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Ljubljana, 07.02.2018
REPUBLIKA SLOVENIJA

Vlada Republike Slovenije
Predsednik dr. Miro Cerar
Gregorčičeva 20-25
1000 Ljubljana

Spoštovani predsednik Vlade,
Veselili smo se, ko smo videli, da je bil na dnevni redu današnje seje Vlade končno uvrščen tudi predlog
Za kona o socialnem vključevanju, o čemerje poročal tudi Radio Slovenija 1. Sredi dneva pa smo bili seznanjeni
z zaskrbljujočim dejstvom, daje bil predlog iz dnevnega reda današnje seje Vlade odložen,

-

zvezi društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki združuje 52 društev z
člani
15.031
(od tega 6.537 oseb z motnjami v duševnem razvoju), si Že najmanj dve desetletji prizadevamo,
da bi Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 nadomestila ureditev, ki bi

V Zvezi Sožitje

temeljila na človekovih pravicah in odpirala možnosti razvoja storitev v skupnosti. Potrebe slovenskih
državljanov pa so pokazale, da je potrebno nabor upravičencev razširiti, in sicer stremi skupinami invalidov:
z gluho-slepimi osebami, z osebami z avtističnimi motnjami, ki imajo hudo obliko neprilagojenega vedenja in
osebami z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro, V pripravo predloga Zakona o socialnem
vključevanju, ki naj bi povzemal vse te nove izzive, smo vložili veliko dela.
Glede na vse navedeno ne razumemo, zakaj je bil predlog Zakon o socialnem vključevanju odložen iz
dnevnega reda današnje seje Vlade. Zakon, kot je pripravljen, v celoti podpiramo, saj pomeni realizacijo
odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2007 (U-I-11/07-45) in je pomemben korak k uresničevanju Konvencije
o pravicah invalidov.
Osebe

z motnjami v duševnem razvoju so edina skupina, katerih status in pravice ureja zakon iz leta 1983 in
kljub
to
temu, da je Ustavno sodišče leta 2007 naložilo uskladitev obstoječega zakona z Ustavo v roku 1Ieta.
Za Republiko Slovenijoje sramotno, da se na tem področju ni naredilo nič, kar po naše izkazuje, da sta za te

državljane Republike Slovenije in njihove družine vladavina prava in etika samo mrtve črke na papirju.

Zaradi zgoraj navedenega zahtevamo, da se pripravljen predlog zakona uvrsti v zakonodajni postopek in
da se kot enakopravni del družbe začnejo upoštevati tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju. O zapletu
pri obravnavi tega zakona na Vladi bomo obvestili tudi vseh naših 52 društev, ki predlog Zakona o
socialnem vključevanju podpirajo in zahtevajo njegov sprejem.

Vadnal
Predsedni a Zveze Sožitje
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