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Velika oviranost pri slepoti – gibalna oviranost – doslej v slovenski zakonodaji ni 
bila opredeljena. Kot gibalno ovirane so bile zakonsko opredeljena le osebe, ki 
imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega aparata, centralnega 
ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in 
gibalnih motenj. Gibalna oviranost slepim osebam zakonsko ni bila priznana.  
 
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije si je že vrsto let prizadevala, da bi 
bila gibalna oviranost zakonsko priznana tudi za slepe osebe, pri tem je bila zelo 
aktivna tudi skupina staršev slepih in slabovidnih otrok za samopomoč. V 
decembru 2006 je bila dosežena sprememba za slepe otroke.  
 
Sprejete in objavljene so bile spremembe in dopolnitve Pravilnika o kriterijih za 
uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Ur. list RS, 
št. 129/2006 z dne 12.12.2006), veljati so pričele naslednji dan po objavi. S tem 
pravilnikom se določajo kriteriji za opredelitev otrok, ki potrebujejo posebno nego 
in varstvo ter sestava, delo in plačilo zdravniških komisij, ki dajejo mnenja v 
postopkih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in 
varstvo po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. 
 
2. odstavek 3. člena tega Pravilnika, ki opredeljuje gibalno ovirane otroke, 
razlikuje: a) zmerno gibalno ovirane otroke, b) težje gibalno ovirane otroke in c) 
težko gibalno ovirane otroke. Točka c) po novem glasi: 

»(c)Težko gibalno ovirane otroke: otrok ima malo uporabnih gibov, 
samostojno gibanje ni možno oziroma ima težko funkcionalno motnjo obeh 
rok ali je brez rok. V celoti je odvisen od tuje pomoči. Funkcionalno težko 
gibalno ovirane otroke: slepi otroci do 10. leta starosti, otroci s težko 
kardiorespiratorno insuficienco in otroci s trajno intenzivno terapijo na 
domu (totalna paranteralna prehrana, dializa, umetna ventilacija) ter otroci 
s kombinirano težjo gibalno motnjo ali težjo motnjo v duševnem razvoju.« 

 
Slepi otroci do 10. leta starosti so po novem torej opredeljeni kot funkcionalno 
težko gibalno ovirani otroci.  


