, kot sta npr. 12. člen (pravna 

sposobnost) in 9. člen (dostopnost). 

Pravica do volitev je v večini partnerskih držav, z izjemo Avstrije, tesno povezana 

s pravno sposobnostjo osebe. 

Čeprav je v  KPI jasno opredeljeno, da volilne pravice ni mogoče odreči nobenemu 

državljanu ali državljanki, ne glede na raven potreb po podpori, na Madžarskem, 

Portugalskem in v Sloveniji sodišča to pravico še vedno odvzemajo na podlagi 

intelektualne ovire. Neskladnost s KPI je v teh državah očitna, a v praksi še vedno 

prisotna.7 

Zaskrbljujoče je dejstvo, da Evropsko sodišče za človekove pravice še vedno ne 

razsoja v korist državljanov, ki podajo pritožbo zoper sodbo svojega nacionalnega 

sodišča glede politične udeležbe, kot je to razvidno iz nedavnih primerov, 

povezanih z Dansko in Španijo.8 

Leta 2014 je 15 evropskih držav članic ljudem z ovirami, ki jim je bila odvzeta 

poslovna sposobnost, prepovedalo udeležbo na volitvah (ena od teh držav je bila 

Portugalska), dve državi sta udeležbo na volitvah dovolili selektivno, na 

individualni podlagi (Madžarska in Slovenija), sedem držav (med njimi tudi 

Avstrija) pa je zagotovilo pravico glasovanja vsem osebam z intelektualno oviro, 

vključno s tistimi brez poslovne sposobnosti.9 

Od takrat se je, čeprav nekatere sodne odločbe ljudem z intelektualno oviro še 

vedno odvzemajo volilno pravico, pravni okvir na Portugalskem spremenil. 

Dejansko volilna zakonodaja na Portugalskem še vedno pozna ''volilno 

nezmožnost'', pri kateri oseba ''izkazuje omejitev ali hudo spremembo duševnih 

funkcij, tudi če ni predmet nadaljnjega spremljanja, ko je hospitalizirana v 

psihiatrični ustanovi, ali je tako odločeno s strani vsaj dveh zdravnikov.''  

                                       
7 ESČP, Alajos Kiss proti Madžarski, št. 38832/06 
8 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-13109  
9 Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), "Pravica do politične udeležbe invalidov: 
kazalniki človekovih pravic", (Dunaj, 2014) (17. 12. 2021) 

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-13109
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Dostopnost je tesno povezana s sodelovanjem v javnem in političnem življenju, pri 

čemer je potrebno poskrbeti, da ljudje sploh vedo za svoje pravice in možnost 

njihove uveljavitve. Informacije o pravni sposobnosti, demokratičnih pravicah, 

politiki in drugih vprašanjih, pomembnih za demokratično družbo, so ljudem z 

intelektualno oviro redko dostopne. 

Osebe z intelektualno oviro običajno niso vključene ali usmerjene v politične in/ali 

državljanske kampanje. Pri tem, ko poskušajo razumeti politike, zakone ali druge 

informacije, ki se nanašajo na državljansko udeležbo, se soočajo s pomembnimi 

izzivi.  

Nedostopne spletne strani, nedostopni politični programi, glasovnice in volilne 

kampanje predstavljajo zgolj nekaj dejavnikov, ki povzročajo nizko državljansko 

angažiranost ljudi z intelektualno oviro. 

Politična udeležba je več kot le zanimanje za politične procese. Zahteva tudi 

določeno znanje, kjer pa se  ljudje z intelektualno oviro soočijo s težavami. 

Običajna usposabljanja in učni načrti za osebe z intelektualno oviro ne vključujejo 

tem o demokratičnih vrednotah, temeljnih pravicah in aktivnem državljanstvu, kar 

vodi do pomanjkanja zanimanja za politiko in celo do mišljenja, da politično ter 

javno življenje nista pomembna. 

STRATEGIJA O PRAVICAH INVALIDOV ZA OBDOBJE 2021–2030 

Evropska komisija je leta 2021 objavila dokument "Unija enakosti: strategija o 

pravicah invalidov za obdobje 2021–2030". V nasprotju s KPI strategija ni pravno 

zavezujoča. Države članice lahko same oblikujejo svoje lastne politike na področju 

intelektualnih ovir. Strategija ima 5 glavnih področij, ki pokrivajo: dostopnost 

(grajena in virtualna okolja, informacijske in komunikacijske tehnologije, blago in 

storitve), uživanje pravic Evropske unije (udeležba v demokratičnem procesu), 

kvaliteta življenja in neodvisnega življenja, enak dostop, nediskriminacija ter 

spodbujanje pravic oseb z intelektualno oviro na svetovni ravni.10 

V našem projektu smo med temi področji posebno pozornost namenili sodelovanju 

v demokratičnem procesu. 

  

                                       
10 https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-
content/uploads/sites/15/2021/04/European-Strategy-2021-2030_EN.pdf (30.11.2021) 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2021/04/European-Strategy-2021-2030_EN.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2021/04/European-Strategy-2021-2030_EN.pdf
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NACIONALNA ZAKONODAJA  

V okviru študijske raziskave smo pregledali nacionalno zakonodajo v zvezi z 

demokratičnimi pravicami in politično udeležbo oseb z intelektualno oviro. 

Uporabili smo naslednje ključne besede: 

• invalidnost, 

• državljanstvo, 

• volilna pravica, 

• politična udeležba,  

• sodelovanje v javnem življenju,  

• dostop do javnih služb, 

• prostovoljstvo, 

• diskriminacija. 

 

Vprašalnik, ki smo ga v ta namen razvili, je bil poslan vsem partnerjem in 

evropskim krovnim organizacijam, kot sta Inclusion Europe in Brain Injured People 

& Families European Confederation.  

Z vprašalnikom smo zbrali ustrezne informacije na različnih ravneh izvajanja 

zakonodaje in opredelili pomembne nosilce ter zaviralce politične udeležbe ter 

aktivnega državljanstva. 

Ena izmed omejitev, na katero smo naleteli v vseh partnerskih državah, je 

pomanjkanje posodobljenih informacij, povezanih z državljanstvom in politično 

udeležbo oseb z intelektualno oviro. Poročila ANED (Academic Network of 

European Disability Experts) o politični udeležbi, ki smo jih pridobili, se nanašajo 

na leto 2013. Kasnejši podatki niso razpoložljivi. Pregledali smo poročila ANED in 

druge dokumente (povezavo najdete na koncu besedila). V nekaterih partnerskih 

državah so organizacije, ki podpirajo osebe z intelektualno oviro, pripravile pisna 

gradiva na določeno temo. 11 

                                       
11 https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-
content/uploads/sites/15/2021/04/European-Strategy-2021-2030_EN.pdf (30.11.2021) 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2021/04/European-Strategy-2021-2030_EN.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2021/04/European-Strategy-2021-2030_EN.pdf
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AVSTRIJA 

V Avstriji oviranost ali invalidnost volilne pravice, tj. pravice voliti in biti izvoljen, 

ne omejuje. 

5. odstavek 26. člena avstrijske ustave določa, da se lahko osebi odvzame pravica 

voliti in biti izvoljen (pasivna in aktivna pravica) v primeru kazenske obsodbe. 

Kljub temu mora sodnik ali sodnica odločati od primera do primera; samodejna 

izključitev iz volilnega postopka ni mogoča.  

V poročilu ANED iz leta 2013 ni statističnih podatkov, povezanih s sodelovanjem 

oseb z intelektualno oviro v političnem in javnem življenju, zato je raven 

demokratične udeležbe težko oceniti. 

Raziskovalni projekt o politični udeležbi iz leta 2018 je razkril, da je zaradi 

pomanjkanja informacij o politični udeležbi oseb z intelektualno oviro težko oceniti, 

kaj se je dogajalo v navedenem obdobju. Osebe z intelektualno oviro, ki 

potrebujejo podporo, so imele manj priložnosti za sodelovanje.12 

Avstrijski državni akcijski načrt za invalide za obdobje 2012–2020 vsebuje posebno 

točko, ki se nanaša na sodelovanje v političnem in javnem življenju (6.2).  Govori 

o dostopnosti pisnih uradnih dokumentov, političnem izobraževanju odraslih in 

spremembi obstoječe zakonodaje, ki bi morala zagotoviti, da osebe z intelektualno 

oviro niso prikrajšane za možnost sodelovanja v  poroti ali kot 

pomočniki/pomočnice sodniku ali sodnici13. Ukrep naj bi se izvajal do leta 2015. 

Spletno posvetovanje s pravniki je pokazalo, da sprememb ni bilo in da je 

formulacija 2.1. še vedno enaka: "ki zaradi svojega fizičnega ali duševnega stanja 

ne more izpolnjevati nalog urada", s čimer se odpira možnost, da je osebam z 

intelektualno oviro odrečena pravica do sodelovanja v poroti ali biti pomočnik ali 

pomočnica sodniku oz. sodnici.14 

Raziskava je pokazala, da v Avstriji omejitev glede politične udeležbe ni; oseba z 

intelektualno oviro lahko sodeluje  bodisi kot volivec/volivka bodisi kot  

kandidat_ka za izvolitev. Zdi pa se, da je dostop do sodelovanja v javnem življenju 

(kot porotnik/porotnica ali pomoč sodniku/sodnici) še vedno omejen. 

                                       
12 https://lebenshilfen-sd.at/Arbeiten/arbeiten_in_werkstaetten/Forschungsbuero- (30.11.2021) 
13 Poimenovanje pomočnik sodniku ali sodnici uporabljamo kot prevod ang. pojma lay judge; gre za 

imenovane/napotene prostovoljce in prostovoljke.   
14https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100
02954 (1.12.2021) 

https://lebenshilfen-sd.at/Arbeiten/arbeiten_in_werkstaetten/Forschungsbuero-
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002954
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002954
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MADŽARSKA 

Na Madžarskem se Zakon CXXV o enakem obravnavanju in spodbujanju enakih 

možnosti iz leta 2003 nanaša na zaposlovanje, bivanje (stanovanja), 

izobraževanje, usposabljanje, blago in storitve, ne pa tudi na politično ter javno 

življenje.15 

Madžarski nacionalni program na področju oviranosti oz. invalidnosti za obdobje 

2015-2025 prinaša načelo "absolutno in učinkovito družbeno sodelovanje", in sicer 

z "zagotavljanjem, da lahko osebe z intelektualno oviro na vsaki stopnji in na 

vsakem področju svojega življenja uveljavljajo svoje politične, ekonomske in 

socialne pravice". Vendar pa politična udeležba med intervencijskimi področji in 

tematskimi cilji ni navedena. 16 

Madžarska ustava je bila leta 2012, kot odgovor na sodbo Evropskega sodišča za 

človekove, pravice spremenjena.17 Še vedno dovoljuje preoblikovanje volilne 

pravice ''osebam, ki so pod skrbništvom, osebam, ki so predmet pravnomočne 

sodbe, ki jim prepoveduje sodelovanje v javnih zadevah ali osebam, ki so zaprte 

na podlagi pravnomočne sodbe ali so bile na podlagi pravnomočne sodbe, izdane 

v kazenskem postopku, napotene na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico,'' (člen 

70§5). 18 

Spremenilo se je le to, da se odločitve ne sprejemajo več avtomatično, ampak o 

primerih odloča sodišče.  

Na podlagi naše raziskave lahko rečemo, da je na Madžarskem ovira ali invalidnost 

lahko razlog za omejitev ali zavrnitev udeležbe v političnem in javnem življenju, 

kar je v nasprotju z  29. členom KPI. 

PORTUGALSKA 

Člen 48§1 portugalske ustave določa, da imajo neposredno ali prek svobodno 

izvoljenih predstavnikov vsi državljani pravico sodelovati v političnem življenju, 

                                       
15 https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/act-cxxv-2003-equal-treatment-and-
promotion-equal-opportunities-0_en  
16 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wpcontent/uploads/sites/15/2019/10/Hungary_

National-Disability-Program-2015-2025.pdf  
17 https://fra.europa.eu/en/content/cases-considered-international-complaints-bodies  
18 https://fra.europa.eu/en/content/cases-considered-international-complaints-bodies  

https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/act-cxxv-2003-equal-treatment-and-promotion-equal-opportunities-0_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/act-cxxv-2003-equal-treatment-and-promotion-equal-opportunities-0_en
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wpcontent/uploads/sites/15/2019/10/Hungary_National-Disability-Program-2015-2025.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wpcontent/uploads/sites/15/2019/10/Hungary_National-Disability-Program-2015-2025.pdf
https://fra.europa.eu/en/content/cases-considered-international-complaints-bodies
https://fra.europa.eu/en/content/cases-considered-international-complaints-bodies
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usmerjanju javnih zadev. Člen  49§1 določa, da  imajo vsi državljani, starejši od 

18 let, volilno pravico, razen v primerih, ki jih določa splošna zakonodaja.  

Zakon 46/2006 prepoveduje diskriminacijo  na podlagi oviranosti oz. invalidnosti 

ali zdravstvenih okoliščin in z uredbo 163/2006 (Zakon o dostopnosti) določa 

ureditev dostopnosti javnih stavb in ustanov, stanovanjskih stavb ter uporabo 

javnih cest.  

Na prvi pogled sodelovanje oseb z intelektualno oviro v javnem in političnem 

življenju ni ovirano. V praksi je drugače. 

Nova politična ureditev za zaščito in podporo ljudem pri uveljavljanju svojih pravic 

– Zakon 49/2018 "Regime do Maior Acompanhado", ki je nadomestil prejšnjo 

zakonodajo s področja skrbništva, še vedno dovoljuje omejitev volilne pravice, kar  

je v domeni sodnikov in sodnic, ki lahko ljudem odvzamejo volilno pravico ali jim 

onemogočijo kandidaturo.19 

Zakon 49/2018 je dejansko še vedno v nasprotju z 12. členom KPI in omogoča, 

da se na podlagi intelektualne sposobnosti zmanjša pravna sposobnost ter se 

omejijo osebne pravice.20 

Vsi pravni dokumenti so kljub spremembi paradigme in omembi socialnega modela 

še vedno povezani z medicinskim modelom intelektualne ovire. Določitev 

sposobnosti posameznika je še vedno odvisna od klinične ocene. Mehanizmi za 

podporno odločanje niso vzpostavljeni ali predvideni.  

Na Portugalskem je zakonodaja nivojsko razčlenjena (npr. parlamentarna, lokalna, 

predsedniška itd.), na vseh nivojih pa onemogoča volilno pravico tistim ljudem, ki 

izkažejo omejitve ali hude spremembe duševnih funkcij, tudi če zanje ne veljajo 

spremljajoči ukrepi, niso bili sprejeti v psihiatrično ustanovo, niti jih za 

''nesposobne'' ni razglasil odbor dveh zdravnikov.21 

  

                                       
19 
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/c4fe510862a144e08025867a003
d52b1?OpenDocument  
20https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement  
21 https://www.cne.pt/content/legislacao-eleitoral  

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/c4fe510862a144e08025867a003d52b1?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/c4fe510862a144e08025867a003d52b1?OpenDocument
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement
https://www.cne.pt/content/legislacao-eleitoral
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SLOVENIJA 

V 12. členu slovenske ustave je navedeno, da se vsem ljudem, ne glede na poreklo, 

raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, finančni status, rojstvo, 

izobrazbo, socialni status ali katero koli drugo osebno okoliščino, zagotovijo enake 

človekove pravice in temeljne svoboščine ter da so pred zakonom vse osebe 

enake.22 

35. člen določa, da je zagotovljena fizična in duševna celovitost posameznika, 

kakor tudi njegova pravica do zasebnosti in ostalih osebnih pravic. 42. člen 

omejuje volilno pravico zgolj na način, da poklicni pripadniki obrambnih sil in 

policije ne morejo biti člani političnih strank.  

43. (volilna pravica) in 44. člen (sodelovanje v javnih zadevah) se neposredno 

nanašata na področje volilne pravice in nikomur ne odrekata volilne pravice ali 

sodelovanja v javnih zadevah. Če pogledamo zgolj slovensko ustavo, bi lahko rekli, 

da zakonskih omejitev za sodelovanje v političnem in javnem življenju ni.  

7. člen Zakona o volitvah v državni zbor določa, da " pravice voliti in biti voljen 

nima državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil osemnajst let starosti, pa je 

sodišče ob njegovi postavitvi pod skrbništvo odločilo, da ni sposoben razumeti 

pomena, namena in učinkov volitev Sodišče ob njegovi postavitvi pod skrbništvo 

posebej odloči o odvzemu pravice voliti in biti voljen.''23  

Te določbe veljajo hkrati tudi za občinske volitve in volitve v Evropski parlament.24 

Akcijski program za invalide 2014–2021 se, ko govorimo o dostopnosti, le dvakrat 

nanaša na politično življenje. Vendar pa ni posebnega ukrepa, ki bi obravnaval to 

temo.25 

Zakon o varstvu pred diskriminacijo kljub temu, da se nanaša tudi na politične 

pravice, ne navaja posebnih ukrepov za omogočanje oz. zagotovitev udeležbe.26 

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi osebam, ki jim je odvzeta poslovna 

sposobnost, ne omogoča uveljavljanja volilne pravice. To velja tudi za Zakon o 

lokalnih volitvah, ki je trenutno v reviziji.  

                                       
22https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/slovenia/slnold-
e.htm  
23 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO185  
24 Te informacije se nanašajo na leto 2014, na spletu nismo našli posodobljenih informacij. 
25 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Invalidi/API-2014-
2021/API_2014_2021_ANG.pdf  
26 http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2019/02/PADA-ZVarD_EN.pdf 

https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/slovenia/slnold-e.htm
https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/slovenia/slnold-e.htm
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO185
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Invalidi/API-2014-2021/API_2014_2021_ANG.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Invalidi/API-2014-2021/API_2014_2021_ANG.pdf
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Zagovornik načela enakosti je objavil seznam priporočil pripravljavcem zakonskih 

dokumentov. Priporočila vključujejo popoln dostop do volilnih procesov, sistem 

podpornega odločanja in popolno skladnost s KPI. Rešitve, ki jih trenutno 

predlagajo, bi namreč lahko omejile ali preprečile dostop ljudem z intelektualno 

oviro ali težavami v duševnem zdravju, ki živijo v ustanovah. To je navedeno tudi 

v letnem poročilu.27 

                                       
27 EVA 2020-3130-0017 http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/12/riporocilo-
Zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-Zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-

referendumu-in-o-ljudski-iniciativi.pdf 
EVA 2020-3130-0026 http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/12/Priporocilo-
Zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-Zakona-o-spremembah-in.pdf 

http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/12/riporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-Zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-referendumu-in-o-ljudski-iniciativi.pdf
http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/12/riporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-Zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-referendumu-in-o-ljudski-iniciativi.pdf
http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/12/riporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-Zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-referendumu-in-o-ljudski-iniciativi.pdf
http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/12/Priporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-Zakona-o-spremembah-in.pdf
http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/12/Priporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-Zakona-o-spremembah-in.pdf
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Politična udeležba in aktivno državljanstvo 

Za ljudi z intelektualno oviro ter težavami v duševnem zdravju se je zgodovinsko 

gledano sodelovanje v političnem in javnem življenju razumelo kot nekaj, v kar ne 

bi smeli biti vključeni. Večina evropskih držav je imela oz. še ima zakonodajo, ki 

ljudem z intelektualno oviro to pravico odreka, sploh, če je oseba nameščena v 

ustanovo. Pri uveljavljanju nekaterih državljanskih in osebnih pravic te državljane 

primerjajo z otroki. 

S spremembo paradigme intelektualne ovire in razumevanjem, da imajo tudi osebe 

z intelektualno oviro pravice, so države začele razpravljati o tem, kako zagotoviti, 

da bodo ljudje lahko dostopali do pravic ne glede na njihove potrebe po podpori. 

KPI ne prinaša nobenih novih pravic. Ponovno pa potrjuje, da se morajo 

univerzalna načela (dostojanstvo, celovitost, enakost in nediskriminacija), ki so na 

področju intelektualnih ovir že bila sprejeta in prepoznana, upoštevati na način, 

da vlade v svojih politikah in pravnih okvirih vključujejo različne razsežnosti  

intelektualne ovire, ozaveščajo družbo, se borijo proti stereotipom in ljudi z 

intelektualno oviro spoštujejo.  

Pravica do politične udeležbe in aktivnega državljanstva je povezana z uživanjem 

drugih človekovih pravic. Če je osebi z oviro zavrnjena pravica do izobraževanja, 

bo to vplivalo tudi na njeno sposobnost udeležbe v političnem procesu, saj 

izobraževanje zagotavlja podlago za aktivno državljanstvo. 

Nadalje je za politično udeležbo in aktivno državljanstvo ključnega pomena 

dostopnost informacij, prometa ali grajenega okolja. 

V središču diskriminacije na področju državljanskih pravic so diskriminatorni 

zakoni, ki ljudem z intelektualno oviro preko odvzema pravne sposobnosti 

odvzamejo zakonske pravice. 

Aktivno in prostovoljno vključevanje državljanov v sprejemanje javnih odločitev je 

eden od stebrov demokracije. Ta temeljna pravica je zapisana v Splošni  deklaraciji 

človekovih pravic. V skladu s sodobnimi teorijami demokracije vključenost 

posameznikov in posameznic v procese odločanja spodbuja, istočasno pa tudi 

odraža, avtonomijo, kompetentnost, opolnomočenje in svobodo, prispeva k 



 

 

 

 

 

Priporočila za oblikovanje politik 21 

informiranju državljanov in državljank o socio-ekomomskih ter političnih problemih 

in delovanju procesa vladanja, stimulira javno razpravo.28  

Najbolj klasična oblika politične udeležbe so volilne dejavnosti, ki predstavljajo 

jedro politične udeležbe in reprezentativne demokracije. 

Obstajajo tudi drugi kanali sodelovanja, s katerimi državljani na politični proces 

vplivajo v ne-volilnih obdobjih, in sicer referendumi, peticije, demonstracije, shodi, 

participativni proračuni, javne razprave, lobiranje itd. 

Če pogledamo demokratična načela in vrednote, lahko zlahka prepoznamo vrzeli, 

ko gre za ljudi z intelektualno oviro in to, kaj je potrebno za omogočanje dostopa. 

Spodnja tabela (prirejeno po Beetham in drugi, 2008) se nanaša na vrednote 

sodelovanja, zastopanja, odzivnosti in solidarnosti ter prikazuje izbrane zahteve in 

institucionalna sredstva za realizacijo, ki jo predvideva projekt MyPart.29 

 

Vrednote Zahteve Institucionalna sredstva za 
realizacijo 

Udeležba Pravica do sodelovanja. 

Zmogljivosti/viri za 
sodelovanje. 
Agencije sodelovanja. 
Participativna kultura. 

Sistem civilnih in političnih 

pravic.   
Ekonomske, socialne in 
kulturne pravice.  
Volitve, stranke, nevladne 
organizacije. 
Državljansko izobraževanje.  

Zastopanje Zakonodajni zastopnik glavnih 
struj javnega mnenja.   
Vse javne institucije, ki 
zastopajo družbeno strukturo  
Volilnega telesa. 

Volilni in strankarski sistem.  
Zakoni na področju 
antidiskriminacije.  

Politike pozitivnih ukrepov. 

Odzivnost Dostopnost vlade volivcem.  Sistematični, odprti in 
dostopni postopki ter kanali 
javnega posvetovanja.   

Bližina lokalne oblasti 
volivcem.  

Solidarnost  Sprejemanje različnosti doma.  Izobraževanje na področju 

državljanskih in človekovih 
pravic.  
Mednarodno pravo s področja 
človekovih pravic.  
 

Prirejeno po “Assessing the quality of democracy- a practical guide” Beetham in drugi, 2008. 

 

                                       
28 21. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah. 
29 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/assessing-the-quality-of-democracy-a-
practical-guide.pdf  

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/assessing-the-quality-of-democracy-a-practical-guide.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/assessing-the-quality-of-democracy-a-practical-guide.pdf
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V demokraciji politična udeležba pomeni enake možnosti pri oblikovanju in prenosu 

prioritet z namenom vplivanja na kolektivne odločitve, ki uravnavajo družbeno ter 

individualno dejavnost.  

Na udeležbo ne morejo vplivati dejavniki, kot so življenjski standard, spol, vera, 

ovira ali invalidnost in druge družbene in/ali individualne značilnosti ali razlike v 

dostopu do informacij o družbenih in političnih vprašanjih ter mehanizmih 

upravljanja. 

V okviru projekta MyPart si prizadevamo spodbujati politično in državljansko 

udeležbo. Zato naslavljamo vprašanje usposabljanja na temo političnih sistemov 

in državljanskih pravic, s posebnim poudarkom na zgoraj opredeljenih vrednotah. 
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Ključni zaviralci in pospeševalci politične udeležbe ter 

aktivnega državljanstva 

Zaviralce in pospeševalce politične udeležbe ter aktivnega državljanstva 

naslavljamo združeno, saj določen dejavnik bodisi zavira bodisi spodbuja politično 

udeležbo ter aktivno državljanstvo. Medsebojno sta povezana in ju ni mogoče 

ločiti. 

DISKRIMINATORNI ZAKONODAJNI OKVIR 

Obstoj diskriminatornih zakonov in politik, ki osebam z intelektualno oviro 

onemogočajo, da bi sodelovale v političnem in javnem življenju, je eden glavnih 

zaviralcev uveljavljanja pravic. 

Čeprav se sklicujemo na zakone, ki zanikajo pravno sposobnost in s tem 

omogočajo nadomestno odločanje ter podaljšanje roditeljskih pravic po določeni 

dopolnjeni starosti posameznika, ne smemo pozabiti, da imajo zakoni, ki 

dovoljujejo ločeno izobraževanje ali onemogočajo dostop do kvalitetnega 

izobraževanja, velik vpliv na sposobnost zagovarjanja pravic in državljanske 

udeležbe. 

V treh od štirih držav, partneric v projektu myPart, smo zaznali onemogočanje 

sodelovanja v političnem in javnem življenju na podlagi zakonodaje, ki ljudem 

odvzema in odreka  državljanske pravice na temelju intelektualne ovire ter ne 

spoštuje načela enakopravne obravnave – državljanom brez intelektualne ovire 

in/ali težav z duševnim zdravjem ni potrebno dokazovati zmožnosti razumevanja 

pravnih načel ali posledic  uveljavljanja volilne pravice. Odvzem pravic na podlagi 

zakonodaje določi sodišče. 

Vsaka odločitev sodišča, v kateri gre za odrekanje državljanskih pravic zaradi 

intelektualne ovire, jasno krši 29. člen KPI in diskriminira človeka z oviro oz. 

invalidnostjo. 

Dejstvo, da je ena od partnerskih držav razvila pravni okvir, ki priznava pravico do 

politične in javne udeležbe vsem državljanom, ne glede na njihove individualne 

značilnosti ali potrebno podporo, kaže, da so razlogi za nasprotovanje oz. 

odrekanje pravice, neutemeljeni. 
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POMANJKANJE ZANESLJIVIH PODATKOV 

Za oblikovanje politik in storitev so ključnega pomena zanesljivi podatki. Brez teh 

podatkov ostajajo ljudje za politiko, politike in družbo nevidni. 

Ugotavljamo, da nobena od partnerskih držav nima točne in posodobljene baze o 

politični udeležbi ljudi z ovirami ali invalidnostmi. To velja tudi za podatke o številu 

oseb z intelektualno oviro, za katere velja eden od možnih omejevalnih ukrepov, 

ki bi jim lahko preprečil sodelovanje na volitvah (Portugalska30, Madžarska31, 

Avstrija32 in Slovenija33) in podatke o dostopnosti volišč (Portugalska). Za 

Slovenijo obstajajo podatki o številu ljudi, ki so na volitvah uporabljali volilne 

naprave, namenjene za pomoč osebam z ovirami vida, fizičnimi ali psihičnimi 

ovirami26. 

Zavedamo se, da je potrebno spoštovati zasebnost in pravico do izbire tega, ali 

oseba želi razkriti, da ima intelektualno oviro. Menimo, da je mogoče vzpostaviti 

sistem, ki bi brez poseganja v  pravico do zasebnosti zagotavljal potrebne 

informacije, ločene podatke. 

DOSTOPNOST 

V navezavi na udeležbo v politiki in javnem življenju govorimo o dostopnosti volišč, 

informacij in postopkov, vključno z volilnimi kampanjami, pa tudi o dostopnosti 

prometnega omrežja, ki ljudem omogoči dostop do volišča. 

Pravni okviri partnerskih držav vključujejo dostopnost grajenega okolja; to pa 

zagotovo ne velja za dostopnost volilnega procesa in informacij.  

GRAJENO OKOLJE 

V partnerskih državah so ukrepi za odpravo fizičnih ovir za dostopnost odvisni od 

razumnih prilagoditev, konstrukta pa nista definirana, ko gre za dostopnost volitev.   

Glede na poročila FRANET (2014) morajo oblasti predvideti dostopna volišča. 

Nikjer ni posebej opredeljeno, katere ukrepe za dostopnost je potrebno uvesti, niti 

ni opredeljeno število volišč, ki jih je potrebno zagotoviti. 

                                       
30 FRANET - PT – Informacije o državah Kazalniki politične udeležbe invalidov - 2014 
31 FRANET - PT – Informacije o državah Kazalniki politične udeležbe invalidov - 2014 
32 FRANET - PT – Informacije o državah Kazalniki politične udeležbe invalidov - 2014 
33 FRANET - PT – Informacije o državah Kazalniki politične udeležbe invalidov - 2014 
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Vključenost in sodelovanje se ne začneta in končata z glasovanjem ali kandidaturo 

na volitvah. V zvezi z dostopnostjo grajenega okolja predstavljajo ovire tudi sobe 

za sestanke, sejne sobe in javni prevoz. Dostopnost volišča ali njegova 

nedostopnost močno vplivata na raven udeležbe oseb z intelektualno oviro v 

demokratičnem procesu. 

Če oseba ne more dostopati do volišča/kabine, ji v nekaterih partnerskih državah 

omogočijo glasovanje v posebni volilni sobi. Z vidika projekta myPart to ni v skladu 

z idejo "na enaki podlagi kot drugi"; praksa je diskriminatorna. Povsod ni mogoče 

glasovati zunaj volišča. Čeprav obstaja zakonodaja, ki uravnava dostopnost javnih 

stavb, v volilni zakonodaji ni omembe ali opredelitve dostopnosti. Čeprav poznamo 

primere dobre prakse, še vedno ni predpisov, ki bi dostopnost zagotavljali na 

celostni ravni.34  

VOLILNI POSTOPEK 

Volilni proces se nanaša na vse dogodke pred volitvami, med in po volitvah. 

Državljanom zagotavlja informacije in sredstva, ki jih potrebujejo za uresničevanje 

svoje volilne pravice. 

Dostopnost se v tem kontekstu nanaša na volilne kampanje, glasovnice, 

informacije o rezultatih itd. 

Za osebe z intelektualno oviro je glavna omejitev dostopa do informacij povezana 

s kognitivno dostopnostjo35 ali pomanjkanjem le-te. 

V naši raziskavo nismo v nobeni od držav partneric uspeli najti zakonodaje, ki bi 

zagotavljala volilne informacije v lahko berljivi in razumljivi obliki36, dostopni 

osebam z intelektualno oviro. 

Informacije o političnih strankah, kandidatih, voliščih in volilnih rezultatih niso 

dostopne v obliki, primerni za osebe z intelektualno oviro. S tem jim je 

onemogočena možnost obveščanja in odvzeta priložnost snovanja, sooblikovanja, 

izvajanja ter vrednotenja politik; občutijo, da so izključeni iz demokratičnih 

procesov.  

                                       
34 Portugalska 
35  Kognitivno se nanaša na procese obdelave informacij, razvoja razumevanja in usvajanja znanja.  
36 lahko branje 



 

 

 

 

 

Priporočila za oblikovanje politik 26 

Verjamemo, da politiki in odločevalci pri pripravi volilnih kampanj ne upoštevajo 

potreb in perspektiv ljudi z intelektualno oviro, ker jih ne dojemajo kot potencialne 

volivce. Zgodovinsko jim ta vloga nikoli ni bila omogočena; čeprav smo prišli daleč, 

je potrebno storiti še veliko.  

Znakovni jezik je npr. že priznan kot obveznost, nekaj, kar je potrebno zagotoviti 

med kampanjami in v javnem komuniciranju. Enako pa ne velja za lahko branje. 

Ni zakonskih določb, ki bi javne in zasebne medije obvezovale k zagotavljanju 

kognitivne dostopnosti. Politične stranke in javne spletne strani niso obvezane k 

zagotavljanju dostopnosti osebam z intelektualno oviro. To je pomembno, ker 

skladnost z uredbo WCAG 2.2  ljudem z intelektualno oviro ne omogoča takojšnega  

dostopa do spletnih vsebin. Tudi, če javne spletne strani izpolnjujejo standarde 

uredbe, so lahko še vedno nedostopne naši ciljni skupini.    

V vseh partnerskih državah smo identificirali organizacije (nevladne organizacije, 

organizacije ljudi z ovirami in invalidnostmi ter celo javne službe), ki so v lahkem 

branju posredovale nekaj informacij o političnih strankah, volilnih postopkih in 

volilnih pravicah.  

V nobeni od držav nismo našli volilnega gradiva (npr. glasovnic), ki bi bilo dostopno 

ljudem z  intelektualno oviro. Enako velja za usposabljanje volilnih organov in 

volilnih uradnikov na temo nediskriminacije, razumnih prilagoditev ter kognitivne 

dostopnosti. 

Nekatere politične stranke v nekaterih državah so začele pripravljati svoje 

programe v lahkem branju, vendar to ne velja za vse informacije. Nakazuje se 

počasno spreminjanje miselnosti, kar je verjetno povezano z dejstvom, da 

nekatere pravne določbe, ki ovirajo uveljavljanje volilne pravice, izginjajo zaradi 

spoštovanja 29. člena KPI. 
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NEFORMALNE OVIRE ZA SODELOVANJE V POLITIKI IN JAVNEM 

ŽIVLJENJU 

Ta vrsta ovir je verjetno najbolj prevladujoča in najtežje premagljiva, saj ima 

globoke korenine v kolektivnih predstavah. 

Ljudje z intelektualno oviro se soočajo s številnimi neformalnimi ovirami, 

povezanimi s socialno-ekonomskimi dejavniki, socialno izolacijo, stigmatizacijo in 

pomanjkanjem vzornikov. 

Številne pomanjkljivosti, s katerimi se soočajo osebe z intelektualno oviro, so 

povezane s socialnimi ovirami in diskriminacijo, ki jih izriva iz političnega procesa 

in ne priznava njihove vloge državljanov.  

Družba na ljudi z intelektualno oviro še vedno gleda kot na nezmožne sprejemanja 

osebnih, finančnih ali zdravstvenih odločitev. V nekaterih partnerskih državah je 

še vedno prisoten zakonodajni okvir, ki omogoča omejevanje državljanskih pravic 

na podlagi intelektualne ovire. 

Še vedno je aktualna predpostavka, da ljudje z intelektualno oviro ne morejo ali 

ne smejo sprejemati pomembnih odločitev, kot je npr. odločitev za to, za koga ali 

kaj glasovati na volitvah. Oceni se lahko njihova sposobnost glasovanja, kar pa se 

ne zahteva od ostalih državljanov. 

Ovira oz. invalidnost in revščina sta medsebojno povezani - vzrok ter posledica 

drug drugega (Pinilla-Roncancio, 2015). Revni ljudje so bolj osredotočeni na 

preživetje. Zadovoljitev osnovnih potreb je na prvem mestu. V primeru, ko potrebe 

niso zadovoljene, je zanimanje za sodelovanje v politiki in javnem življenju 

omejeno. Po drugi strani pa dobra izobrazba, državljanske kompetence, visoki 

dohodki in dobri socialni odnosi spodbujajo udeležbo (Matilla & Papageorgiu, 

2017).3738 

Večina družin na prvo mesto, pred pravico do sodelovanja v političnem in javnem 

življenju, postavlja druge pravice (npr. do izobraževanja, dela, zdravja). S tem ne 

vlagajo v razvoj potrebnih veščin in zanimanja pri ostalih družinskih članih. 

                                       
37 http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.50132 
38https://www.researchgate.net/publication/303281526_Disability_Perceived_Discrimination_and_
Political_Participation/link/5a60438ba6fdcc21f487b77b/download 

http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.50132
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Spretnosti odločanja, ki so zelo  pomembne za državljansko vključenost, se ne 

razvijejo v zgodnjem otroštvu. Ljudje imajo težave pri izražanju mnenj in 

sprejemanju odločitev v odrasli dobi.  

Pomanjkanje socialne mreže, ki  spodbuja in promovira državljansko udeležbo, 

igra pomembno vlogo pri pomanjkanju zanimanja ter posledične vključenosti, ki 

ga kažejo  osebe z intelektualno oviro. Zaupanje in motivacija za sodelovanje sta 

omejena. Pomanjkanje vzorov na visokih političnih položajih osebam z 

intelektualno oviro povzroča težave pri iskanju vzornikov, ki bi jih motivirali in jih 

spodbudili k vključevanju v politiko. 
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Dejansko stanje  

Želimo prikazati vpliv udeležbe v političnem in javnem življenju ter uveljavljanja 

državljanskih pravic na življenja ljudi.  

V ta namen smo poiskali resnične življenjske zgodbe, ki bi to lahko ponazorile. Za 

vključitev v priporočila smo izbrali tiste, za katere menimo, da najbolje ponazarjajo 

situacijo.  

AVSTRIJA 

Lebenshilfe je leta 2014 ustanovilo posebno skupino – ''Politično skupino". Gre za 

skupino ljudi z intelektualno oviro, ki se vključuje v politiko. Cilj skupine je ljudi 

obveščati o političnih vprašanjih in o njih razpravljati. Organizator "Politične 

skupine", Lebenshilfe, na srečanja vabi tudi ostale ljudi z ovirami iz drugih 

podpornih organizacij. V zadnjih letih (v času pred epidemijo Covid-19) je skupina 

imela 3 - 5 srečanj letno. Na začetku so bila srečanja namenjena pridobivanju 

osnovnih informacij o politiki (kaj je demokracija, glasovanje v Avstriji, ...) in 

spoznavanje najpomembnejših tem oz. vsebin posameznih strank. Glavno 

vprašanje je bilo: Kaj počnejo posamezne stranke na področju socialnih zadev in 

za osebe z intelektualno oviro? Na srečanja so bili povabljeni 

predstavniki/predstavnice s področja socialnih in socialno-političnih zadev, zunanji 

govorniki in govornice, strokovnjaki in strokovnjakinje. Del časa skupina namenja 

informacijam/teoriji (v lahkem branju), preostali čas pa je na voljo za vprašanja 

in izmenjavo mnenj. Delo poteka v manjših skupinah. Rezultati so predstavljeni 

na plenarnih zasedanjih. 

MADŽARSKA 

F. živi s starši v Budimpešti. Po končani osnovni šoli je več let opravljal lažja fizična 

dela v industrijski panogi. Sedaj dela v državni odvetniški organizaciji. Njegova 

zadolžitev so vrstniška izobraževanja na temo veščin za samostojno življenje. V 

prostem času se F. rad udeleži dnevnega varstva, gleda televizijo, posluša 

narodno-zabavno glasbo in zbira DVD-je ter knjige.  
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F. ima volilno pravico. Ima močna stališča o lokalnih politikih in ukrepih, ki vplivajo 

na njegovo življenje. "Dober župan mora pomagati ljudem z intelektualno oviro in 

jih podpirati.'' Informacije pridobiva iz lokalnih časopisov in novic. 

Meni, da bi mu politični programi in glasovnice, pripravljeni v lahkem branju,  

omogočili dostopnejše volitve. "Vesel sem, da nisem pod skrbništvom in lahko 

uveljavljam svojo volilno pravico. Ne strinjam se s tem, da lahko sodniki in sodnice 

omejijo volilno pravico mojim vrstnikom in vrstnicam. Mislim, da sodniki tega ne 

bi smeli delati. Več ljudi kot gre na volitve, boljše je. Jaz spodbujam svoje vrstnike, 

naj gredo in oddajo svoj glas, saj imajo do tega pravico!"39 

PORTUGALSKA 

Leta 2019 je bila 64-letnemu moškemu s sklepom sodišča po spremljevalnem 

ukrepu odvzeta volilna pravica. Državno tožilstvo se je nad odločitvijo pritožilo, a 

je pritožbeno sodišče januarja 2021 pritožbo zavrnilo in odločilo40, da spremembe 

volilne zakonodaje neločljivo s preklicem instituta odvzema ne zadržijo 

spremljevalne sodbe, ki ocenjuje oviranost pri izvajanju volilne pravice na strani 

odrasle osebe.  

Z odločbo je sodišče moškemu odvzelo tudi pravico, da sklene zakonsko zvezo, se 

razmnožuje, posvoji, skrbi in izobražuje biološke ali posvojene otroke, se sam 

giblje v državi ali tujini, spreminja prebivališče ter podpisuje uradne dokumente. 

Odločba je bila izdana na podlagi kroničnega alkoholizma, s hudo in trajno okvaro 

spomina ter kognitivnim pešanjem obdolženca, ki mu je (po mnenju sodišča) 

onemogočalo polno, osebno in zavestno uveljavljanje svojih pravic ter 

izpolnjevanje dolžnosti. 

  

                                       
39 https://www.facebook.com/kozpont.efoesz/posts/2046616108965604  
40http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/c4fe510862a144e08025867a0
03d52b1?OpenDocument  

https://www.facebook.com/kozpont.efoesz/posts/2046616108965604
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/c4fe510862a144e08025867a003d52b1?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/c4fe510862a144e08025867a003d52b1?OpenDocument
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SLOVENIJA 

Leta 2015 se na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije obrnil oče odrasle 

osebe z intelektualno oviro, ki ji je bila v postopku podaljšanja roditeljskih pravic 

odvzeta volilna pravica. Oče je podvomil v ustreznost odvzema volilne pravice. 

Varuha človekovih pravic je prosil, naj oceni skladnost odločitve z mednarodnimi 

konvencijami, ki jih je ratificirala Republika Slovenija.41 

Varuh človekovih pravic je preučil veljavne državne pravne akte in mednarodne 

dokumente, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Ocenil je, da bi lahko bila državna 

ureditev volilne pravice oseb z oviro oz. invalidnostjo, zlasti intelektualno oviro, v 

nasprotju s KPI.  

Nadaljevanje zgodbe je leta 2021 razkrila mati dotične osebe z intelektualno oviro. 

Povedala je, da je morala oseba na sodišče, da bi sodnik ocenil njene sposobnosti. 

Dokazati je morala, da zna  brati in pisati. Zastavljenih ji je bilo veliko vprašanj. 

Postopek je bil  boleč. Oseba je bila v stiski in čustveno razklana, saj ni storila 

ničesar narobe, a se je morala vseeno dokazati na sodišču, kjer je bila 

''obravnavana kot kriminalec''. 

                                       
41 V letu 2019 je Družinski zakonik (akt) (EVA 2016-2611-0062) izbrisal možnost podaljšanja 
starševskih pravic, a se ne uporablja retrogradno za osebe, ki so že imele podaljšanje starševskih 
pravic. Institut skrbništva je še vedno v veljavi.  
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Priporočila 

Eden od ciljev projekta myPart je bilo zbiranje in zagotavljanje informacij ter 

priprava priporočil na temo državljanske udeležbe ljudi z intelektualno oviro na 

lokalni, regionalni, državni in evropski ravni. 

Spoznali smo, da so dejavniki, ki preprečujejo ali spodbujajo politično in javno 

življenje ljudi z  intelektualno oviro, enaki ne glede na raven, ki jo preučujemo. Ni 

torej pomembno, ali govorimo o udeležbi na evropski, državni, regionalni ali lokalni 

ravni – opravka imamo z istimi dejavniki. 

Sodelovanje ali odsotnost sodelovanja sta odvisna od istih ovir/dejavnikov: 

nezanesljivih podatkov, formalnega in neformalnega odrekanja polne poslovne 

sposobnosti, diskriminatornih zakonov in politik, vprašanj dostopnosti, družbenih 

in kulturnih norm, pomanjkanja zanimanja ter znanja o pravicah ljudi z 

intelektualno oviro.  

Glede na navedena dejstva in s ciljem spodbujanja državljanske udeležbe oseb z 

intelektualno oviro partnerstvo myPart priporoča: 

ZAKONODAJNI OKVIR 

• Odpraviti je potrebno vse zakone in pravne dokumente, ki povezujejo 

poslovno sposobnost z volilno pravico ter politično udeležbo. 

• Pregledati je potrebno vse zakone, ki omejujejo poslovno sposobnost na 

podlagi intelektualne ovire in zamenjujejo dva povsem različna pojma: 

poslovna sposobnost in mentalna sposobnost. 

• Mehanizme nadomestnega odločanja je potrebno nadomestiti z 

mehanizmi podpornega odločanja. 

• Vzpostaviti je potrebno dostopne mehanizme pritožb, ki jih lahko uporabi 

vsak, ne glede na pravni status.  
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STIGMA IN ODNOS (DISKRIMINACIJA) 

• Izvajati je potrebno kampanje ozaveščanja o političnih in državljanskih 

pravicah oseb z  intelektualno oviro (skupaj z nevladnimi in drugimi 

organizacijami, ki jih predstavljajo). Kampanje bi se morale osredotočiti 

na odpravljanje stereotipov v zvezi s sposobnostjo udeležbe na volitvah 

in kandidiranja. 

• Spodbujati je potrebno prepoznavnost in sodelovanje oseb z intelektualno 

oviro v volilnih razpravah v medijih ter zagotoviti, da bodo politični 

programi ter  razprave osebam z intelektualno oviro zagotovljeni v 

dostopnih oblikah. 

• Spodbujati je potrebno izobraževanje, kritično mišljenje in medijsko 

pismenost.  

• Vsebine državljanske vzgoje morajo biti na voljo v dostopnih oblikah – 

lahkem branju. Šole bi morale biti aktivno vključene v zagotavljanje 

priložnosti učencem za učenje in izvajanje državljanskih dolžnosti. 

• Zagotoviti je potrebno, da bodo imeli mladi (z ali brez ovir oz. invalidnosti) 

dostop do praktičnih učnih izkušenj, ki jim bodo omogočile dejavno 

državljansko vključenost (participativni proračuni v šolah, študentsko 

združenje, predsednik razreda itd.) 

• Razviti in izvajati je potrebno strategije za vključevanje družin v 

izobraževanje o volilnih pravicah. To bi lahko storile volilne komisije in/ali 

drugi organi z interesom za enake pravice in politično udeležbo. 

• Uradnikom  na voliščih in drugim strokovnjakom, ki so zadolženi za 

registracijo volivcev ter so del volilnega sistema, je potrebno zagotoviti 

usposabljanje na temo nediskriminacije in izobraževanje o tem, kako 

podpreti osebe z intelektualno oviro. 

• Pripraviti in razširjati je potrebno smernice za nevladne in druge 

organizacije o tem, kako pomagati volivcem z intelektualno oviro. 
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DOSTOPNOST 

• Zagotoviti je potrebno, da bodo javne stavbe, volišča, parlamenti in 

vladne stavbe enakopravno dostopne vsem.  Osebe z intelektualno oviro 

bi morale imeti enake možnosti in omogočeno uporabo javnega prostora 

v enakem obsegu ter z enakim dostojanstvom kot vsi drugi državljani. 

• Informacije o volilnem postopku, političnih programih in postopkih 

glasovanja je potrebno zagotoviti v dostopni obliki – lahkem branju.  

• Priporočamo možnost simuliranih volišč. Nevladne organizacije bi skupaj 

z volilnimi organi dan pred volitvami postavile ''vadbena volišča'', na 

katerih bi lahko ljudje z intelektualno oviro vadili proces glasovanja.  

• Zagotoviti je potrebno dostopne volilne liste in/ali druga sredstva 

glasovanja, ki bodo spoštovala tajnost ter onemogočala manipulacije. 

• Raziskati je potrebno možnosti, ki jih ponuja elektronsko glasovanje. 

• Na dan volitev naj se zagotovi dostopen brezplačen prevoz do volišča in 

nazaj. 

• Priporočamo uvedbo telefonske linije za zagotavljanje informacij in 

sprejemanje zahtev po nastanitvi za osebe z intelektualno oviro in/ali 

ljudi, ki skrbijo zanje. 
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AKTIVNA UDELEŽBA 

• Priporočamo sistematično zbiranje ločenih podatkov o političnem in 

državljanskem sodelovanju ljudi z ovirami oz. invalidnostmi na evropski, 

državni in lokalni ravni.  

• Določi naj se kvota za udeležbo ljudi z intelektualno oviro na vseh ravneh 

- od lokalne do evropske. 

• Zagotoviti je potrebno dodatno finančno podporo osebam z intelektualno 

oviro za kritje dodatnih stroškov, ki bi lahko nastali zaradi udeležbe (npr. 

potreba po tolmačenju znakovnega jezika ali druge vrste pomoči). 
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