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POVZETEK
Raziskovalni izziv je zbrati in predstavitvi pravice invalidov v RS, ki se zagotavljajo iz mreže
državnih sistemov socialne zaščite; ugotoviti, kam se med EU državami umešča RS glede
letnih izdatkov za invalidsko varstvo po različnih kazalnikih; analizirati poznavanje in
uveljavljanje konkretnih pravic upravičencev (invalidov in podjetij), ki jih zagotavlja država.
Deskriptivna metoda mi je služila pri predstavitvi posameznih pravic, ugodnosti in olajšav,
z metodo kompilacije sem povzela spoznanja, stališča in rezultate drugih avtorjev o
zagotavljanju, izvajanju in uresničevanju pravic ter državnih pomoči invalidom. Z metodo
anketiranja med invalidi in podjetji sem ugotovila dejansko stanje glede poznavanja in
uveljavljanje konkretnih pravic iz naslova invalidnosti.
Analiza ankete, ki je bila izvedena med invalidi, je pokazala, da pravice invalidi na splošno
dobro poznajo. Posamezniki, ki jim pravice pripadajo, jih v večini uveljavljajo. Analiza ankete
podjetij pa je pokazala, da, četudi podjetja izpolnjujejo pogoje za uveljavljanje davčnih
olajšav in pomoči iz naslova zaposlenih invalidov, ugodnosti, ki jih nudi država, žal ne
izkoristijo v popolnosti.
Rezultati raziskave bodo pripomogli k boljšemu razumevanju dejanskega stanja na področju
poznavanja in uveljavljanja davčnih olajšav in drugih pomoči, ki jih zagotavlja država za
invalide, in pri oblikovanju ugotovitev in predlogov sprememb za izboljšanje socialnega
položaja invalidov ter razmer in pogojev za podjetja pri zaposlovanju invalidov.
Rezultati analize so uporabni v smislu zavedanja dejanskega stanja na področju invalidskega
varstva, ki je potrebno sprememb. Uporabni so kot izhodišče za oblikovanje nove
zakonodaje, vključitev novih mehanizmov ali aktivnih ukrepov na tem področju, predvsem
v smislu pravičnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja pravic.

Ključne besede: invalidsko varstvo, davčne olajšave, državne pomoči, invalid, invalidnost.
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SUMMARY
TAX RELIEF AND ASSISTANCE FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Challenge of research is to gather and present rights of disabled persons in RS, from the
national systems of social protection. Find out, where RS stands in EU, regarded to annual
expenditureput in disabled care, through wide variety of indicators. Analise knowledge and
asserting of specific rights for disabled people and companys, ensured by the RS.
Descriptive metod has serve me in presentation of individual entitlements, benefits and
deductions, with compilation metod I summed up knowledge, views and results of other
authors abouth ensuring, implementation and realization of rights and State help for people
with disabilities. With survey method among disabled people and companys, I found out
actual situation, regarde to knowledge and exercise of specific rights addresed on disability.
The analysis of the survy results, showes that disability people generally well know the
rights. Majority of them exercise the rights. Anaysis of the survey results from companys
showed, that even if companys meet the conditions for tax relief from addres of employing
people with disabilities, witch is offered from the State, unfotunately they don t take full
advantage of it.
Results of the research will contribute to a better understanding of the actual situation in
the field of knowledge and exercise of tax breaks and other aid provided by the State for
persons with disabilities, and help in making observations and amendments to inprove social
situation of persons with disabilities as well as the conditions and terms for companys,
which will emply people with disabilities.
Results of the analyses are useful in terms of the real situation in the field of disability care,
which need necessary changes. Also useful as a starting point for creation of new legislation,
incorporation of new mechanisms or active measures in that field, particular in context of
fairer and more effective provisions.

Keywords: disability protection, tax relief, state aid, disabled person, disability.
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1 UVOD
Tema magistrskega dela je predstavitev državnih pomoči in davčnih ugodnosti za
populacijo, ki je širši javnosti poznana pod terminom invalidi. Splošne opredelitve pojma
invalidnost ni. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem invalidnost označen kot
»lastnost osebe in stanje invalidnega človeka, invalid pa je oseba, ki je zaradi prirojene
telesne napake, posledic bolezni, poškodbe nesposoben ali le delno sposoben za delo.«
Invalidi so številčno močna skupina ljudi, ki v svetu še narašča. Funkcionalno ovirani ljudje
pri nas predstavljajo 8,48 % aktivnega prebivalstva, v EU pa vsaj 16 %. Invalidi so bili in
so navzoči v vseh delih sveta in na vseh ravneh vseh družb.
Bili so časi, ko je bil invalid »en sam nebodigatreba«. Obstajali so režimi, ki so se tega
nepotrebnega družbenega »bremena« skušali znebiti po hitrem postopku. Stoletja so bila
potrebna, da je dozorelo spoznanje o človekovem dostojanstvu, iz katerega se je na podlagi
zavesti, da je sočloveku treba pomagati, začela rojevati socialna politika. Slovenija je po
prvi svetovni vojni znotraj Jugoslavije počasi začela razvijati svojo socialno politiko na
področju invalidnosti. Na tem področju je skozi čas prihajalo do različnih sprememb,
predvsem z vstopom Slovenije v EU, ko je morala svoj socialni sistem uskladiti z usmeritvami
EU in mednarodnimi akti, ki določajo minimalne standarde in temeljne pogoje za nastanek
pravic.
14. člen Ustave Republike Slovenije določa, da so človekove pravice in temeljne svoboščine
zagotovljene vsakomur, ne glede na osebne okoliščine. Ta člen se je v letu 2004 dopolnil
tako, da se danes za osebno okoliščino šteje tudi invalidnost. Ustava Republike Slovenije s
tem izrecno poudarja pravico do enakosti invalidov pred zakonom oziroma da ne sme biti
nihče zapostavljen zaradi invalidnosti. Z Ustavo so zagotovljene tudi pravice do socialne
varnosti pod pogoji, ki so določeni z zakoni. Država ureja obvezno zdravstveno,
pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje. Vojnim
veteranom in žrtvam vojnega nasilja je zagotovljeno posebno varstvo v skladu z zakonom
(Ustava RS, 50. člen).
Socialne transferje in druge pravice, ki jih država namenja invalidom, razdelimo v sklope o
socialni varnosti, zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vzgoji in
izobraževanju, zaposlovanju, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, olajšavah in
oprostitvah ter v sklop, ki se nanaša na vojne invalide. Za različna področja socialne zaščite
so pristojna različna ministrstva. Najobsežnejši del področij spada v resorno pristojnost
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za zdravje.
Za invalide je bistvenega pomena zagotovitev čim samostojnejšega življenja, za katerega
pa so nujno potrebni podporni mehanizmi tako v obliki socialnih transferjev, različnih
pripomočkov in tehničnih rešitev, kakor tudi storitev in programov. Oseba je upravičena do
pravic na podlagi zakona, po katerem pridobi status invalida, glede na delež telesne okvare,
vključenost osebe v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, čas nastanka
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invalidnosti idr. Do velikega deleža pravic so upravičene vse kategorije invalidov, vendar pa
do uresničitve pravic težko ali nikoli ne pride. To pomeni, da sama vrsta oviranosti ne more
biti absolutna podlaga za določitev vrste pravic posamezne skupine invalidov. Programi
invalidom omogočajo več priložnosti za neodvisno življenje, hkrati pa tudi razbremenijo
državni proračun, ki je tradicionalno vzdrževal njihovo pasivnost in odvisnost od državnih
pomoči.
Evropska komisija objavi vsaki dve leti poročilo o splošnem položaju invalidov, ki je osnova
za opredeljevanje nujnih ali prednostnih nalog na tem področju v prihajajočem obdobju.
Poročilo nudi tudi smernice državam članicam EU in interesnim skupinam pri oblikovanju
nacionalnih politik na področju invalidnosti. Z mednarodnega vidika je pomembna
Konvencija o pravicah invalidov in Opcijski protokol k mednarodni konvenciji o pravicah
invalidov. Je prva mednarodna pogodba s področja človekovih pravic v 21. stoletju, ki jo je
podpisala tudi Slovenija, in določa minimalne standarde, ki jih morajo vlade uresničevati,
da bi bili invalidi deležni osebnih, političnih, ekonomskih in socialnih pravic, predvsem pa
pravic do zdravstvene oskrbe in izobrazbe.
Za temelj raziskovanja sem postavila naslednje hipoteze:
H1. Slovenija v primerjavi z izbranimi državami članicami EU letno namenja manj
proračunskih sredstev za financiranje invalidskih transferjev in programov.
H2. Invalidi v Sloveniji dobro poznajo davčne olajšave in druge pravice, ki jim jih nudi država
na podlagi invalidnosti, in jih tudi redno koristijo oziroma se jih poslužujejo.
H3. Slovenska podjetja so dobro seznanjena z ugodnostmi, ki jim jih nudi država ob
zaposlitvi invalidne osebe.
Glavni namen magistrske naloge je bil preučitev nacionalnih pravnih virov, ki so podlaga za
zagotavljanje socialne varnosti invalidov, uresničevanje njihovih pravic preko državnih
transferjev in davčnih olajšav. Namen naloge je tudi seznanitev z mednarodnimi pravnimi
viri in ukrepi, ki omogočajo invalidom enakovredno uživanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in predstaviti tudi druge pravice, ki predstavljajo skrb države za uresničevanje
pravic invalidov in ne spadajo med socialne transferje. Slovenijo po vstopu v EU zavezujejo
mednarodni akti in mednarodni pravni viri s področja socialne politike in socialnega varstva,
ki jih je morala ratificirati in integrirati v svoj socialni sistem, zato sem se pri pisanju
magistrske naloge opirala tudi na te, obenem pa ugotavljala skladnost slovenske
zakonodaje z mednarodnimi pravnimi viri. Glavni cilj magistrske naloge je opredeliti in
opisati socialne transferje in druge pravice invalidov, ki jih zagotavlja Slovenija kot socialna
država, ugotoviti pravne podlage za dodelitev določene pravice posamezniku, kdo in pod
kakšnimi pogoji je upravičenec, saj poznamo tudi socialne transferje in pravice za invalide,
ki jih poleg njih uveljavljajo druge osebe; ugotoviti vir financiranja posamezne pravice.
Poznamo dva glavna načina financiranja socialne varnosti, to sta financiranje s prispevki ali
financiranje z davki (iz proračuna) ter financiranje s prispevki, ki je značilno za socialna
zavarovanja, kjer prispevke plačujejo zavarovanci. Poleg sprememb na področju politike,
gospodarstva, tehnologije, globalizacije trga, se pojavljajo spremembe tudi v politiki in
načinu invalidskega varstva. Državna skrb za invalide ni pomembna le z vidika zagotavljanja
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finančne varnosti, v ospredju je vedno večja težnja po družbenem delovanju in
odgovornosti, da se invalidu zagotovijo ustrezne možnosti za polno in enakovredno življenje
ter polno in učinkovito delovanje v družbi. Cilj magistrske naloge je predstaviti in opredeliti
nacionalne transferje pomoči, ugodnosti, olajšave, ki spadajo na področje invalidskega
varstva, v izbranih EU državah primerjati višino proračunskih izdatkov, ki jih namenijo
financiranju invalidnosti. Cilj je tudi raziskati poznavanje in izkoriščanje posameznih pravic,
ugodnosti in olajšav na strani posameznih invalidov, kakor tudi drugih upravičencev, ki lahko
koristijo ugodnosti iz naslova invalidnosti, v mojem primeru so to podjetja.
Davčne olajšave, ki jih lahko uveljavljajo invalidi, so predvsem nadomestilo za visoke
stroške, ki nastanejo zaradi njihovih posebnih potreb. Davčne olajšave določajo članice EU
samostojno. Poleg davčnih olajšav v posameznih državah EU invalidi lahko uveljavljajo še
različne druge olajšave, ki pa se med posameznimi državami razlikujejo predvsem zaradi
zgodovinskih, kulturnih in drugih razlik. Članicam Unije je dopuščena velika samostojnost
na tem področju, obenem pa iščejo tiste skupne točke, ki bi na ravni EU prinesle le pozitivne
spremembe na področju invalidske politike. Ocene doslej opravljenih raziskav so pokazale,
da skrb države za potrebe invalidov na področju davčnih in drugih olajšav ter oprostitev ni
niti ustrezna, niti neustrezna. Raziskave tudi kažejo, da delodajalci niso dovolj informirani o
sistemskih spodbudah za zaposlovanje invalidov, kakor tudi, da obstaja premalo podpornih
programov, ki bi omogočali večjo zaposljivost invalidov. Prav tako ocene dosedanjih raziskav
kažejo, da invalidi ne poznajo vseh možnih sistemskih spodbud in da bi državne pomoči
morale biti individualne in neposredne, namenjene posameznikom in ne organizacijam.
Pri raziskovalnem delu magistrske naloge sem uporabila različne metode znanstvenega
raziskovanja. Z dogmatično metodo, ki skuša ugotoviti, kakšno je veljavno pravo, sem
najprej ugotovila in razčlenila zakonodajo v Sloveniji, z enako metodo sem nadaljevala pri
izbrani članici Republiki Hrvaški in pravu EU. Z metodo primerjanja sem ugotovitve med
seboj primerjala, vrednotila in ustrezno interpretirala. Z metodo kompilacije sem povzela
spoznanja, stališča in rezultate drugih avtorjev o zagotavljanju, izvajanju in uresničevanju
pravic in drugih državnih pomoči invalidnim osebam. Pravne in teoretične podlage so mi
bile v oporo pri analitičnem delu. Analitična metoda, ki je proces razčlenjevanja celote na
posamezne sestavine, mi je pomagala pri prikazu in analizi obstoječega stanja. Z metodo
zbiranja podatkov sem del podatkov pridobila z lastnim raziskovanjem, ostale pa iz
mednarodnih in domačih analiz in statistik. Z metodo anketiranja sem zbrala stališča in
mišljenja podjetij in invalidnih oseb o poznavanju, zadovoljstvu in posluževanju državnih
ukrepov, programov in transferjev na področju invalidnosti. Preko empiričnega dela so
predstavljeni rezultati raziskav anketnega vprašalnika in analiz podatkov, na podlagi katerih
je ugotovljena pravilnost zastavljenih hipotez oziroma morebitno odstopanje od zastavljenih
ciljev.
Vsebina magistrskega dela je razdeljena v dva dela. V teoretičnem delu sem uvodoma
predstavila tematiko magistrskega dela, njen namen in cilj ter izbrane metode raziskovanja.
Sledi opredelitev osnovnih pojmov, ki sem jih obravnavala v nalogi. Invalidi lahko
uveljavljajo pravice na podlagi statusa invalida. Statusi so lahko podeljeni na podlagi
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različnih zakonov, ti so opisani v drugem poglavju. Naslednje poglavje je namenjeno
predstavitvi pravnih virov Slovenije, EU in mednarodnih pravnih virov. Osrednji del
teoretičnega dela je osredotočen na podrobno predstavitev davčnih olajšav in državnih
pomoči za invalide. V tem delu sem predstavila tudi davčne olajšave za invalide v Republiki
Hrvaški. V empiričnem delu sem najprej primerjala letne izdatke za invalidnost izbranih
držav članic v določenem časovnem obdobju. S tem sem ugotovila odstopanja pri transferjih
med posameznimi državami in glede na omenjene izdatke ugotovila, kam se na tem
področju uvršča Slovenija. Nadaljevala sem z analiziranjem rezultatov prve ankete, ki sem
jo opravila med izbranimi podjetji o seznanjenosti z ugodnostmi, ki jim jih nudi država ob
zaposlitvi invalidne osebe. Gre za enega od pomembnejših ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, ki ga izvaja država pri uresničevanju srednjeročnih smernic in strateških
dokumentov razvoja trga dela in zaposlovanja, sprejetih na ravni države in Evropske unije.
Druga anketa pa je bila izvedena med posamezniki, ki uživajo status invalida. Tema je prav
tako seznanjenost s pravicami, ki jih zagotavlja država za njihovo dobrobit. Anketa mi je
dala tudi podatke o poznavanju in uživanju invalidskih transferjev in davčnih olajšav, ki jim
jih zagotavlja država. Ta del se zaključuje z ugotovitvami in možnimi predlogi za izboljšanje.
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2 OPREDELITEV POJMOV
2.1 INVALID, INVALIDNOST
Definiranje pojma invalid je zahtevna strokovna naloga, predvsem z vidika neenotnosti
invalidske populacije. Obstaja več vrst in stopenj invalidnosti, na osnovi katerih poznamo
tudi več kriterijev in meril.
V Sloveniji poznamo in uporabljamo različne izraze za iste pojme in iste izraze za različne
pojme pri obravnavanju populacije, ki jo zajema invalidsko varstvo. Vedeti moramo, da ne
gre le za poznavanje različnih vrst invalidnosti, temveč tudi za različno poimenovanje
določene skupine invalidov glede na namen in področje, kjer se uveljavljajo pravice, na
primer delovni invalid, funkcionalno ovirani, telesno in duševno prizadeti ipd. (Tonin, 2009,
str. 16). Iz navedenega lahko sklepamo da je invalidnost v vsakem zakonu opredeljena
drugače, odvisno od tega, za kakšen namen se definicija uporablja. Pri opredelitvi je
pomembno, da je pri posamezniku prišlo do okvare zdravja, ki se jo lahko določi s stopnjo,
trajanjem ali pa izrazom telesna in duševna prizadetost. Prav tako je zelo pomembno, da je
invalidnost ugotovljena po postopku, ki ga določa zakon. Obenem pa mora obstajati
invalidnost glede na odnos z dogajanjem v okolju, npr. invalidnost je posledica okoliščin,
povezanih z vojno in vojaškim materialom, vključitvijo na trg dela ali v izobraževanje (Uršič,
2016, str. 26).
ZPIZ-2 v 63. členu definira invalidnost kot spremembo v zdravstvenem stanju, ki je ni
mogoče odpraviti z zdravljenjem ali rehabilitacijo. Spremembe v zdravstvenem stanju
morajo biti ugotovljene na podlagi ZPIZ-2 in morajo povzročati zmanjšanje zmožnosti za
ohranitev delovnega mesta ali za poklicno napredovanje. Prvi člen Konvencije o pravicah
invalidov opredeljuje invalide kot ljudi z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi
ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z raznimi ovirami omejujejo, da bi lahko
enakovredno in učinkovito sodelovali v družbi. Definicija invalida po Zakonu o zaposlitveni
rehabilitaciji (ZZRZI) pravi, da je invalid oseba, ki pridobi status po ZZRZI ali drugih
predpisih, in oseba, ki ji pristojni organ z odločbo ugotovi trajne telesne ali duševne okvare
ali bolezni, zaradi katerih ima manjše možnosti, da se zaposli, ohrani zaposlitev ali napreduje
(Lapornik, 2016). Konvencija o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v prvem členu
določa, da je invalid oseba, ki ima zaradi telesne ali duševne okvare bistveno zmanjšane
možnosti, da si zagotovi in obdrži ustrezno zaposlitev, oziroma da v njej napreduje (Kobal,
Dremelj, Nagode, Smolej, 2006, str. 69).
Deklaracija o pravicah invalidov poudarja, da je invalid vsaka oseba, »ki zaradi prirojene ali
pridobljene pomanjkljivosti v svojih telesnih ali duševnih sposobnostih ni sposobna sama
delno ali v celoti zadovoljevati potreb normalnega individualnega in/ali družbenega
življenja«. V Poročilu o človekovih pravicah in invalidnosti je zapisano, da se šteje za invalida
»vsaka oseba, ki ima, upoštevajoč starost ter socialno okolje, v katerem živi, zaradi trajne
ali dolgotrajne funkcionalne telesne ali duševne okvare resne težave pri svojem vključevanju
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v družino, družbo, izobraževanje in poklic oziroma pri uveljavljanju svojih človekovih pravic
(Despouy, 1991, str. 24). Invalid po 5. členu Zakona o invalidskih organizacijah (ZInvO) je
»posameznik, ki zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma
ustvarja fizično in družbeno okolje, ne more sam delno ali v celoti zadovoljevati potreb
osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živi, v skladu z
mednarodno klasifikacijo«. V 3. členu Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) so
invalidi opredeljeni kot »osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi in senzoričnimi okvarami
ter motnjami v duševnem razvoju, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da
bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi«.
»Razmišljanje o definicijah lahko sklenemo z ugotovitvijo, da je definicij veliko in da so med
seboj raznolike – kar pa ima za posledico, da ko govorimo o invalidih, ni povsem jasno, kaj
so skupne značilnosti skupine in kako primerjati različne skupine invalidov. Drugi problem,
ki izvira iz te pestrosti in raznolikosti definicij, pa je, da imajo zato invalidi različne pravice
in morda tudi zaradi tega sami sebe različno doživljajo. Končno velja zaključiti, da
predstavljene definicije ostajajo na ravni ‘medicinskega modela’ in šele v najnovejših
zakonodajnih gradivih država postopoma sprejema ‘socialno-politični model’ kot svoj
model« (Uršič, 2016, str. 27).

2.2 STATUSI INVALIDOV
Po slovenski zakonodaji se osebi prizna invalidnost z odločbo, ki jo izda pristojni organ na
podlagi izvedenskega mnenja organa. Na podlagi takšne odločbe lahko posameznik invalid
uveljavlja pravice, obenem pa ima tudi dolžnosti, ki so določene z zakonom (Uršič, 2016,
str. 26). Različne definicije invalidnosti ne veljajo le za teoretike, temveč se pojavljajo tudi
pri samih izvajalcih invalidskega varstva, za katere so značilni lastni kriteriji za pridobitev
statusa in dodelitev pravic ter ugodnosti.
Stopnjo invalidnosti merimo z različnimi metodami. Tako poznamo ocenjevanje delovnih
dosežkov na vzorcih, poskusno delo, merjenje na laboratorijskih instrumentih in podobno.
V ta namen obstajajo različni načini merjenja. Pri posamezniku se merijo njegove funkcijske
zmožnosti in njihova odstopanja glede na velikost, pogostost in trajanje nezmožnosti.
Določitev stopnje invalidnosti je pomembna podlaga za določitev višine socialnih pomoči,
davčnih olajšav in drugih ugodnosti za invalide. Obstajajo in uporabljajo se različni pojmi za
opredelitev stopnje invalidnosti. Nekateri uporabljajo pojme, kot so lažja, zmerna in težja
invalidnost. V Sloveniji se pri vojaških invalidih uporablja večstopenjska invalidnost (od I.
do VIII. stopnje), pri delovnih invalidih pa poznamo tristopenjsko kategorizacijo (Drobnič,
2001, str. 441). V slovenskem prostoru poznamo različne statuse invalidov, ki jih izdajajo
različne institucije na podlagi različnih zakonov, opisani so v nadaljevanju.
2.2.1 STATUS INVALIDA PO ZAKONU O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN
ZAPOSLOVANJU INVALIDOV
Status invalida po 10. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
(ZZRZI) lahko pridobi oseba, ki še ni pridobila statusa invalida po drugih predpisih, oziroma
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še nima odločbe pristojnega organa o ugotovljenih trajnih duševnih ali telesnih okvarah ali
bolezni, zaradi katerih ima manjšo možnost za zaposlitev ali ohranitev zaposlitve. Vlagatelj
prošnje za pridobitev statusa invalida po ZZRZI mora biti prijavljen kot brezposelna oseba
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), le izjemoma, ob izpolnjevanju
pogojev, lahko ta status pridobi tudi zaposlena oseba. Eden od pogojev za pridobitev
statusa je tudi dopolnjena starost 15 let in/oziroma oseba ni stara več, kot je starostna
meja za pridobitev pokojnine za najnižjo pokojninsko dobo.
Za pridobitev statusa invalida morajo biti po 11. členu ZZRZI pri osebi ugotovljene trajne
posledice telesne ali duševne okvare, težave, ki vplivajo na njeno zaposljivost ali ovire pri
vključevanju v delovno okolje. S Pravilnikom o merilih in postopku za pridobitev statusa
invalida za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvene
možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij se v 4. členu še natančneje opredeli
merila za pridobitev statusa invalida z naslednjo petstopenjsko lestvico:
 če težav in ovir pri zaposlovanju ni oziroma so zanemarljive in so ocenjene do
vključno 4 %, je stopnja invalidnosti po lestvici enaka 0 in se status invalida ne
prizna;
 če so težave in ovire majhne ter so ocenjene na 5 do vključno 24 %, je stopnja
invalidnosti po lestvici enaka 1;
 če so težave in ovire zmerne oziroma znatne ter so ocenjene na 25 do vključno 49
%, je stopnja invalidnosti po lestvici enaka 2;
 če so težave in ovire velike oziroma težke ter so ocenjene na 50 do vključno 95 %,
je stopnja invalidnosti po lestvici enaka 3;
 če so težave in ovire popolne ter so ocenjene na 96 do 100 %, je stopnja invalidnosti
po lestvici enaka 4.
Tako ta pravilnik nadalje v 5. členu določa, da status invalida pridobi oseba, pri kateri je
torej ugotovljena določena stopnja ovir in težav pri zaposlovanju. Na podlagi ugotovitve in
mnenja rehabilitacijske komisije1 območna služba (ZRSZ) izda odločbo o pridobitvi statusa
invalida po ZZRZI.
2.2.2 STATUS INVALIDA PO ZAKONU O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU
Nosilec in izvajalec tega zakona je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
ki ima status javnega zavoda. V primerih, ko se ugotavlja invalidnost, poda izvedensko
mnenje senat v sestavi najmanj dveh izvedencev. V postopku pred izdajo izvedenskega
mnenja sodelujejo izvedenski organi zavoda z zavarovančevim osebnim zdravnikom,
imenovanim zdravnikom, službo medicine dela, specialistično službo oziroma z zavodi za
usposabljanje invalidnih oseb in z delodajalci in njihovimi izvajalci medicine dela. Invalidnost
je podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z
Predsednike in člane rehabilitacijskih komisij imenujejo predstojniki območnih služb zavoda oziroma centralne
službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje z liste izvedencev, ki jo določi minister, pristojen za invalidsko
varstvo.
1
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zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so spremembe ugotovljene v skladu s
ZPIZ in se zaradi njih zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev
delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje (ZPIZ, 63. člen). Vzroki za nastanek
invalidnosti so po ZPIZ lahko poškodba pri delu, poklicna bolezen, bolezen in poškodba
zunaj dela.
Invalidnost se po 63. členu ZPIZ razvršča v naslednje kategorije:
 I. kategorija: če zavarovanec ne more več opravljati organiziranega pridobitnega
dela niti svojega poklica in nima več preostale delovne zmožnosti;
 II. kategorija: če je zavarovančeva delovna zmožnost za njegov poklic zmanjšana
za 50 % ali več;
 III. kategorija: če zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom,
vendar pa lahko opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom (štiri ure
dnevno) ali če je zavarovančeva delovna zmožnost za njegov poklic zmanjšana za
manj kot 50 % ali če lahko opravlja svoj poklic s polnim delovnim časom na
drugem delovnem mestu.
2.2.3 STATUS INVALIDA PO ZAKONU O VOJNIH INVALIDIH
O pravici do statusa vojnega invalida na prvi stopnji odloča upravna enota, pristojna za
vojne invalide. O pritožbah zoper odločbe upravne enote odloča ministrstvo, pristojno za
vojne invalide. Odstotek invalidnosti ugotavlja upravna enota oziroma ministrstvo na
podlagi izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije2. Vojni invalid je oseba, ki je v
okoliščinah po Zakonu o vojnih invalidih (ZVojI) kot neposredno posledico teh okoliščin brez
svoje krivde dobila najmanj 20 % okvaro zdravja zaradi poškodbe ali bolezni ali poslabšanja
bolezni, ki jo je imela že prej, ali za katero sicer ni mogoče zanesljivo ugotoviti, da so jo
povzročile te okoliščine, vendar je mogoče sklepati, da so vojne razmere znatno vplivale,
da se je poslabšala. »Vojaški vojni invalid je oseba, ki je dobila okvaro zdravja pri
opravljanju vojaških ali drugih dolžnosti za cilje obrambe ali varnosti Republike Slovenije,
ter oseba, ki je dobila okvaro zdravja v enakih okoliščinah v bojih za obrambo slovenske
severne meje (1918 in 1919), kot udeleženec narodnoosvobodilne vojne Slovenije (1941–
1945) ali ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo (1991)« (ZVojI, 2. člen).
Poleg vojaških vojnih invalidov poznamo tudi vojaške mirnodobne invalide. To so državljani
Republike Slovenije, ki so v miru pri opravljanju vojaške dolžnosti ali v vojaški šoli dobili
okvaro zdravja. Enako velja za državljane RS, ki so okvaro zdravja dobili pri opravljanju
nadomestne civilne službe, ter za vojaške osebe pri opravljanju vojaške dolžnosti izven RS
v okviru mednarodnih obveznosti in tudi za državljane, pri katerih je nastala okvara zdravja
pri opravljanju nalog pripadnika civilne zaščite, ki predstavljajo povečano nevarnost za
okvaro zdravja (ZVojI, 3. člen).

Zdravniška komisija prve stopnje, ki da izvid in mnenje upravni enoti, ima tri člane zdravnike. Minister, pristojen
za vojne invalide, imenuje člane zdravniške komisije prve stopnje in določi sedež in delovno območje komisije.
2
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Tretja kategorija vojnih invalidov so civilni invalidi vojne. To so državljani RS, ki so dobili
okvaro zdravja kot nevojaška oseba zaradi vojnih dogodkov ali dogodkov ob vojaški agresiji
na RS ali zaradi poškodbe, ki jo je povzročil zapuščen vojaški material na ozemlju RS. Civilni
vojni invalid je tudi državljan RS, ki je okvaro zdravja dobil ob terorističnem napadu na
ozemlju RS ali v tujini. Civilni vojni invalid je tudi državljan RS, ki je okvaro zdravja dobil
zaradi vojnih dogodkov ali ker mu jo je povzročil zapuščen vojaški material v tujini, kjer je
zaradi vojne v RS v zaporu, internaciji, konfinaciji, deportaciji, prisilnem delu ali na begu.
Civilni vojni invalid je lahko tudi tujec, ki je imel stalno prebivališče v RS, ko je dobil okvaro
zdravja zaradi vojnih dogodkov ali ker mu jo je povzročil zapuščen vojaški material na
ozemlju RS, in tujec, ki je dobil okvaro zdravja zaradi vojnih dogodkov na ozemlju RS (ZVojI,
4. člen).
2.2.4 STATUS INVALIDA PO ZAKONU O DRUŽBENEM VARSTVU DUŠEVNO IN
TELESNO PRIZADETIH OSEB
Center za socialno delo odloča o statusu invalida, kadar je prizadetost nastala v otroški dobi
do dopolnjenega 18. leta starosti ali v času rednega šolanja, vendar najdlje do 26. leta
starosti.
Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih (ZDVDTP) oseb ureja oblike
družbenega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadetih oseb, ki
se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je ugotovljeno, da je
prizadetost nastala v otroški oziroma mladostni dobi do dopolnjenega 18. leta starosti
oziroma v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. Postopek
poteka na centru za socialno delo, in sicer na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti. Pravica
se prizna na podlagi mnenja komisije. Center za socialno delo izda odločbo statusa invalida.
2.2.5 STATUS INVALIDA PO ZAKONU O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI
POTREBAMI – ODLOČBA O USMERITVI
Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja se vloži pri
pristojni šolski upravi. Ta mora pred izdajo odločbe o usmeritvi v program vzgoje in
izobraževanja pridobiti strokovno mnenje, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve
stopnje. Na podlagi strokovnega mnenja in ugotovitev v postopku izda pristojna šolska
uprava odločbo o usmeritvi. V primeru, ko so otrokove motnje vedenja in osebnosti, pri
katerih je zaradi motenj ogrožen njihov zdrav razvoj oziroma ogrožajo okolico v taki meri,
da potrebujejo vzgojo v zavodu, se o oddaji v zavod odloči in spremlja izvajanje ukrepa
pristojni center za socialno delo. Center za socialno delo izda odločbo v soglasju s pristojno
šolsko upravo. »Glede na pravni status se invalidom odmerjajo različne pravice, denarne ali
pravice drugih oblik. Dajatve države invalidom z različnimi pravnimi statusi so zelo različne.
Invalidni otroci ali mladostniki so deležni bistveno manjše državne pomoči kot na primer
delovni invalid« (Drobnič, 2001, str. 441).
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3 PRAVNI VIRI NA PODROČJU INVALIDSKEGA VARSTVA
Področje invalidskega varstva mora imeti kakor vsa ostala področja temelj za svoje
delovanje in uresničevanje v pravnih podlagah. V tem segmentu poznamo nacionalne
zakonodaje, ki izhajajo iz smernic, določenih v mednarodnih pravnih virih. Pravne akte, ki
določajo dolžnost držav pri zagotavljanju invalidskega varstva, sprejemajo mednarodne
organizacije. Med te sodijo Organizacija združenih narodov (OZN), Mednarodna organizacija
dela (MOD), Svet Evrope (SE) in Evropska skupnost (ES).

3.1 MEDNARODNA PRAVNI VIRI
Z vidika spoštovanja človekovih pravic invalidov je potrebno najprej izpostaviti nekaj
dokumentov, ki jih je sprejela Generalna skupščina OZN ali njene specializirane organizacije,
na primer Mednarodna organizacija dela (Uršič & Tabaj, 2015, str. 7). Namen mednarodnih
aktov, ki urejajo človekove pravice in svoboščine, je, da se v njih določene pravice v
vsakdanjem življenju tudi učinkovito izpolnjujejo, uresničujejo in zagotavljajo. V
nasprotnem primeru, ko država pogodbenica ne izpolnjuje obveznosti mednarodnih aktov,
je proti njenim dejanjem predvideno sodno varstvo (Končar, 2010, str. 151–152).
3.1.1 ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV
Organizacija združenih narodov (OZN) je najpomembnejša mednarodna vladna
organizacija, ki je nastala leta 1945. V skladu z ustanovno listino je članstvo v OZN odprto
za vse miroljubne države, ki prevzamejo obveznosti, vsebovane v Ustanovni listini OZN, in
ki so po presoji Organizacije sposobne in voljne spolnjevati te obveznosti. Slovenija je
postala članica OZN 22. maja 1992 s potrditvijo Generalne skupščine. Delovanje OZN
posega na različna področja, kot so varnost, socialno-ekonomski razvoj, človekove pravice,
humanitarne dejavnosti, razvoj mednarodnega prava. Posebno pozornost namenja tudi
področju, ki je povezano z vprašanjem invalidnosti.
Generalna skupščina Združenih narodov je decembra 1948S sprejela in razglasila Splošno
deklaracijo človekovih pravic, v kateri so vsebovane človekove politične, državljanske,
ekonomske, socialne in kulturne pravice. Uresničevanje in izpolnjevanje Splošne deklaracije
človekovih pravic in določitev temeljne vsebine varstva invalidov predstavlja Deklaracija o
pravicah invalidov, ki je bila sprejeta decembra 1975. Posebej je izpostavljeno, da imajo
invalidi ne glede na vzrok, vrsto ali težavnost invalidnosti enake temeljne pravice kot vsi
ostali državljani iste starosti, kar v prvi vrsti pomeni pravico do dostojnega ter čim bolj
normalnega in polnega življenja (Uršič & Kofič, 1998). Standardna pravila za izenačevanje
možnosti invalidov je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov decembra 1993.
»Standardna pravila sicer niso obvezujoč dokument OZN, predstavljajo pa obvezo državam,
da delujejo v smeri izenačevanja možnosti invalidov, ki so odločilnega pomena za dosego
kakovosti življenja invalidov in dosego njihove polne vključitve v družbeno življenje« (Dular,
2015).
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Generalna skupščina Združenih narodov je decembra 2006 sprejela Konvencijo o pravicah
invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov. Republika Slovenija je
konvencijo in izbirni protokol podpisala marca 2007 na sedežu Združenih narodov (MDDSZ,
API 2014–2021, 2015), ratificirala pa aprila 2008. Konvencija je zgodovinsko pomemben
dokument, saj je prvi pravno zavezujoč dokument Združenih narodov s področja
invalidskega varstva, ki zagotavlja uveljavljanje človekovih pravic oziroma načela enakih
možnosti in enake obravnave ter preprečevanja diskriminacije, ki jo doživljajo invalidi na
različnih področjih življenja. Konvencija ima 50 členov, med njimi je najpomembnejši 9., ki
govori o dostopnosti, 12. člen, ki govori o enakosti pred zakonom, 17. o varovanju osebne
integritete, 22. o spoštovanju zasebnosti, 24. o pravici do izobraževanja, 25. o pravici do
zdravja, 26. o pravici do usposabljanja in rehabilitacije, 27. o pravici do dela in zaposlovanja,
28. o pravici do ustrezne življenjske ravni in socialnega varstva, 29. člen govori o pravici do
sodelovanja v političnem in javnem življenju itd. Posebno pozornost namenja položaju
invalidnih žensk in invalidnih otrok (MDDSZ, API 2014–2021, 2015). Konvencija daje
invalidom večjo vlogo v odločitvah, ki zadevajo njihovo življenje. Izbirni protokol h
konvenciji pa posameznikom ali posameznim skupinam daje možnost pritožbe v primeru
kršenja določil konvencije na Odbor za pravice invalidov. Ukrepi na področjih, pomembnih
za invalide (kot so na primer dostopnost, enakost pred zakonom, samostojno življenje in
vključenost v skupnost, izobraževanje, zdravje, rehabilitacija, delo in zaposlovanje, ustrezna
življenjska in socialna varnost), so prvič zapisani v obliki, ki je za države, ki ratificirajo
konvencijo, pravno zavezujoča, kar pomeni, da je zagotovljeno sodno varstvo v primeru
neizpolnjevanja obveznosti pogodbenice. »Pogodbenice, ki so ratificirale Konvencijo, bodo
morale redno poročati Odboru ZN za pravice invalidov o ukrepih, sprejetih za izvajanje
Konvencije. Odbor, sestavljen iz neodvisnih strokovnjakov, bo poročal o kakršnih koli
pomanjkljivostih pri izvajanju Konvencije in pripravil priporočila« (European Union, 2011).
3.1.2 MEDNARODNA ORGANIZACIJA DELA
Mednarodna organizacija dela (MOD) je specializirana agencija OZN. Ustanovljena je bila
leta 1919 z Versajsko pogodbo, leta 1946 pa je postala prva specializirana agencija OZN.
Namen MOD je uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih pravic
ter pravic iz dela. V okviru OZN ima MOD edinstveno tripartitno strukturo, kar pomeni, da
so predstavniki vlad, delodajalcev in delojemalcev enakopravno zastopani v organih
organizacije. Republika Slovenija je bila v MOD sprejeta 29. maja 1992 in je kot država
naslednica od nekdanje Jugoslavije v izvajanje prevzela že sprejete konvencije MOD (Novak,
in drugi, 2006, str. 19). Mednarodna organizacija dela je 1983 sprejela Konvencijo MOD št.
159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Konvencijo je ratificirala že SFRJ, v
Republiki Sloveniji pa se uporablja na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva Konvencije št.
159 o poklicni rehabilitaciji invalidov. Ta konvencija je temeljni dokument in
najpomembnejša konvencija MOD na področju urejanja položaja invalidov ter sodi med
konvencije s področja politike zaposlovanja ter njene promocije. Istega leta je bilo sprejeto
tudi Priporočilo št. 168 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, v katerem so
podrobneje opredeljeni definicije in načela, metode dela in postopki, izobraževanje
strokovnih delavcev, sodelovanje predstavnikov delodajalcev, delavcev in invalidov.
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Oktobra 2001 je MOD sprejela Kodeks dobre prakse pri ravnanju z invalidnostjo na
delovnem mestu. Dokument je bil sprejet tripartitno s strani predstavnikov vlad držav članic,
predstavnikov delodajalcev in predstavnikov delavcev, ni pravno zavezujoč, saj nima moči
pravnega predpisa (Novak, in drugi, 2006, str. 182–184).
3.1.3 SVET EVROPE
Svet Evrope (SE) je bil ustanovljen leta 1949. Njegov glavni cilj je bil razvijati skupno
dediščino in ideale evropskih narodov ter pospeševati socialni in gospodarski razvoj in
napredek držav članic. Slovenija je polnopravna članica SE postala leta 1993. Z vidika
obravnavane invalidske tematike v tej magistrski nalogi je potrebno omeniti tudi Evropsko
socialno listino, ki v 15. členu izpostavlja pravico invalidov do samostojnosti, vključevanja v
družbo in sodelovanja v življenju skupnosti. Prav tako Listina poudarja, da so države
pogodbenice zavezane invalidom zagotavljati uresničevanje pravice do samostojnosti,
vključevanja v družbo in sodelovanja v življenju skupnosti (Uršič & Tabaj, 2015, str. 8).
3.1.4 EVROPSKA UNIJA
Evropska unija je edinstvena gospodarska in politična povezava 28 evropskih držav, ki
skupaj obsegajo večino celine. »Že sama ustanovitev EU temelji na podlagi prava. Celoten
pravni sistem vsebuje primarne in sekundarne pravne vire, na podlagi katerih deluje EU«
(Grilc, 2001, str. 741). Človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna
država in spoštovanje človekovih pravic so temeljne vrednote EU, zapisane v Listini
Evropske unije o temeljnih pravicah. Področje invalidskega varstva ureja v 21. členu, kjer
prepoveduje vsakršno diskriminacijo na podlagi invalidnosti, in v 26. členu, kjer govori o
vključenosti invalidov. S tem členom Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov
za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v
življenju skupnosti. Listina je pravno zavezujoča za institucije EU in njene države članice,
kadar uporabljajo zakonodajo EU.
S sekundarno zakonodajo se dopolnjuje osnovni pravni red EU, ki je vzpostavljen s primarno
zakonodajo. Instrumenti, s katerimi se dopolnjevanje uresničuje, so naslednji pravni akti:
uredbe, direktive3, odločbe in priporočila. Uredba je zavezujoča v celoti in se v državah
članicah uporablja neposredno. Za področje invalidskega varstva je pomembna uredba s
področja dovoljenih državnih pomoči, ki dopušča, pod pogoji, ki so v njej določeni, pomoč
za zaposlovanje invalidnih delavcev v obliki subvencij plač in pomoč za nadomestilo
dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidnih delavcev (Uršič & Tabaj, 2015, str. 15).
EU sprejema direktive na področju invalidskega varstva, kot je na primer boj proti
diskriminaciji na podlagi invalidnosti. Pomembna direktiva, ki vpliva na pravice invalidov, je

3

»Direktiva je za države članice zavezujoča samo v zvezi s ciljem, ki ga je treba doseči, vendar jim prepušča
izbiro oblike in sredstev za uresničenje skupno določenih ciljev v okviru njihove pravne ureditve. To vključevanje
držav članic kaže namen, da se omili poseganje v nacionalni pravni in upravni sistem. S tem se državam članicam
omogoči, da pri uresničevanju skupnih ciljev upoštevajo nacionalne posebnosti« (Dieter Borchardt, 2011, str.
86).
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tudi direktiva o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu.
Prepoveduje kakršno koli diskriminacijo zaradi invalidnosti na delovnem mestu, pri
zaposlovanju in napredovanju. Direktiva vključuje tudi obvezo pogodbenic, da se invalidom
zagotovijo primerne prilagoditve na delovnem mestu.
Pomembni dokumenti na ravni EU, ki za države članice niso pravno zavezujoči, so
priporočila4, mnenja5 in resolucije6. Slovenija je leta 2008 kot predsedujoča država Svetu
EU pripravila predlog resolucije o položaju invalidov v EU, ki jo je Svet EU tudi sprejel.
Resolucija poziva EU in države članice, naj ratificirajo Konvencijo o pravicah invalidov, naj
zagotovijo ukrepe proti diskriminaciji invalidov, sprejmejo ukrepe, ki bodo omogočili čim
bolj samostojno življenje invalidov, nadaljujejo s procesi deinstitucionalizacije in izboljšajo
dostopnost invalidom. Za podporo zaposlovanju in uveljavljanju enakih možnosti za invalide
pa naj še v večji meri uporabljajo sredstva strukturnih skladov ipd. Resolucija ima bogato
vsebino, ki s svojo sporočilnostjo vpliva na razvoj politik in predpisov v EU in državah
članicah, in je moralno zavezujoča (Uršič & Tabaj, 2015, str. 16).

3.2 NACIONALNI PRAVNI VIRI
Pravni okvir RS temelji na kontinentalnem pravnem sistemu. Slovenija je organizirana kot
centralizirana država, to pomeni, da zakonodajo sprejema državni zbor (zakonodajna
oblast), izvršilne akte pa pristojni minister ali vlada (izvršilna oblast). Nekatere pristojnosti
so prenesene tudi na občine kot nosilce lokalne samouprave, ki lahko sprejemajo svojo
lokalno zakonodajo. Najpomembnejši in obenem najvišji pravni vir RS je ustava, ki je bila
sprejeta leta 1991. V skladu z 8. členom ustave morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu
s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene pogodbe se v Sloveniji uporabljajo
neposredno. Zaradi tega lahko državljani pravice, določene v konvencijah o človekovih
pravicah, uveljavljajo na sodiščih (Kogovšek, Šalamon, 2013, str. 11).
Ustava v 14. členu določa, da so človekove pravice in temeljne svoboščine zagotovljene
vsakomur, ne glede na osebne okoliščine. Z dopolnitvijo 14. člena, ki je začel veljati junija
2004, se za osebno okoliščino šteje tudi invalidnost. Z dopolnitvijo Ustava RS izrecno
poudarja pravico do enakopravnosti invalidov pred zakonom oziroma da nihče ne sme biti
diskriminiran zaradi invalidnosti. Že iz ustave torej izhaja, da imajo invalidi enake pravice in
obveznosti kakor vsi drugi državljani. je Pri tem je treba upoštevati posebne potrebe
invalidov ter jim zagotoviti enako obravnavanje in uresničevanje vseh človekovih pravic.

4 Priporočilo ni pravno zavezujoče. Institucije s priporočilom izrazijo mnenje in predlagajo določeno ravnanje,
ne da bi pri tem naslovnikom nalagale pravne obveznosti.
5 Mnenje je nezavezujoča izjava institucij, ki naslovnikom ne nalaga nikakršnih pravnih obveznosti. Mnenje ni
pravno zavezujoče in ga lahko izdajo vse glavne institucije EU.
6 »Avtorji resolucij so Evropski svet, Svet in Evropski parlament. V resolucijah pridejo do izraza skupna mnenja
in nameni v zvezi s splošnim potekom povezovanja in konkretnimi nalogami v EU in zunaj nje. Resolucije imajo
predvsem politični pomen, poleg tega zagotavljajo vsaj najmanjšo stopnjo skladnosti med sprejemanjem
odločitev na ravni Unije in na ravni držav članic« (Dieter Borchardt, 2011, str. 92).

13

Država pa mora sprejemati učinkovite in ustrezne ukrepe, s katerimi bo invalidom omogočila
doseganje in ohranjanje največje mogoče samostojnosti, telesne, duševne, socialne in
poklicne zmožnosti ter polno vključenost in sodelovanje na vseh področjih življenja (MDDSZ,
API 2014–2021, 2015). 50. člen Ustave zagotavlja pravico do socialne varnosti, ki je
zagotovljena državljanom pod pogoji, ki jih določa zakon. Država ima dolžnost urejati
obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbeti za
njihovo delovanje. Vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja mora država z zakonom
zagotoviti posebno varstvo. V 52. členu Ustave RS so določene in urejene pravice invalidov.
RS se na ravni Ustave zavezuje z zakoni urediti posebno varstvo invalidnim osebam. Gre za
pozitivno diskriminacijo, ki pa je dopustna v luči dejstva, da invalidne osebe težje
uveljavljajo svoje pravice zgolj zaradi svoje invalidnosti.
Na področju invalidnosti je bilo sprejetih več zakonov za zagotavljanje nadaljnjega varstva
invalidov, kot ga zahteva ustava (MDDSZ, API 2014–2021, 2015):
 Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja,
 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov,
 Zakon o delovnih razmerjih,
 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
 Zakon o graditvi objektov,
 Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika,
 Zakon o invalidskih organizacijah idr.
S sodobno politiko invalidskega varstva je RS primerljiva z drugimi razvitimi evropskimi
državami. Je tudi država, ki uresničuje načela družbene pravičnosti in enakih možnosti za
vse, kar je dokazala s sprejetjem prvega Akcijskega programa za invalide 2007–2013, in
nato še, ko je Državni zbor RS 2008 sprejel Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah
invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov. RS je s tem postala ena prvih
držav, ki je ratificirala konvencijo in izbirni protokol, in to brez zadržkov. S tem sta oba
postala del našega notranjega prava in se lahko neposredno uporabljata. Poleg konvencije
sta se pri pripravi programa upoštevala temeljna dokumenta OZN – Standardna pravila za
izenačevanje možnosti invalidov in Svetovni akcijski program za invalide, Akcijski program
Evropske unije ter Akcijski načrt Sveta Evrope za promocijo pravic in polno udeležbo
invalidov v družbi: za kakovostnejše življenje invalidov v Evropi 2006–2015. Slovenski
akcijski program za invalide 2007–2013 upošteva razvojne usmeritve Slovenije, začrtane v
Strategiji razvoja Slovenije (2005) in Okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje
blaginje v Sloveniji (2005) (MDDSZ, API 2014–2021, 2015).
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4 RAZLIČNE OBLIKE POMOČI DRŽAVE ZA INVALIDE
V zadnjem obdobju je družba naredila pomemben korak od zaščitniškega odnosa do
invalidov s prizadevanjem k temu, da se invalidom omogoči samostojno vodenje svojega
življenje in prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve. Stereotipi o domnevni nemoči
invalidov in potrebi po usmiljenju so danes nesprejemljivi. Če izhajamo iz enakih možnosti
in enakega dostopa do vseh pravic, to pomeni izobraževanja, zaposlovanja, sodelovanja v
političnem in družbenem življenju, športnih aktivnostih, dostopa do zdravstvenih storitev,
idr. je potrebno te invalidu tudi zagotoviti. Invalid je samostojna oseba, ki se lahko razvija
in napreduje v simbiozi z okoljem, v katerem živi, in tako oblikuje tudi svoj družbeni položaj.
Vendar pa sami ukrepi in pravice in zagotavljanje teh na področju invalidskega varstva niso
dovolj. Potrebna je tudi aktivna vloga in sodelovanje invalidov, brez katerega se načrtovani
cilji ne morejo doseči. Za učinkovito invalidsko varstvo so tako potrebni ukrepi države in
sodelovanje invalidov samih.
Kadar govorimo o človekovih pravicah, ne smemo pozabiti, da so invalidi ljudje, ki imajo
enake pravice, svoboščine in dolžnosti kot neinvalidi, zaradi posebnih potreb pa jim
pripadajo tudi posebne pravice, ki so pravzaprav njihove temeljne človekove pravice (Dular,
2015).

4.1 PRAVICE IZ SOCIALNE VARNOSTI
Socialna varnost se v Sloveniji zagotavlja v obliki socialnih zavarovanj in socialnega varstva.
Kadar imamo opravka s socialnimi zavarovanji, govorimo o zavarovanjih za socialno varnost,
ki temeljijo na obveznem sistemu vključevanja. To so javni sistemi zavarovanj, ki jih država
organizira za potrebe zagotavljanja socialne varnosti svojih prebivalcev. Nosilci zavarovanja
so pravne osebe javnega prava. Sklenitev socialnozavarovalnega razmerja je obvezna in
nastane, kadar zakon tako določa (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 62 in 63).
»Definicija socialne varnosti v najširšem smislu obsega pokritje vseh socialnih primerov,
vključno s primeri socialne ogroženosti ali pomanjkanja, ne glede na to, ali se sistem
uresničuje v okviru socialnih zavarovanj ali socialnega varstva« (Kalčič, 1996, str. 17). V
Sloveniji je javni sistem socialne varnosti organiziran v štiri skupine, in sicer zdravstveno
zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti,
družinsko varstvo in socialno varstvo. Vsaka panoga je pravno urejena s svojim krovnim
zakonom, ki določa s to panogo zajete socialne primere, pripadajoče pravice, krog
uporabnikov, nosilce in izvajalce, financiranje ter uveljavljanje pravic (VŠSD, 2000).
Glede na financiranje javnih sistemov socialne varnosti in socialnega varstva ločimo
prispevne iz prispevkov bodočih upravičencev ali neprispevne iz državnih, lokalnih in drugih
sredstev. Dajatve socialne varnosti izplačujejo oziroma dodeljujejo nosilci oziroma izvajalci
sistema socialne varnosti. Storitve socialne varnosti so uporabnikom praviloma zagotovljene
tako, da nosilci posameznih panog socialne varnosti iz zbranih prispevkov financirajo
izvajanje storitev. To je najbolj razvidno v zdravstvenem zavarovanju, kjer je zavarovanim
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osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev. Dajatve iz sistema socialne varnosti so
največkrat denarne, npr. dodatek za tujo nego in pomoč, nadomestilo za invalidnost. Lahko
so tudi v naravi (naturalne), prilagoditev delovnega mesta s tehničnimi pripomočki in pravica
do prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, pravica do družinskega pomočnika … Za
dajatve, ki so dodeljene na ta način, se uporablja tudi izraz dajatve v funkcionalni obliki.
Kjer je več nosilcev socialne varnosti, je tudi več različnih virov financiranja. V Sloveniji se
»sredstva za financiranje socialno varstvene dejavnosti zagotavljajo tudi s plačili storitev, s
prispevki dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč ter invalidskih organizacij, s
prispevki donatorjev in iz drugih virov« (ZSV, 97. člen). Razvrščanje pravic po različnih
skupinah je lahko problematično, ker upravičenost do nekaterih pravic po zakonu ni
dodeljena glede na tip oviranosti ali starost upravičenca, temveč se lahko upošteva druge
kriterije, kot so npr. status upravičenca, vključenost v pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
delež telesne okvare, čas nastanka invalidnosti. Do velikega dela pravic so upravičene vse
skupine invalidov, vendar pa pri posameznih skupinah invalidov do uresničitve pravic težko
ali nikoli ne pride (Smolej, in drugi, 2011, str. 3).
»Ključno je, da pravice invalidov izhajajo iz specifičnih potreb posameznih skupin invalidov
oziroma še podrobneje iz specifičnih potreb posameznika. V povezavi s tem je potrebno, da
pravice temeljijo na potrebah posameznikov in ne na statusnih opredelitvah ter uporabi
medicinskega modela pri določanju upravičenosti do pravic« (Smolej, in drugi, 2011, str.
4).
To poglavje omogoča vpogled v osnovne podatke o pravicah, ne more pa biti podlaga za
natančno določanje, do kakšnih pravic je posameznik invalid upravičen v konkretni situaciji.
Osredotočila sem se le na pravice, ki pripadajo izključno invalidom, pravic, ki pripadajo vsem
(invalidom in neinvalidom) nisem posebej izpostavljala in opisovala.

4.2 PRAVICE IZ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja sredstva za izvajanje
večine pravic zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Invalidi nimajo
posebnega statusa zavarovane osebe v sistemu zdravstvenega zavarovanja, niti ne
predstavljajo posebne kategorije zavarovancev, kot npr. zaposleni ali upokojenci (Kobal
Dremelj, Nagode, Smolej, 2006, str. 14). Pojem invalid v predpisih na področju
zdravstvenega varstva in zavarovanja ni posebej opredeljen.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) izrecno omenja le
vojaške invalide in civilne invalide vojn. Omenja tudi invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji
oziroma usposabljanju. V eni izmed določb govori le o invalidih in osebah, ki jim je priznana
pomoč druge osebe za opravljanje večine ali vseh življenjskih funkcij po posebnih predpisih,
in o invalidih, ki imajo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju najmanj 70odstotno telesno okvaro. Sklicuje se tudi na ZDVDTP, kar pomeni, da gre prav tako za
določbe v zvezi z invalidi. Pri pravicah iz zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja, ki pripadajo le invalidom, je treba upoštevati tudi tiste pravice, v katerih pojem
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invalid ni jasno omenjen, vendar sama vsebina pravice narekuje, da se dejansko navezuje
na pravico invalida (Zore, 2015, str. 59).
ZZVZZ določa, da se zavarovanim osebam z obveznim zavarovanjem zagotavlja plačilo
zdravstvenih storitev. Dejansko gre za pravico do zdravstvenih dajatev v naravi, ki obsega
pravice do storitvenih dajatev (do zdravstvenih storitev) in pravice do stvarnih dajatev (do
zdravil oziroma do medicinskih pripomočkov).
Invalidom pravice na področju zdravstvenega varstva in zavarovanja ne pripadajo le na
podlagi njihovega statusa invalidne osebe, ampak so upravičeni tudi do drugih pravic, ki ne
pripadajo zgolj invalidom. »Upoštevajoč sistematiko Pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja imajo obvezno zavarovane osebe pravico do: storitev osnovne zdravstvene
dejavnosti; storitev zobozdravstvene dejavnosti; storitev v domovih za starejše, posebnih
socialnovarstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje; storitev specialistične ambulantne,
bolnišnične in terciarne zdravstvene dejavnosti; zdraviliškega zdravljenja; obnovitvene
rehabilitacije invalidov; udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje; letovanja otrok
in šolarjev; prevoza z reševalnimi in drugimi vozili; zdravil in živil na recept; spremstva;
medicinskih pripomočkov; zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini ter do
zdravljenja v tujini« (Zore, 2015, str. 60).
Druga oblika zdravstvenega varstva je zagotavljanje denarnih prejemkov osebam, ki zaradi
sprememb v zdravstvenem stanju začasno niso zmožne za delo. To so (Vodovnik, 2003, str.
217 in 221):
 »pravica do plačila zdravstvenih storitev;
 pravica do nadomestila plače med začasnim zadržanjem z dela7. Nadomestilo
praviloma sprva bremeni delodajalca, pozneje pa sklad zdravstvenega
zavarovanja. Nadomestilo med začasno zadržanostjo z dela je kratkoročna,
začasna in periodična denarna dajatev;
 pravica do povračila potnih stroškov8 v zvezi z uveljavitvijo zdravstvenih storitev«.
Sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja se zagotavljajo s prispevki zavarovancev,
delodajalcev in drugih zavezancev. Prispevke za osebe, ki so zavarovane kot prejemnice
nadomestila po ZDVDTP ali kot uživalci invalidnin po predpisih o vojaških invalidih in civilnih
invalidih vojne, plačuje Republika Slovenija. Prispevek za te zavarovance se plačuje od

Gre za odsotnost z dela zaradi poškodbe ali bolezni oziroma poklicne bolezni ali poškodbe pri delu; presaditve
živega tkiva in organov v korist druge osebe; darovanja krvi na dan, ko prostovoljno darujejo kri; posledic
dajanja krvi; nege ožjega družinskega člana; izolacije in spremstva v primerih, ki jih odredi zdravnik. Pravica do
odsotnosti je pravica iz delovnega razmerja, izpadli dohodek v času odsotnosti pa se zagotavlja s pravico do
nadomestila.
7

Pri uresničevanju pravic do določenih zdravstvenih storitev imajo zavarovane osebe, če morajo potovati v drug
kraj, kot je kraj njihovega stalnega prebivališča ali zaposlitve, pravico do povračila potnih stroškov. Ta pravica
obsega prevozne stroške in stroške prehrane ter nastanitve med potovanjem in bivanjem v drugem kraju.
Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremljevalec, če tako odloči osebni zdravnik ali zdravstvena
komisija. V zvezi s tem velja poudariti, da se za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti in starejše težje ali
težko duševno ter telesno prizadete otroke in mladostnike vedno šteje, da potrebujejo spremljevalca.
8
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izplačanih prejemkov, razen od dodatka za pomoč in postrežbo (Zore, 2015, str. 68). Na
področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je pridobitev medicinsko
tehničnih pripomočkov za invalide urejena, vendar pa je pri primernih in kvalitetnih
pripomočkih, ki dejansko odgovarjajo potrebam posameznika, pogosto potrebno doplačilo
uporabnika.
ZVojI ureja pravice vojnih invalidov tudi na področju zdravstvenega varstva. V določeni meri
gre za pravice, ki izhajajo iz ZZVZZ, ki določa pravico vojaških invalidov in civilnih invalidov
vojne do plačila celotne vrednosti vseh zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem
zavarovanju. ZVojI še določa, da se vojnemu invalidu, državljanu RS s stalnim prebivališčem
v tujini, v času, ko je na ozemlju RS, v celoti zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v okviru
obveznega zavarovanja (Zore, 2015, str. 69).

4.3 PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA VARSTVA
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je del socialnega zavarovanja, s katerim se uresničuje
ustavna pravica 50. člena Ustave RS do socialne varnosti tistih, ki so vanj vključeni. Obvezno
zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ureja država ter skrbi
za njihovo delovanje. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji je obvezno
in enotno za vse zavarovance. V obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju so
tako zavarovani delavci v delovnem razmerju pri organizacijah in drugih delodajalcih,
zasebniki, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost, kmetje in člani
njihovih gospodarstev in še nekatere druge osebe, ki opravljajo določene dejavnosti, ki so
podlaga za obvezno zavarovanje. Vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje pomeni
obvezno plačevanje prispevkov na eni strani ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti
zagotavljanje pravic za primer starosti, invalidnosti, smrti ter druge pravice (ZPIZ, 2016).
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v RS je sestavni del socialnih zavarovanj, zasnovan
je na zavarovalniškem principu. To pomeni, da zavarovanec v aktivnem obdobju na podlagi
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja vplačuje prispevke, ko pa izpolni
zakonsko določene pogoje, pridobi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Namen pokojninskega in invalidskega zavarovanja je predvsem pokritje rizika starosti,
invalidnosti in smrti (Žiher, 2015, str. 45).
Da zavarovanec lahko pridobi pravice iz invalidskega zavarovanja, mora obstajati oziroma
nastati invalidnost. Nastanek oziroma obstoj invalidnosti pri zavarovancu ugotavlja
invalidska komisija ZPIZ. V invalidskem postopku se glede na invalidnosti ugotavlja delovna
zmožnost po zaključenem zdravljenju, in sicer se ugotavlja preostala delovna zmožnost ali
morebitna izguba delovne zmožnosti na podlagi takšnih sprememb v zdravstvenem stanju,
ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in ni mogoče
več pričakovati izboljšanja (Žiher, 2015, str. 46). Pravice na temelju invalidnosti pridobi
zavarovanec, ki je vključen v obvezno zavarovanje, ki ni pogojena z dopolnjeno pokojninsko
dobo. Iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko le invalidi uveljavijo
spodaj naštete in opredeljene pravice.
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Prišteta doba za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin – pravica se
financira iz državnega proračuna in pokojninskega in invalidskega zavarovanja, velja samo
za invalide, pravno podlago ima v 138. členu ZPIZ-2. »Zavarovanci, ki so bili zaradi osebnih
okoliščin upravičeni do štetja zavarovalne dobe s povečanjem oziroma do prištete dobe,
pridobijo pravico do starostne pokojnine pri toliko nižji predpisani starosti, kolikor mesecev
zavarovalne dobe so pridobili na račun njenega štetja s povečanjem in/ali prištete dobe.
Osebne okoliščine, ki zagotavljajo prišteto dobo, so delovno razmerje ali opravljanje
drugega dela z najmanj 70-odstotno telesno okvaro in status vojaškega invalida od I. do
VI. skupine, civilnega invalida vojne od I. do VI. skupine, slepega ali gluhega, obolelost za
distrofijo in sorodnimi mišičnimi ali nevromišičnimi boleznimi in paraplegijo, cerebralno in
otroško paralizo, multiplo sklerozo, obolelost za rakom do 15. leta starosti ter
ekstrapiramidnimi obolenji« (Žiher, 2015, str. 45).
Pravice do invalidnine ZPIZ-2, ki je začela veljati z letom 2013, zakon ne pozna več, zato jo
po tem datumu ter skladno z zakonodajo ni več mogoče pridobiti. Obstaja pa izjema za tiste
zavarovance, pri katerih je telesna okvara nastala kot posledica poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni, saj ti lahko pravico do invalidnine pridobijo do uveljavitve predpisov s
področja varstva invalidov. ZPIZ-2 invalidnino ureja zgolj še v prehodnih določbah, kjer
določa pravico tistim, katerih telesna okvara je posledica poškodbe pri delu ali poklicne
bolezni, za druge zavarovance pa priznavanje invalidnin za telesno okvaro ni več mogoče
(Žiher, 2015, str. 53).
Invalidsko pokojnino, ki jo ureja ZPIZ od 41. do 51. člena, lahko pridobi zavarovanec, ki ne
more več opravljati organiziranega pridobitnega dela, govorimo o splošni invalidnosti. Prav
tako lahko invalidsko pokojnino pridobi zavarovanec, ki nima preostale delovne zmožnosti.
V tem primeru gre za poklicno invalidnost in delovnega invalida s I. kategorijo invalidnosti.
Do te pravice je upravičen delovni invalid II. kategorije, ki bi sicer še lahko opravljal drugo
ustrezno delo, vendar mu poklicna rehabilitacija ne more biti zagotovljena, ker je starejši
od 55 let. Upravičen je tudi zavarovanec z II. kategorijo invalidnosti, ki ni zmožen za drugo
delo s krajšim delovnim časom, 4 ure na dan, brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni
zagotovljena, ker je star nad 50 let. Takšna sprememba pogojev za pridobitev invalidske
pokojnine je posledica spremembe ureditve pravice do poklicne rehabilitacije in uvedbe
poklicne rehabilitacije za krajši delovni čas od polnega. Tudi zavarovancem II. in III.
kategorije invalidnosti je po 65. letu starosti zagotovljena pravica do invalidske pokojnine
(Žiher, 2015, str. 48).
Delno nadomestilo, ki ga ureja 86. člen ZPIZ, je v denarni obliki. Pravico do delnega
nadomestila ima zavarovanec s priznano pravico do dela s krajšim delovnim časom. Delno
nadomestilo se zavarovancu odmeri v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega
časa, od invalidske pokojnine, ki bi zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti.
Poklicna rehabilitacija je proces, v katerem se zavarovanca strokovno, fizično in
psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo. Da se lahko ustrezno ali ponovno zaposli in
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vključi v delovni proces za opravljanje istega ali drugega poklica, se mu prilagodi delovno
mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki. Zavarovanec, ki pridobi pravico do poklicne
rehabilitacije, se je dolžan usposabljati za ustrezno delo. Pravico do poklicne rehabilitacije
lahko pridobi zavarovanec II. kategorije invalidnosti, ki na dan nastanka invalidnosti še ni
dopolnil 55 let in ki se glede na preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo delo,
ki ga bo opravljal s polnim delovnim časom. To pravico lahko pridobi tudi zavarovanec II.
kategorije invalidnosti, ki na dan nastanka invalidnosti še ni dopolnil 50 let, če se glede na
preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo delo, ki ga bo opravljal s krajšim
delovnim časom od polnega, najmanj 4 ure dnevno. Poklicna rehabilitacija zasleduje cilj, da
se čim več invalidov znova vključi na trg dela in zaposli na ustreznem delovnem mestu, tako
da ne bodo več v breme pokojninski blagajni« (Žiher, 2015, str. 47). Za čas poklicne
rehabilitacije zavarovancem pripada denarno nadomestilo. Nadomestilo pripada tudi
zavarovancu, ki se izobražuje ob delu za drugo delo, ki ga bo opravljal s polnim delovnim
časom, od nastopa in do končane poklicne rehabilitacije.
Dodatek za pomoč in postrežbo je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko po zakonu
pridobijo uživalci pokojnine in določeni zavarovanci s stalnim prebivališčem v RS. Namenjen
je poplačilu dela stroškov, ki jih ima upravičenec, ker zaradi trajnih sprememb v
zdravstvenem stanju za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno in stalno potrebuje
tujo nego in pomoč (Kobal, Dremelj, Nagode, Smolej, 2006, str. 75).
Pravica do premestitve je urejena v 81. členu ZPIZ, ki določa, da ima pravico do premestitve
zavarovanec po končani poklicni rehabilitaciji, zavarovanec s preostalo delovno zmožnostjo,
pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 55. letu starosti ter
zavarovanec s III. kategorijo invalidnosti, če je zavarovančeva delovna zmožnost za njegov
poklic zmanjšana za manj kot 50 % ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s
polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela.
Zavarovancu mora to pravico do premestitve zagotoviti njegov delodajalec.
Nadomestilo za invalidnost je mesečni denarni prejemek. Pravico do nadomestila za
invalidnost pridobi oseba, ki je v delovnem razmerju in ima status delovnega invalida. To
nadomestilo lahko po končani poklicni rehabilitaciji pridobi delovni invalid, ki ima pravico do
premestitve. Po dopolnjenem 55 letu starosti lahko za nadomestilo zaprosi delovni invalid
II. kategorije s preostalo delovno zmožnostjo. Delovni invalid III. kategorije je upravičen
do nadomestila, če se je njegova delovna zmožnost za njegov poklic zmanjšala za manj kot
50 %, ali v primeru, ko lahko opravlja svoj poklic s polnim delovnim časom, vendar ne na
obstoječem delovnem mestu (ZPIZ, 2016). Višina nadomestila za invalidnost je odvisna od
tega (Žiher, 2015, str. 50):
 »ali je bil zavarovanec ob nastanku invalidnosti brezposeln oziroma ni bil obvezno
zavarovan;
 ali mu je delovno razmerje prenehalo na podlagi pozitivnega mnenja komisije za
ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali neodvisno od njegove volje
ali krivde;
 ali je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali krivdi;
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ali se je zaposlil na drugem delovnem mestu«.

»Pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega ima zavarovanec, pri katerem je
podana III. kategorija invalidnosti in ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, ter
zavarovanec, pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 55. letu
starosti in ima preostalo delovno zmožnost za opravljanje dela, na katerem dela, ali za
drugo delo vsaj s krajšim delovnim časom od polnega. Pravico do dela s krajšim delovnim
časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno, na drugem delu ima po končani poklicni
rehabilitaciji zavarovanec, ki se je usposobil za drugo delo, ki ga bo opravljal s krajšim
delovnim časom od polnega najmanj štiri ure dnevno. Pravica do dela s krajšim delovnim
časom od polnega ni več omejena le na dan (najmanj 4 ure na dan), ampak je po tem
zakonu dodana tudi tedenska omejitev (najmanj 20 ur na teden). Vsakemu zavarovancu, ki
ima sklenjeno delovno razmerje v Republiki Sloveniji, je dolžan zagotoviti pravico do dela s
krajšim delovnim časom od polnega njegov delodajalec« (Žiher, 2015, str. 49).
Začasno nadomestilo je denarno nadomestilo, ureja ga ZPIZ-2 v 84. členu. Pravica pripada
zavarovancu po koncu poklicne rehabilitacije, če ima priznano pravico do premestitve ali
pravico do dela s krajšim delovnim časom. Do prejemanja tega nadomestila je upravičen
vse do začetka dela na ustreznem delovnem mestu. Višina nadomestila se odmeri glede na
status zavarovanca. Če je oseba v delovnem razmerju, ima začasno nadomestilo odmerjeno
v višini invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti. V tem primeru
nadomestilo ni časovno omejeno. Za vse ostale zavarovance (samostojne podjetnike,
kmete, družbenike, prostovoljce itd.) pa se začasno nadomestilo odmeri v višini 50 %
invalidske pokojnine, ki bi jim pripadala na dan nastanka invalidnosti. To začasno
nadomestilo, ki ga prejemajo drugi zavarovanci, je časovno omejeno do največ dveh let,
oziroma se izplačuje le do dneva ponovne zaposlitve (Žiher, 2015, str. 48).

4.4 SOCIALNO VARSTVO
»Socialno varstvo na drugi strani predstavlja interventni mehanizem, ki temelji na ideji
pomoči. Prejemnik take pomoči torej ni upravičen do pomoči, ki bi bazirala na podlagi
sistema dajatev in protidajatev. Socialno varstvo je namreč utemeljeno na ideji altruizma
človeka (družbe) do sočloveka (konkretnega posameznika v stiski). Gre za dodatni sistem,
ki vskoči takrat, kadar pri posamezniku, ki je v socialni ali ekonomski stiski, le-te ni mogoče
blažiti z dajatvami iz zavarovanja« (Novak & Cvetko, 2005, str. 19).
»Socialno varstvo je sekundarno področje in skupaj s primarnim področjem socialnih
zavarovanj predstavlja celovit sistem socialne varnosti. Sekundarna narava socialnega
varstva pomeni, da se dejavnost izvaja šele potem, ko je ugotovljeno, da socialnih tveganj
in posledic uresničitve socialnih tveganj ni mogoče odpraviti v okviru socialnih zavarovanj.
Dejavnost socialnega varstva ima s socialnovarstvenimi storitvami in/ali dajatvami osebam
ali skupinam oseb, ki so potrebne pomoči, preventivne ali kurativne učinke« (Vodovnik,
2003, str. 225).
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Na področju socialnega varstva ni zavarovancev oziroma zavarovanih oseb, pri katerih bi
obstajala posebna pravna vez z nosilcem zavarovanja. Uporabniki pravic iz socialnega
varstva so vse osebe, ki nimajo sredstev za preživljanje ali so v drugačnih stiskah in težavah.
V takšnih primerih imajo pravico do pomoči ne glede na plačane prispevke. Glavni namen
socialnega varstva je zagotoviti najnujnejša sredstva za življenje tistim, ki za to ne zmorejo
poskrbeti sami. Bistvo je, da pravice lahko uveljavlja celotno prebivalstvo in ne samo npr.
zaposleni. Za pridobitev pomoči iz socialnega varstva ni potrebna vključitev v zavarovanje
in poprejšnje plačevanje prispevkov. Dajatve in storitve socialnega varstva so odvisne od
potreb upravičencev, ki jih morajo dokazati. Socialno varstvo se ne financira iz prispevkov,
ampak iz državnih sredstev (VŠSD, 2000).
Osnovna načela izvajanja sistema socialnega varstva so zagotavljanje človekovega
dostojanstva, socialne pravičnosti, solidarnosti (in odgovornosti posameznika za svojo
socialno varnost in varnost družinskih članov), enake dostopnosti, proste izbire in
individualne obravnave. V sistem socialnega varstva so vključeni in ga oblikujejo politiki,
financerji (država, lokalne skupnosti), izvajalci (javne, zasebne in nevladne organizacije),
strokovna javnost in uporabniki. Ključni izvajalci na področju socialnega varstva in enotna
vstopna točka za zagotavljanje prejemkov so centri za socialno delo. Poznamo tudi posebne
socialne zavode, ki izvajajo institucionalno varstvo odraslih s posebnimi potrebami oziroma
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, centre za usposabljanje otrok in mladine z
zmerno težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki izvajajo poseben izobraževalni
program vzgoje in izobraževanja, ter različne programe za odrasle, predvsem institucionalno
varstvo in programe vodenja varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, varstveno-delovne
centre in druge izvajalce, ki izvajajo socialnovarstvene programe (Dominkuš, 2015, str. 72).
Pravice iz sistema socialnega varstva, ki jih pridobijo le osebe s statusom invalida po
ZDVDTP, so predstavljene v nadaljevanju.
Nadomestilo za invalidnost lahko pridobijo polnoletne osebe z dopolnjenim 18. letom
starosti, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti, ki imajo prebivališče v RS. Pri teh
osebah mora biti ugotovljena zmerna, težja ali težka duševna ali telesna prizadetost. Sem
se štejejo osebe, ki so pridobitno nesposobne in se zaradi prizadetosti ne morejo vključiti v
usposabljanje za delo ter potrebujejo pomoč druge osebe pri oskrbi ter varstvu svojih pravic
in koristi. Nadomestilo za invalidnost pridobi invalidna oseba ne glede na socialno stanje
oziroma cenzus na družinskega člana. Dodatek za tujo nego in pomoč lahko uveljavljajo
osebe, ki prejemajo nadomestilo za invalidnost. Višina je odvisna od tega, ali je invalidni
osebi nujno potrebna pomoč in postrežba pri opravljanju vseh ali pri večini osnovnih
življenjskih funkcij (MDDSZ, Nadomestilo za invalidnost, 2016). Naslednja oblika denarne
pomoči invalidom je varstveni dodatek, do katerega so upravičene osebe, ki so trajno
nezmožne za delo (invalid I. kategorije, invalidsko upokojena oseba ali oseba, invalid po
ZDVDTP) in trajno nezaposljive osebe, ki imajo odločbo o nezaposljivosti.
Pravico do institucionalnega varstva ureja Zakon o socialnem varstvu v 12. členu in 8. člen
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Financira se iz državnega
proračuna preko MDDSZ in delno iz občinskega proračuna. Institucionalno varstvo po ZSV
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obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi
se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa
bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.
Storitev socialnovarstvene storitve pomoči na domu se izvaja na domu uporabnika.
Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v
svojem bivalnem okolju. Namenjena je posamezniku, ki se zaradi starosti ali hude
invalidnosti ne more oskrbovati in negovati sam, njegovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in storitev, s katerimi se
upravičencu vsaj za določen čas nadomesti nastanitev v institucionalnem zavodu, drugi
družini ali drugi organizirani obliki. Druga oblika pomoči na domu je mobilna pomoč. To je
oblika strokovne pomoči na domu, namenjena osebam z motnjami v duševnem in telesnem
razvoju. Odvisna je od potreb obravnavanih oseb, obsega pa opravila in postopke za
korekcijo motenj ter svetovalno in terapevtsko delo. Namenjena je predvsem specialni
pedagoški obravnavi, socialni in psihološki obravnavi ter zaposlitvi (Dominkuš, 2015, str.
76).
Družinski pomočnik ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti
invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim
institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije,
domačnosti in topline. Pravico do družinskega pomočnika ima invalid, ki mu je bila priznana
pravica do institucionalnega varstva. Tako lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z ZSV,
namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi
pomoč v domačem okolju. Družinski pomočnik prinaša spremembo v razumevanju skrbi za
invalide tako, da ta ni le problem v domeni družinskih članov in specializiranih institucij,
ampak postaja skrb za te osebe stvar celotnega sistema. Osnova pravice do izbire
družinskega pomočnika je torej družbena skrb za invalidne osebe v domačem okolju
(MDDSZ, Družinski pomočnik, 2016).
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji urejata 17. člen ZSV in 10. člen
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Ta pravica je organizirana
in se izvaja tako, da upravičencem omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj
in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje
njihovih lastnih idej in ustvarjalnosti, stimulira občutek koristnosti in samopotrditve. V okviru
teh storitev so zagotovljene tudi druge oblike varstva, ki uporabnikom in njihovim družinam
omogočajo delovno in socialno udejstvovanje. Uporabniki teh storitev so odrasle osebe z
lažjo, zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju. Znotraj te pravice je omogočeno tudi
nagrajevanje oseb za opravljeno delo v skladu s splošnim aktom izvajalca.
Socialnovarstvena storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je v celoti
financirana iz proračuna Republike Slovenije ter zajema namestitev, prehrano, tehnično
oskrbo, prevoz in tudi socialno oskrbo (Dominkuš, 2015, str. 81).
Pravica gluhe osebe do tolmača ureja Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika
(ZUSZJ), Pravilnik o izkaznici in vavčerju za uveljavljanje pravice do tolmača za slovenski
23

znakovni jezik, Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega jezika. Pravica se financira iz
državnega proračuna preko MDDSZ. »Pravica gluhih oseb do uporabe slovenskega
znakovnega jezika kot jezika sporazumevanja (v postopkih pred državnimi organi, organi
lokalne samouprave, izvajalci javne službe in v vseh drugih življenjskih situacijah, v katerih
bi gluhi osebi gluhota pomenila oviro pri zadovoljevanju njenih potreb), pravica gluhih oseb
do informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter pravica do tolmača za znakovni jezik«
(Smolej, in drugi, 2011, str. 91).
Irski Zakon o položaju invalidov omogoča individualno načrtovanje, na osnovi katerega v
državi poteka sistem socialne podpore invalidom. Invalid ali oseba, ki ima kakršno koli oviro,
je po Zakonu o položaju oviranih upravičena do individualnega načrta, v katerem se opredeli
načrt skrbi za maksimalno podporo zadovoljevanju individualnih potreb posameznikov.
Nizozemska omogoča individualno financiranje. Osebe, ki so upravičene do individualnega
financiranja, si lahko s temi prejemki financirajo storitve (nego in podporo), ki jih
potrebujejo. Država poleg tega za samostojno in neodvisno življenje invalidov omogoča tudi
številne druge oblike podpore. Poglavitna skrb za invalide se torej osredotoča na
zagotavljanje neodvisnosti in osebne avtonomije posameznikov. Poglavitno izhodišče pri
tem je, da imajo ljudje možnost lastne izbire in s tem vpliv na svoje življenje. Švedska je
ena od držav v Evropi, ki v primerjavi z drugimi evropskimi državami namenja velik del bruto
gospodarskega prihodka programom za invalide. Strukturni miselni premik je opazen tudi
na področju zagotavljanja socialnih denarnih nadomestil. Nekaj teh država še vedno
zagotavlja, vendar se državni podporni mehanizmi bolj kot na kolektivno skrb in nego, ki so
jo v preteklosti ponujale določene institucije in obširni sistem denarnih socialnih nadomestil,
osredotoča na pravice oseb kot polnopravnih državljanov. Invalidi imajo pravico do
določenih socialnih prejemkov, nadomestil ali drugih oblik socialne podpore: zdravstvena in
medicinska nega, rehabilitacija, svetovanje, finančna nadomestila, zaposlovanje, neodvisno
življenje, tehnični pripomočki, tolmačenje znakovnega jezika, državna finančna podpora za
nakup prilagojenega ali za prilagoditev rabljenega avtomobila ali motorja ter prilagoditev
stanovanja (Smolej, in drugi, 2009).

4.5 DELO IN ZAPOSLOVANJE
»Tako kakor izobrazba sta tudi delo in zaposlitev za invalide ključnega
socialnoekonomskega pomena pri samostojnem življenju. Zaradi nižje izobrazbe imajo
običajno manjše izhodiščne možnosti pri zagotavljanju zaposlitve, službo hitreje izgubijo in
težko napredujejo. Omejitve pri delu zaradi zmanjšane ali omejene delovne zmožnosti
dodatno postavljajo invalida v slabši položaj pri vključevanju na trg delovne sile. Zaradi
omejitev potrebuje ustrezne prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja, zato je treba
z različnimi programi in usposabljanjem zagotavljati ukrepe, ki bodo invalidom omogočali
večjo zaposljivost. Delodajalce je treba seznaniti z možnostjo prilagoditve delovnega okolja
in delovnega mesta, invalide pa spodbujati k dejavnemu iskanju zaposlitve« (API 2014–
2021, 2014, str. 15).
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Pravica do zaposlitvene rehabilitacije je urejena v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Finančna sredstva za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije
se zagotavljajo iz državnega proračuna preko MDDSZ. Zaposlitvena rehabilitacija obsega
storitve, ki se izvajajo, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži
in v njej napreduje ali pa spremeni svojo poklicno pot. »Zaposlitvena rehabilitacija je pravica
invalida do posameznih storitev v obsegu, na način in v trajanju, opredeljenem v
rehabilitacijskem načrtu. Invalid lahko uveljavlja pravico do zaposlitvene rehabilitacije, če
nima pravice do enakih storitev po drugih predpisih. Posamezne storitve zaposlitvene
rehabilitacije se lahko izvajajo v postopkih za uveljavljanje pravic po drugih predpisih
oziroma kot podporne storitve pri izvajanju poklicne rehabilitacije po drugih predpisih.
Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije lahko za invalida uveljavlja tudi delodajalec«
(ZZRZI, 13. člen). Zaposlitveno rehabilitacijo kot javno službo izvajajo javni zavodi ter druge
pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje in so pridobile koncesijo. Invalid, ki mu je
priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, ima pravico do denarnih prejemkov iz
naslova zaposlitvene rehabilitacije, ki se uresničuje na podlagi 17. člena ZZRZI. Sredstva za
izplačevanje denarnih prejemkov zagotavlja državni proračun preko MDDSZ.
Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, ima pravico do denarnih
prejemkov glede na vrsto, obseg in čas trajanja storitev, in sicer (ZZRZI, 17. člen):
 plačila stroškov javnega prevoza za invalida in njegovega spremljevalca v primeru,
da ga potrebuje,
 plačila stroškov bivanja v višini največ 20 % minimalne plače mesečno, če se storitve
zaposlitvene rehabilitacije izvajajo več dni zaporedoma in če je otežen vsakodnevni
prihod invalida k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije;
 denarnega prejemka za čas trajanja zaposlitvene rehabilitacije v višini 40 %
minimalne plače mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu
najmanj 100 ur in če invalid ni prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči
po predpisih iz naslova pravic brezposelnih oseb ali denarnega nadomestila po
predpisih iz naslova invalidskega zavarovanja.
Po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji lahko rehabilitacijska komisija izda mnenje, da je
invalid zaposljiv na trgu dela. Invalid in ZRSZ skupaj poiščeta ustrezno zaposlitev. Zaposlitev
invalida je možna tako pri običajnih delodajalcih kot tudi v invalidskih podjetjih ali
zaposlitvenih centrih, lahko pa ZRSZ invalida napoti v katerega od programov aktivne
politike zaposlovanja. V primerih, ko je ugotovljeno, da se invalid lahko zaposli le pod
pogojem, da ima ustrezno prilagojeno delovno mesto in sredstva za delo oziroma pri
opravljanju dela potrebuje podporne storitve, bo rehabilitacijska komisija izdala mnenje, da
je invalid zaposljiv v običajnem delovnem okolju s podporo. ZRSZ invalidu izda odločbo o
zaposljivosti v podporni zaposlitvi, iz katere je razvidno, katere podporne storitve in v
kakšnem obsegu invalid potrebuje. Invalidu se zagotavlja strokovna podpora na običajnem
delovnem mestu z informiranjem, svetovanjem in usposabljanjem, osebno asistenco,
spremljanjem pri delu, razvojem osebnih metod dela in ocenjevanjem njegove delovne
uspešnosti ter tehnična podpora s prilagoditvijo delovnega mesta in sredstev za delo.
»Delodajalcu in delovnemu okolju invalida se zagotavlja strokovna podpora z informiranjem
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in svetovanjem« (Smolej, 2011, str. 42). Plačilo podpornih storitev v obsegu največ 30 ur
mesečno krije Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad9 (JPI). Invalid, zaposlen v
podporni zaposlitvi, se šteje za dva zaposlena invalida. Pri določenih invalidih po končani
zaposlitveni rehabilitaciji izvajalec zaposlitvene rehabilitacije in rehabilitacijska komisija
lahko ugotovita, da je invalidova pričakovana storilnost izredno nizka in dosega le od 30 do
70 % pričakovanih rezultatov delovnega mesta, čeprav opravlja najmanj zahtevna dela. V
teh primerih gre običajno za osebe s težavami v duševnem zdravju ali osebe z motnjo v
duševnem razvoju. Na podlagi tega jim ZRSZ izda odločbo, iz katere je razvidno, da so
zaposljivi le v zaščitni zaposlitvi. Do konca leta 2011 so se osebe s tako odločbo lahko
zaposlile le v zaposlitvenih centrih, ki sta jih v veliki meri financirala MDDSZ in sklad. Plača
invalidov z odločbo o zaposljivosti v zaščitni zaposlitvi je omejena na minimalno plačo in jo
v višini od 30 do 70 %, odvisno od delovnih rezultatov invalida, subvencionira sklad. Danes
se lahko invalidi z odločbo o zaposljivosti na zaščitenem delovnem mestu zaposlijo tudi v
invalidskih podjetjih. Invalidi v zaščitni zaposlitvi zaradi večjih težav, ki so posledica njihove
invalidnosti, ne morejo delati samostojno, ampak mora njihov delovni proces voditi
strokovni delavec, ki ga v večjem delu financira država (Peterlin, 2015, str. 38).
»Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju
invalidovih delovnih sposobnosti. V programe se vključujejo invalidi, ki zaradi invalidnosti
niso zaposljivi, kar Zavod po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi z odločbo o
zaposljivosti. Programe socialne vključenosti izvajajo izvajalci, izbrani na javnem razpisu, ki
ga objavi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, in v katerem določi pogoje za izvajanje
programov. Javni razpis se izvede v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna « (ZZRZI, 35.
člen). Programi socialne vključenosti se sofinancirajo iz proračuna Republike Slovenije.
MDDSZ se z izvajalcem programa v letni pogodbi dogovori za višino sofinanciranja.
Invalidsko podjetje je v skladu z 52. členom ZZRZI gospodarska družba, ki je organizirana
in deluje kot kapitalska družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, če
izpolnjuje pogoje po 53. členu ZZRZI. Družba mora imeti zaposlenih najmanj 40 % delavcev
s statusom invalida, ob tem pa tudi izdelan poslovni načrt. Invalide zaposluje in usposablja,
ker se zaradi svoje invalidnosti ne morejo zaposliti ali zadržati zaposlitve pri delodajalcih v
običajnem delovnem okolju, kjer ni ustreznih delovnih mest. Zaposlovati mora najmanj
enega strokovnega delavca z ustrezno strokovno izobrazbo, če zaposluje in usposablja več
kot tri invalide, oziroma ima na vsakih 20 invalidov zaposlenega enega strokovnega delavca,
ki ne izpolnjuje strokovnih pogojev, ima pa certifikat o poklicni kvalifikaciji.

»Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija. V delu, ki se nanaša na spodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov
in ohranjanja delovnih mest invalidov sta soustanovitelja sklada Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Invalidski del sklada odloča o pravicah in obveznostih
invalidov in delodajalcev, predvsem pri subvencioniranju plač invalidov, stroških prilagoditve delovnega mesta,
storitvah v podpornem zaposlovanju in drugih finančnih spodbudah. Zadolžen je tudi za izvajanje nadzora
kvotnega sistema. V skladu se zbirajo namenska sredstva iz plačil delodajalcev zaradi neizpolnjevanja
predpisane kvote, sredstva pokojninskega in invalidskega zavarovanja za pospeševanje zaposlovanja delovnih
invalidov, namenski prihodki državnega proračuna iz naslova plačanih glob za prekrške in za odvzeto
premoženjsko korist ter proračunska sredstva za subvencioniranje plač invalidov« (MDDSZ, JPI, 2015).
9

26

Družba mora pridobiti status invalidskega podjetja po predhodnem soglasju Vlade RS.
Družbi izda soglasje na podlagi odločbe ministrstvo, ki je pristojno za invalidsko varstvo.
Ker so invalidska podjetja gospodarske družbe posebnega pomena, zanje veljajo posebne
davčne in druge olajšave. Namen teh ugodnosti je, da so tudi invalidska podjetja pri
poslovanju ekonomsko uspešna, ker se pri svojem poslovanju srečujejo z dodatnimi stroški
zaposlovanja in usposabljanja invalidov. Invalidska podjetja prav tako kot ostala podjetja
obračunavajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevke za
zdravstveno in starševsko varstvo. Vendar se ti prispevki prikazujejo na posebnem računu
pri delodajalcu in se kot odstopljena sredstva lahko porabijo le za določen namen, to je
razvoj teh podjetij, in sicer za investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom
invalidov, izboljšanje delovnih pogojev za invalide, izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih ter razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov (RSRS, 2010,
str. 34).
Kvotni sistem zaposlovanja invalidov pomeni, da mora v RS vsako podjetje ali družba, ki
zaposluje najmanj 20 delavcev (tudi lastniki gospodarskih družb, ki niso zavarovani na
drugih osnovah), zaposlovati predpisan odstotek invalidov od skupnega števila vseh
zaposlenih delavcev. Višina kvote za posamezno dejavnost je predpisana z Uredbo o
določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki jo je na predlog Ekonomsko-socialnega sveta
sprejela Vlada RS. Za nadzor nad izvajanjem kvotnega sistema zaposlovanja invalidov je
pristojen JPI RS (Peterlin, 2015, str. 39). Uredba ne velja za tuja diplomatska in konzularna
predstavništva, invalidska podjetja in zaposlitvene centre.
Če delodajalec ne zaposli določenega števila invalidov, lahko to obveznost izpolni z
nadomestno izpolnitvijo kvote, in sicer s sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju z
zaposlitvenim centrom ali invalidskim podjetjem. To pomeni, da imajo delodajalci, ki ne
zaposlujejo predpisanega odstotka invalidov, možnost, da oddajo neko storitev ali proizvod
v izdelavo invalidskemu podjetju ali zaposlitvenemu centru. ZZRZI predpisuje, da morajo
biti po takšni pogodbi minimalni stroški dela v vrednosti najmanj 12 minimalnih plač letno
za vsakega invalida, ki bi ga moral delodajalec zaposliti v okviru predpisane kvote.
Poslovno sodelovanje z invalidnim podjetjem, ki pomeni nadomestno izpolnitev kvote, se
podjetju splača, če gledamo s stališča, da pokrije znesek, ki bi ga sicer plačalo iz prispevka,
le če bi sodelovanje bilo v takšnem obsegu, da ta znesek pokrije. Vedeti je treba, da se
šteje le dejanski strošek dela invalidov. To pomeni, da je za posamezni artikel, izdelek,
storitev treba ugotoviti, koliko je strošek dela invalida od polne cene (sklenitev pogodbe z
invalidskim podjetjem, kjer je med drugim določeno tudi to). Če stane tiskanje letakov
denimo sto evrov, je strošek dela invalidov mogoče samo 20 evrov, vse preostalo so
materialni stroški, to pa je iz izkušenj težko pokriti. Tako večini podjetja preostane plačilo
prispevka (Bruvo, 2010).
Tabela 1: Izdane odločbe o nadomestni izpolnitvi kvote v letih 2006–2014
Leto

Št. izdanih
odločb
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

816
833
856
963
977
832
1.030
1.113
1.085

Vir: Letno poročilo JPI RS za leto 2014 (2015, str. 46)
Število delodajalcev, ki uveljavljajo nadomestno izpolnitev kvote, se je v letu 2014 ustalilo.
Razlog za to je lahko večji nadzor nad vlaganjem vlog in učinek spremljanja poročil o
realizaciji pogodb o poslovnem sodelovanju, tako institut nadomestne izpolnitve kvote
uporabljajo le delodajalci, ki imajo dejansko sklenjen posel z invalidskim podjetjem ali
zaposlitvenim centrom (Letno poročilo JPI, 2015, str. 45).
»Delodajalec, ki ne zaposluje predpisanega odstotka invalidov in se tudi ne poslužuje
nadomestne izpolnitve kvote, je dolžan mesečno ob izplačilu plač vplačati v sklad prispevek
za spodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 odstotkov minimalne plače za vsakega
invalida, ki bi ga bil dolžan zaposliti za izpolnitev predpisane kvote« (RSRS, 2010, str. 35).
Spodnja tabela nam razkriva višino prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi
neizpolnjevanja kvote in višino nagrade za preseganje kvote za obdobje desetih let.
Podjetje, ki v letu 2006 ni zaposlovalo invalidov, pa bi jih po zakonu moralo, je v sklad za
vsakega nezaposlenega invalida moralo plačati prispevek v višini 358 €. V letu 2015 je višina
prispevka zaradi neizpolnjevanja kvote znašala že 553 € za nezaposlenega invalida, kar je
200 € več kot v letu 2006. Nagrada za preseganje kvote je v letu 2006 znašala 102 € za
zaposlenega invalida nad kvoto, v letu 2015 pa je 158 €, kar je 50 € več kot v letu 2006.
Tabela 2: Prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi
neizpolnjevanja kvote in višina nagrade za preseganje kvote po letih
Obdobje

Minimalna plača

Prispevek VZI Nagrada

od 1. 1. 2015 dalje

790,73 €

553,51 €

158,15 €

od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2014

789,15 €

552,41 €

157,83 €

od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014

789,15 €

552,41 €

197,29 €

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

783,66 €

548,56 €

195,92 €

od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

763,06 €

534,14 €

190,77 €

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

748,10 €

523,67 €

187,03 €

od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2010

734,15 €

513,91 €

183,54 €

od 1. 8. 2009 do 28. 2. 2010

597,43 €

418,20 €

149,36 €
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0d 1. 8. 2008 do 31. 7. 2009

589,19 €

412,43 €

147,30 €

od 1. 3. 2008 do 31. 7. 2008

566,53 €

396,57 €

141,63 €

od 1. 8. 2007 do 29. 2. 2008

538,53 €

376,97 €

134,63 €

od 1. 5. 2007 do 31. 7. 2007

521,83 €

365,28 €

130,46 €

od 1. 8. 2006 do 30. 4. 2007

521,83 €

365,28 €

104.37 €

od 1. 1. 2006 do 31. 7. 2006

511,60 €

358,12 €

102,32 €

Vir: JPI (2016)
Primer: Podjetje, ki se ukvarja s predelovalno dejavnostjo, zaposluje 34 delavcev, od tega

je 1 delavec invalid. Za predelovalno dejavnost velja kvota 6 % invalidov (34 delavcev/od
tega 6 % = 2,04 delavca). Podjetje mora po izračunu imeti zaposlena dva invalida, dejansko
pa ima zaposlenega samo enega. Podjetje ne izpolnjuje predpisane kvote, zato bo moralo
za enega invalida ob izplačilu plač mesečno obračunati in plačati v sklad za prispevek za
spodbujanje zaposlovanja invalidov 70 % minimalne plače.
ZZRZI je poleg uvedbe kvotnega sistema zaposlovanja invalidov delodajalcem omogočil, da
pridobijo finančne spodbude v primeru, če zaposlujejo večje število invalidov, kot je za
njihovo dejavnost in glede na število zaposlenih predpisano z Uredbo o določitvi kvote za
zaposlovanje invalidov. Najpogostejši spodbudi, ki ju v RS uveljavljajo delodajalci zaradi
zaposlenih invalidov nad predpisano kvoto, sta oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje za zaposlene invalide nad predpisano kvoto in nagrada za
preseganje kvote. Nagrado za preseganje kvote, ki je tudi neke vrste državna pomoč, lahko
uveljavljajo podjetja, ki presegajo predpisano kvoto. Višina nagrade je določena v Uredbi o
določitvi kvote za zaposlene invalide in znaša 20 % minimalne plače mesečno za vsakega
invalida nad kvoto. Delodajalci se sami odločijo, ali bodo uveljavili pravico do spodbud, ki
jim jih ponuja ZZRZI (Petrin, 2015, str. 40 in 42). Nagrade za preseganje kvote ne morejo
uveljavljati delodajalci, ki so neposredni ali posredni proračunski uporabniki.
Tabela 3: Zahtevki za izplačilo nagrade za preseganje kvote v letih 2006–2014
Leto
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Št. vloženih
zahtev.
11581
12552
17395
22605
24292
27719
29915
33299
38100

Vj
108,4
138,6
130,0
107,5
114,1
107,9
111,3
114,4

Znesek v €
5.623.365
7.592.505
10.568.156
12.563.279
14.613.902
14.152.765
13.812.512
14.352.701
12.620.030

Vir: Letno poročilo JPI RS za leto 2014 (2015, str. 47)
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Vj
135,0
139,2
118,9
116,3
96,8
97,6
103,9
87,9

V letu 2014 je opaziti trend naraščanja števila vloženih zahtevkov za izplačilo nagrade (14
odstotkov več glede na predhodno leto), znesek izplačil pa je nižji kot v preteklem letu in
predstavlja 87 odstotkov. Razlog za navedeno je v tem, da se število upravičencev, ki
uveljavljajo spodbude, povečuje kljub sprejemu Uredbe, ki je s 1. 4. 2014 posrednim
proračunskim uporabnikom omejila uveljavljanje te spodbude. Iz istega razloga so zneski
izplačil nižji, saj gre za večino malih delodajalcev oziroma samozaposlenih invalidov, hkrati
pa se je višina nagrade znižala s 25 na 20 odstotkov minimalne plače (Letno poročilo JPI,
2015, str. 47).
Oprostitev plačila prispevkov PIZ po odločbi Sklada velja za ves čas preseganja kvote. Če
je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri istem delodajalcu,
delodajalec za takšnega invalida ni upravičen uveljavljati oprostitve plačila prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko pa ga všteva v kvoto. Upravičenci oprostitve
plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so še delodajalci, ki imajo
zaposlene invalide in niso zavezani h kvoti, ker imajo zaposlenih manj kot 20 delavcev, in
samozaposleni invalidi.
»Delodajalci te prispevke prikazujejo na posebnem kontu in ta sredstva lahko uporabljajo
le strogo namensko, na primer v investicije za osnovna sredstva, ki so povezana z delom
invalidov, za ohranjanje delovnih mest za invalide, za pokrivanja manjšega prihodka zaradi
večje bolniške odsotnosti, izobraževanje in druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo
zaposljivost invalidov. Takšna oprostitev pa ne velja za prispevke za zdravstveno
zavarovanje niti za ostale prispevke« (Dashöfer, 2016).
Tabela 4: Izdane odločbe za oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov v letih 2006–2014
Leto
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Št. odobrenih
odločb
1.272
552
597
560
539
667
600
860
808

Vj
43,4
108,2
93,8
96,3
123,7
90,0
143,3
94,0

Vir: Letno poročilo JPI RS za leto 2014 (2015, str. 46)
Največje število odobrenih odločb za oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov je bilo leta 2006. To je leto, s katerim je bil
kvotni sistem v Sloveniji tudi uveden. Že v naslednjem letu se je število odobrenih odločb
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zmanjšalo za kar 56,6 %. Leta 2013 se je število izdanih odločb glede na leto 2012 povečalo
za 43,3 %, v letu 2014 glede na leto 2013 pa zopet zmanjšalo za 6 %.
Obveznosti podjetij pri zaposlovanju invalidov niso majhne, zakon jim daje na voljo tri
različne možnosti izpolnjevanja, zato je treba dobro proučiti, katera možnost je za podjetje
najboljša.
Primer: Podjetje z gostinsko dejavnostjo, ki zaposluje 50 ljudi. Uredba o določitvi kvote

določa, da mora imeti dva odstotka vseh zaposlenih invalidov, torej enega. Izračuni stroškov
različnih možnosti pokažejo:
1. če zaposli invalida, strošek dela znaša minimalno 790 evrov;
2. če nima možnosti za zaposlitev invalida in s tem ne izpolnjuje kvote, mora ob izplačilu
plač skladu plačati 553 evrov prispevka;
3. če naroči material ali storitve pri invalidskem podjetju – zanje plača 800 evrov, priznajo
se mu stroški dela v višini minimalne plače invalida, ki bi ga moral zaposliti, do 790 evrov.
S tem torej izpolni kvoto in hkrati prejme za poslovanje potreben material ali storitve;
4. če zaposli dva invalida, za zaposlitev drugega invalida (s katerim presega kvoto) prejme
nagrado v višini 20 odstotkov minimalne plače, hkrati pa je upravičen plačila prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter povračila stroškov storitev v podpornem
zaposlovanju (Petavs, 2010).
»Strošek delodajalca v povezavi s kvotnim sistemom zaposlovanja invalidov je v celoti
davčno priznan in zmanjšuje letno davčno osnovo za obračun davka od dohodka ali davka
iz dejavnosti. Spodbude, vezane na izpolnitev kvote, in davčne olajšave, se ne izključujejo«
(Petavs, 2010).
Za delodajalce, ki zaposlujejo invalide, je skladno s predpisi Evropske unije možno pridobiti
pomoč za subvencioniranje plač invalidov, in sicer največ v višini 75 % njihovih plač.
Subvencije plač invalidom, ki so neke vrste državne pomoči podjetjem, izplačuje sklad na
podlagi ocene doseganja nižjih delovnih rezultatov invalidov. Subvencije plač invalidom so
možne le za zaposlene invalide v invalidskih podjetjih, zaposlitvenih centrih in izjemoma za
invalide z odločbo o podporni zaposlitvi pri običajnem delodajalcu (Petrin, 2015, str. 42).
Invalidi, za katere ZRSZ po pravilniku o statusu oceni, da so zaposljivi le v zaščitni zaposlitvi,
so upravičeni do subvencije plače. Invalidi, za katere ZRSZ po pravilniku o statusu oceni,
da so zaposljivi samo v podporni zaposlitvi, so upravičeni do subvencije plače samo v
primeru, ko je ugotovljeno, da kljub prilagoditvi delovnega mesta in nudenju ustreznih
podpornih storitev ne morejo dosegati pričakovanih delovnih rezultatov njihovega
delovnega mesta. Invalidi, zaposleni v invalidskem podjetju, so upravičeni do subvencije
plače samo v primeru, ko je ugotovljeno, da zaradi invalidnosti ne dosegajo pričakovanih
delovnih rezultatov njihovega delovnega mesta. Višina subvencije plače za invalida znaša
Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide, 18. člen):
 »10 % minimalne plače mesečno v primeru, če je invalid v invalidskem podjetju ali
v podporni zaposlitvi ocenjen, da dosega nad 90 % do vključno 95 % delovnih
rezultatov;
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20 % minimalne plače mesečno v primeru, če je invalid v invalidskem podjetju ali v
podporni zaposlitvi ocenjen, da dosega nad 80 % do vključno 90 % delovnih
rezultatov;
30 % minimalne plače mesečno v primeru, če je invalid v invalidskem podjetju ali v
podporni zaposlitvi ocenjen, da dosega nad 70 % do vključno 80 % delovnih
rezultatov;
40 % minimalne plače mesečno v primeru, če je invalid v zaščitni zaposlitvi ocenjen,
da dosega nad 60 % do vključno 70 % delovnih rezultatov;
50 % minimalne plače mesečno v primeru, da je invalid v zaščitni zaposlitvi ocenjen,
da dosega nad 50 % do vključno 60 % delovnih rezultatov;
70 % minimalne plače mesečno v primeru, da je invalid v zaščitni zaposlitvi ocenjen,
da dosega nad 30 % do vključno 50 % delovnih rezultatov«.
Tabela 5: Izdane odločbe za subvencijo plače v letih 2006–2014
Leto
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Št. odobrenih
odločb
162
427
500
306
348
637
194
173
286

Vj
263,6
117,1
61,2
113,7
183,0
30,5
89,2
165,3

Vir: Letno poročilo JPI RS za leto 2014 (2015, str. 48)
Največje število izdanih odločb za priznanje pravice do subvencije plače je bilo v letu 2011,
in sicer kar 637, najmanj odločb, 162, je bilo odobrenih v letu 2006. Leta 2007 je bilo število
odobrenih odločb za kar 163,6 % večje kot v letu 2006, leta 2012 pa 69,5 % manjše kot v
letu 2011.
Uredba komisije št. 651/2014 je evropski predpis, ki določa dopustne prage pomoči
podjetjem zaradi zaposlenih invalidov. Dovoljuje tudi pridobitev državne pomoči za druge
upravičene stroške, ki jih ima delodajalec zaradi zaposlenih invalidov. Tako lahko
delodajalec pridobi državno pomoč za prilagoditve prostorov, kjer delajo invalidi, stroške
prilagoditev ali nakup opreme, da jo bodo lahko uporabljali invalidi; stroške zaposlitve
osebja za čas, ki ga osebje porabi za pomoč invalidom; stroške, neposredno povezane s
prevozom invalidov na delovno mesto, in z dejavnostmi, povezanimi z delom; stroške
gradnje ali posodobitve proizvodnih enot podjetja in nabave nove proizvodne opreme, kadar
podjetje zaposluje najmanj 30 % invalidov od skupnega števila vseh zaposlenih delavcev.
Evropski predpis omogoča podjetjem, ki zaposlujejo več kot 30 % invalidnih delavcev,
pridobitev državne pomoči za stroške upravljanja podjetja (Petrin, 2015, str. 41). Treba je
poudariti, da se vse državne pomoči, ki jih delodajalec prejme za zaposlovanje invalidov,
seštevajo. Seštevek teh pomoči ne sme presegati višine, ki jo predpisuje evropska uredba.
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V nasprotnem primeru gre za nedovoljeno državno pomoč, ki jo mora prejemnik
obrestovano vrniti dajalcu pomoči. Država članica EU ne sme dodeljevati državnih pomoči
delodajalcem, če pomoči pred dodelitvijo ne prijavi Evropski komisiji.
Zavezanca za plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo sta:
 Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki omogoča
zavarovancem pravico do prilagoditve prostorov in delovnih mest na stroške ZPIZ,
ki so pridobili pravico do poklicne rehabilitacije, ter zagotavlja pravico do prilagoditve
delovnega mesta z ustreznimi tehničnimi pripomočki, da se delovnemu invalidu
omogoči usposobitev za opravljanje istega poklica ali dela;
 Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad v primeru, da ni drugega zavezanca
za plačilo; delodajalec, ki želi zaposliti brezposelnega invalida, zaprosi Sklad za
plačilo stroškov prilagoditve konkretnega delovnega mesta in sredstev za delo. Za
plačilo zaprosi na podlagi izdelanega načrta prilagoditve delovnega mesta in
sredstev za delo. Pogoj je zaposlitev brezposelnega invalida za nedoločen čas
oziroma za najmanj 24 mesecev. Plačilo stroškov prilagoditve konkretnega
delovnega mesta in sredstev za delo znaša največ 70 % dejanskih stroškov. Invalid,
za katerega delodajalec pri Skladu uveljavlja plačilo stroškov za prilagoditev
delovnega mesta in sredstev za delo, mora imeti odločbo Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje o razvrstitvi v podporno zaposlitev in mora biti prijavljen na zavodu
za zaposlovanje kot brezposelna oseba. Delodajalec mora vlogi priložiti izjavo o
nameravani zaposlitvi invalida in opredelitev stroškov prilagoditve delovnega mesta.
Denarne dajatve za invalide, vključene v programe APZ10, ureja 49. člen Zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB). Invalidom, vključenim v
programe APZ, pripadajo denarne dajatve v skladu z javno objavljenim Katalogom ukrepov
APZ (dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz, nadomestilo življenjskih stroškov), ki se
financirajo iz državnega proračuna preko ZRSZ.
Avstrijski zakon o zaposlovanju oseb z ovirami določa podporni sistem zaposlovanja oseb z
ovirami in temelji na treh stebrih; kvotni sistem (obvezna zaposlitev osebe z ovirami na
področju, kjer je najmanj 25 zaposlenih, ali kompenzacijsko mesečno plačilo), finančna
stimulacija delodajalcev za promocijo integracije (npr. podpora delodajalcem pri
prilagajanju delovnega mesta); zaščitna zakonodaja (npr. zaščita pred odpuščanjem oseb
z ovirami).
Irska na področju zaposlovanja omogoča več denarnih spodbud za delodajalce in
neposredno za invalidne osebe. Irska ni uveljavila sistema kvotnega zaposlovanja invalidnih
oseb. Kljub temu država delodajalce spodbuja k zaposlovanju invalidov (vsaj 3 odstotki
10

»Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju: APZ) je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju
zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti
in prožnosti delodajalcev. Brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve imajo zaradi povečanja svojih
zaposlitvenih možnosti pravico in obveznost, da se vključijo v ukrepe APZ skladno s podlagami za njihovo
izvajanje. V skladu s 36. členom Zakona o urejanju trga dela je katalog APZ izvedbeni dokument načrta za
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (načrt APZ)« (MDDSZ, Katalog ukrepov APZ, 2016).
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delovnih mest naj bi bili zagotovljeni invalidom). Za osebe, ki se ne želijo vključiti v zaščitne
oblike zaposlovanja, država omogoča aktivnosti v t. i. dnevnih centrih, ki zagotavljajo
predvsem dnevno skrb, varstvo in terapevtsko obravnavo. Na Nizozemskem so zaposleni
ali samozaposleni invalidi lahko upravičeni do podpore. Invalidi so upravičeni do podpore,
ki jo potrebujejo pri ponovni vključitvi na trg zaposlovanja, in številnih podpornih ukrepov
(npr. omogočanje prilagajanja delovnega mesta, nadomestila pri plači itd.) Nizozemska
pozna tri tipe zaposlovanja invalidov, pri katerih se zavzema za zaposlovanje na odprtem
trgu dela: zaščitno zaposlovanje, podporno zaposlovanje in neplačano delo v dnevnih
centrih. Nizozemska vlada še ni sprejela kvotnega sistema pri zaposlovanju oseb z ovirami,
kljub temu pa spodbuja delodajalce, da prostovoljno sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo
uresničevali večjo vključenost oseb z ovirami na trg dela in pri tem upoštevajo 2-odstotno
priporočilo o zaposlovanju teh oseb. Portugalska zagotavlja največ podpore na področju
zaposlovanja invalidov, kjer so predvsem delodajalci tisti, ki imajo zakonsko zagotovljene
nekatere ugodnosti (kot npr. 50-odstotno manjši prispevki socialnega zavarovanja).
Invalidi, ki imajo ugotovljeno manj kot 80-odstotno sposobnost za delo, spadajo med t. i.
delovne invalide. Delodajalci, ki zaposlujejo invalide, imajo pravico do finančne podpore,
tudi za namen prilagoditve delovnega mesta. Tudi sami invalidi, ki ne morejo najti zaposlitve
in se odločijo za samostojno dejavnost, imajo pravico do tehnične in finančne podpore.
Portugalska je organizirala tudi mrežo zaščitnih zaposlitev in kvotni sistem (Smolej, in drugi,
2009).

4.6 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
»Izobrazba je pomembna za razvoj človeka in njegovo udeležbo v družbi, za vstop na trg
delovne sile in za razvoj osebnih zmogljivosti. Invalidom morajo biti dane enake možnosti
udeležbe v celotnem izobraževalnem sistemu v rednih in posebnih programih na vseh
stopnjah – od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja. Invalidi se med
izobraževanjem srečujejo z različnimi ovirami; arhitektonskimi in informacijsko-tehničnimi,
kot so težave z dostopnostjo do študijske literature za slepe in slabovidne, do tolmača za
gluhe in indukcijske zanke za naglušne itn.« (API 2014-2021, 2014, str. 13).
Krovni zakon, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na področju vzgoje in
izobraževanja, je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP). Posamezni
segmenti pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so opredeljeni tudi v področni
zakonodaji, kot je na primer v Zakonu o štipendiranju, Zakonu o gimnazijah, Zakonu o
osnovnih šolah idr., ter tudi v posameznih pravilnikih, kot so Pravilnik o dodatni strokovni
in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, Pravilnik o načinu
izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, Pravilnik o subvencioniranju bivanja
študentov ipd. Financiranje večine pravic s področja vzgoje in izobraževanja je
upravičencem v večini zagotovljeno iz državnega proračuna preko Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport (MIZS), nekaj pa tudi preko Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve (MDDSZ). Pri vzgoji in izobraževanju invalidov ločimo pravice in transferje,
ki se nanašajo le na učence, dijake ali študente s posebnimi potrebami, ter pravice, ki jih
poleg učencev, dijakov in študentov s posebnimi potrebami lahko uveljavljajo tudi druge
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osebe ali pristojne službe. Pri vzgoji in izobraževanju invalidov gre v večji meri za
financiranje različnih oblik programov in prilagoditev načinov izobraževanja za učence,
dijake in študente s posebnimi potrebami, kot pa za same finančne oblike pomoči (od teh
poznamo le Dodatek k državni štipendiji za štipendiste s posebnimi potrebami in Dodatek k
Zoisovi štipendiji za štipendiste s posebnimi potrebami). V nadaljevanju je predstavljenih
nekaj glavnih pravic s področja vzgoje in izobraževanja, ki jih določa ZUOPP. Pri pravici o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami komisije na podlagi strokovnega mnenja za
usmerjanje določijo programe vzgoje in izobraževanja, obseg in način izvajanja dodatne
strokovne pomoči za otroka, ki se usmerja. Znotraj pravice do vzgoje in izobraževanja
ločimo več programov glede na starost, vrsto in stopnjo oviranosti ali pomanjkanja, na
primer prilagojen program za predšolske otroke, ki se izvaja v razvojnih oddelkih vrtcev ali
zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Otrokom s posebnimi potrebami, ki
so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi
organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna
razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. Prilagojeni izobraževalni
programi z nižjim izobrazbenim standardom so namenjeni otrokom, ki ne morejo doseči
izobrazbenega standarda po programu osnovnošolskega izobraževanja, lahko se določi, da
se nivojski pouk za njih ne izvaja. Posebni program vzgoje in izobraževanja je sestavljen iz
petih nivojev, kjer se ne izvajata nivojski pouk in nacionalno preverjanje znanja, temveč se
učenca ocenjuje z opisnimi ocenami. Vzgojni programi se izvajajo v zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter v domovih za učence pri osnovnih šolah s
prilagojenim programom. Vključitev v zavod oziroma oddaja v rejništvo je namenjena
otrokom s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti vzgoje in izobraževanja v kraju
njihovega prebivališča in jim zaradi oddaljenosti prebivališča od kraja vzgoje in
izobraževanja ni mogoče zagotoviti prevoza. Ti otroci se lahko vključijo v zavod za vzgojo
in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, socialnovarstveni zavod, domove učencev za
otroke s posebnimi potrebami ali se namestijo v rejniško družino. Otroci se na predlog
staršev lahko usmerjajo v izobraževanje na domu ali v zasebnem zavodu, če zaradi ovir
oziroma motenj ne morejo prisostvovati pouku, in ko lahko na domu, zaradi
individualiziranega pristopa, lažje dosežejo cilje oziroma standarde znanja, določene z
učnimi načrti. Prilagoditev načina izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami se
zagotovi s prilagoditvijo načina opravljanja izpita, prilagoditvijo gradiva za izpit, z
opravljanjem izpita z računalnikom, s podaljšanim časom opravljanja izpita, izpit se lahko
opravlja s pomočjo pomočnika, v posebnem prostoru, prilagodi se oprema v prostoru.
Brezplačen prevoz se zagotavlja za predšolske otroke s posebnimi potrebami in njihovim
obveznim spremljevalcem od kraja prebivališča do kraja, kjer deluje zavod in nazaj,
namesto stalne oskrbe otroka v zavodu ali rejniški družini. Osnovnošolci s posebnimi
potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost njihovega
prebivališča od osnovne šole. Subvencija za bivanje v študentskem domu se dodeljuje za
spremljevalca študenta invalida, če je do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi
(Kobal Dremelj, Nagode, Smolej, 2006).
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4.7 VOJNI INVALIDI
»Vojni invalidi imajo podlago za pravno varstvo v Ustavi RS v okviru splošnega pojma
invalidov. Vojni invalidi so le ena od skupin invalidov in jim je z Zakonom o vojnih invalidih
zagotovljeno posebno varstvo. V zakonu so kot vojni invalidi opredeljeni vojaški vojni
invalidi, vojaški mirnodobni invalidi in civilni invalidi vojne. Zakon priznava njihovo vlogo in
pomen pri oblikovanju suverenosti in obrambi države ter razvijanju domoljubja. Zakon o
vojnih invalidih ureja varstvo vojnih invalidov in njihovih družinskih članov ter pogoje in
postopek za uveljavljanje pravic. Z Zakonom o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo
1991 so zagotovljene dodatne pravice žrtvam v vojni za Slovenijo leta 1991 oziroma
vojaškim vojnim invalidom in njihovim družinskim članom« (Hostnik, 2015, str. 109).
Vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja se finančni transferji in pravice v
naravi zagotavljajo na podlagi Zakona o vojnih invalidih in Zakona o žrtvah vojnega nasilja.
Večina transferjev in programov se zagotavlja iz državnega proračuna, nekateri od teh
preko MDDSZ in drugi preko ZPIZ. Obstajajo pa tudi pravice, ki jih financirajo lokalne
skupnosti, kot je popust pri vožnji z vlakom ali avtobusom na ozemlju RS do petkrat letno.
Podlaga za uveljavljanje pravic je podan status vojnega invalida na podlagi ZVojI, ki ga izda
upravna enota.
Vojni invalid je upravičen do invalidnine, ki se mu odmeri v mesečnem znesku po skupini
invalidnosti, v katero je razvrščen. Glede na vrsto, težo in vzrok okvare ali kombinacijo
najtežjih okvar zdravja so vojni invalidi upravičeni do dodatka za posebno invalidnost. Do
dodatka za pomoč in postrežbo je upravičen vojni invalid najmanj 5. skupine, ki potrebuje
stalno pomoč in postrežbo za opravljanje osnovnih življenjskih potreb; plačilo zdravstvenih
storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega
zavarovanja; pravica do nadomestila plače do 30. dne začasne zadržanosti od dela v višini
100 % osnove za nadomestilo. Kadar je potrebno nadaljnje zdravljenje bolezni, so vojni
invalidi upravičeni do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja. Prav tako so upravičeni do
poklicne rehabilitacije, če izpolnjujejo pogoje (zdravje, izobrazba, starost) za uspešno
rehabilitacijo, medtem pa jim pripada tudi pravica do oskrbnine. Na podlagi zakona vojni
invalidi lahko zahtevajo doplačilo k stroškom tehničnih pripomočkov enkrat na sedem let.
Pravica do invalidskega dodatka je urejena v ZVojI od 41. do 52. člena. Upravičencu, ki
prejema invalidski dodatek in se preživlja sam, pripada dodatek za samohranilce. Žrtvam
vojnega nasilja na podlagi ZZVN pripada pravica do povračila prispevka za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, osebe, ki so bile v času trajanja nasilnega dejanja ali prisilnega
ukrepa mlajše od 15 let, pa ostanejo v zavarovanju po dopolnjenem 30. letu (ženske)
oziroma 35. letu (moški) pokojninske dobe. Ker kljub uveljavljeni pokojninski dobi ne
dosežejo polne pokojninske dobe, se v času, ki je enak trajanju nasilnega dejanja ali
prisilnega ukrepa, vendar najdalj do dopolnitve polne pokojninske dobe, povrne prispevek
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki gre v breme zavarovanca. Pravico do
doživljenjske mesečne rente ureja 16. člen ZZVN in pravico priznava žrtvam vojnega nasilja,
vojaškim vojnim invalidom, ki so utrpeli poškodbe v vojni za Slovenijo leta 1991 in jim je
odstotek invalidnosti ugotovljen trajno. Pokojninsko dobo priznava 13. člen ZZVN.
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Taboriščniku in zaporniku se čas, prebit v koncentracijskem taborišču ali zaporu, prizna kot
posebna doba. Internirancu, ukradenemu otroku, izgnancu, delovnemu deportirancu,
beguncu in prisilnemu mobilizirancu se prizna pokojninsko dobo v dejanskem trajanju do
povratka v domovino. Gre za vojaške vojne invalide, ki so hkrati žrtve vojnega nasilja
(Smolej, in drugi 2011).

4.8 KULTURA
Kultura je nedvomno ena najpomembnejših značilnosti človeka, je njegov svet, v njej se
človek razvija in z njo se tudi razlikuje od drugih bitij. Kultura je ogledalo naših vrednot in
našega sveta, zato je treba z ustrezno kulturno politiko omogočiti vsem ljudem enake
možnosti dostopanja do kulture in njenega sooblikovanja (API 2014-2021, 2014, str. 18).
Na področju kulture ne gre za socialne transferje, ampak za dodatne pravice, ki
predstavljajo skrb države za uresničevanje pravic invalidov na tem področju. Ta skrb se
izvaja skozi sofinanciranje kulturnih projektov umetnikov invalidov in/ali invalidskih
organizacij, ki pomembno prispevajo k udejanjanju določene pravice invalidov oziroma
pravice določene skupine invalidov v vsakdanjem življenju.

4.9 INVALIDSKO VARSTVO V NEKATERIH DRŽAVAH EU
Primerjava sistemov invalidskega varstva v evropskih državah je zaradi številnih posebnosti,
ki sestavljajo celoto sistema med sistemi za socialno varnost, praktično nemogoča. Poznamo
tri oblike sistemov invalidskega varstva:
 socialno zavarovanje, ki se financira iz prispevkov zavarovancev in delodajalcev in
zagotavlja standardno zavarovalno kritje ter je obvezno za poklicno aktivne osebe,
sistem se upravlja samostojno (v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Franciji, Veliki Britaniji,
Sloveniji …);
 -socialna pomoč, ki se financira iz davkov in zagotavlja temeljno varstvo ter zajema
vse za delo sposobno prebivalstvo, s sistemom upravlja država (na Danskem);
 nacionalno zavarovanje, ki se financira s prispevki zavarovancev in njihovih
delodajalcev ter zagotavlja osnovno raven varstva z enako višino nadomestil in
zajema za delo sposobno prebivalstvo, sistem se upravlja samostojno (na
Nizozemskem, Švedskem, v Švici).
Sistemi invalidskih zavarovanj odražajo v vsaki državi njeno zgodovinsko, politično,
ekonomsko in socialno posebnost, zato je kakršna koli primerjava praktično nesmiselna.
Sistemi se glede na potrebe družbe samostojno odločajo, komu in pod kakšnimi pogoji bodo
priznali določene pravice iz invalidskega varstva. Vsaka država torej na svoj specifičen način
razporeja zbrana finančna sredstva in nudi prizadetim državljanom s programi socialnega
zavarovanja določene ugodnosti (Kresal Šoltes, Novak, Kresal, Kalčič, Zaviršek, 2006).
V Avstriji so podporne storitve za invalide v pristojnosti devetih avstrijskih dežel. Vsaka
dežela ima svoje deželne zakone, ki določajo in urejajo pravice invalidov. Nek splošen
pregled pravic invalidov po posameznih deželah ne obstaja, v vseh se običajno pojavljajo
osebna asistenca, pomoč na domu, institucionalno varstvo. Obstajajo velike razlike pri
razpoložljivosti storitev za invalide med mesti in podeželjem. V sporazumu socialne varnosti
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iz leta 2010 so deželne vlade in zvezna vlada določile višino minimalnih prihodkov glede na
premoženjsko stanje upravičenca, ki so jo implementirale v svojo zakonodajo. Posamezniki
so upravičeni do sredstev po posameznih zakonih deželnega prava, ki ureja pravice
invalidov v posamezni deželi. Najpogostejši prejemki za kritje dodatnih stroškov zaradi
nastale invalidnosti so prejemek za dolgoročno oskrbo, za pomoč in postrežbo, da se
izboljšajo možnosti za samostojno življenje. Prejemek je organiziran v sedem kategorij,
višina prejemka je odvisna od potrebe posameznika. Družinski dodatek lahko uveljavljajo
starši invalidnega otroka ali odrasle osebe, ki ni zaposljiva ali sposobna delati. V Nemčiji je
bilo gibanje za pravice invalidov uspešno pri uvedbi koncepta osebne asistence in
infrastrukture za pomoč in neodvisno življenje. Na lokalni ravni ostaja okoli dvajset centrov,
ki nudijo svetovanje in podporo invalidom pri samostojnem življenju. Na splošno nemški
socialnovarstveni sistem ponuja več prejemkov za invalide, starostne pokojnine, prejemke
glede na stopnjo delovne zmožnosti posameznikov, osnovni dohodek za invalide, ki so pod
pragom revščine, temeljni prejemek za brezposelne invalide. Za večino ljudi s statusom
invalida, ko dosežejo upokojitveno starost in niso več v delovnem razmerju, je glavni vir
dohodka pokojnina. Obstajajo še dodatne vrste pokojnin za invalide z zmanjšano
zmožnostjo za delo in zaslužek ali brez nje. Dodatek, ki se financira iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je socialno varstveni prejemek za invalide, ki niso nikoli bili
zaposleni in tudi ne morejo dobiti redne zaposlitve razen v zaščitenih oblikah zaposlitve. Do
tega prejemka so upravičeni invalidi od 18 do 64 let, ki nimajo stalnega zaslužka. Delovni
invalidi, ki niso dosegli upokojitvene starosti in so brezposelni, so upravičeni do nadomestila
za brezposelnost za obdobje največ enega leta. Po tem obdobju lahko uveljavljajo nižje
socialne prejemke, ki se imenujejo osnovni dohodek za iskalce zaposlitve, ki se zagotavlja
v skladu z načelom subsidiarnosti in odpravo revščine. V Nemčiji obstajajo različne vrste
finančnih ugodnosti za invalide. Iz obveznega zavarovanja se financirajo povprečnine
(obstajajo tri višine glede na potrebe nege), ki jo upravičenec lahko uveljavlja namesto
strokovnih storitev in z denarjem sam plača storitev, ki jo potrebuje. Na Irskem so imetniki
zdravstvene ali invalidske kartice upravičeni do nekaterih pripomočkov preko zdravstvenega
sistema. Upravičeni so do donacije za prilagoditev stanovanja, ki bo primerno za bivanje
invalidne osebe, in donacije za mobilnost, ki omogoča gibanje v svojem domu. Invalid lahko
uveljavlja samo eno od njih. Na Irskem obstajajo tudi nevladne organizacije, ki zagotavljajo
brezplačne podporne tehnologije, nudijo pomoč in podporo pri pridobitvi socialnih
stanovanj. Invalidska izplačila se financirajo iz sistema socialnega varstva. Obstaja nasprotje
med neodvisnim življenjem invalidov in življenjem invalidov v institucijah. Ljudje z manjšo
invalidnostjo lahko živijo običajno življenje izven institucij. Na Nizozemskem so tem
zagotovljeni razni prejemki, nega in podpora, kot so prevozi in druge vrste pomoči. Politika
države je invalide vključiti v družbo, kolikor je mogoče, to naj bi veljalo za osebe z manjšo
do zmerno invalidnostjo. Za osebe s hudo invalidnostjo je omogočeno življenje v domovih
in skupnostih, kjer strokovnjaki izdelajo individualni načrt nege in podpore posameznika.
Mehanizmi za zagotavljanje storitev invalidom so različni, odvisno od tega, na podlagi
katerega zakona se zagotavljajo. Prejemki iz socialnega varstva so v pristojnosti občin. V
domeni občinskih svetnikov je, da postavijo merila za določitev vrste pomoči, ki jih bo občina
nudila. Vsa podpora na podlagi tega zakona mora biti usmerjena k zagotavljanju podpore
na tak način, da lahko oseba enakovredno sodeluje. Raziskava o sistemu proračuna je
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pokazala, da je proračun prinesel ogromno okrepitev družbenega položaja uporabnikov,
bolj kot kateri koli zakon ali politika na Nizozemskem za točno ta namen. Raziskava kaže,
da proračunski sistem pomaga ljudem zagotoviti lastno podporo v katerem koli okolju in
tako izboljša njihovo vključevanje in sodelovanje v družbi. Raziskava je tudi pokazala, da
nosilci proračunskih izdatkov porabijo manj denarja za skrb invalidov kot institucionalna
varstva. Na makro ravni pa proračunski izdatki vodijo do višjih stroškov, ker je ta sistem pri
ljudeh popularnejši kot institucionalno varstvo ali oskrba. Ljudje, ki so postali invalidi pred
17. letom, so upravičeni do denarnega nadomestila v višini 75 % neto minimalne plače, če
so ocenjeni, da niso sposobni zaslužiti niti 20 % neto minimalne plače. Mladi invalidi, ki
lahko zaslužijo 20 % minimalne plače ali več, so delno nesposobni za delo. Upravičeni so
do pomoči pri iskanju zaposlitve, do dodatka k plači, niso pa upravičeni do invalidskih
ugodnosti. Če ne dobijo zaposlitve, lahko zaprosijo za nadomestilo za brezposelnost.
Zaposleni, ki postanejo invalidi v kasnejšem obdobju, so upravičeni do nadomestila za
invalidnost v višini največ 75 % zadnje zaslužene plače. Samozaposleni in lastniki podjetij
do tega nadomestila niso upravičeni. Invalidi na Poljskem samostojno izberejo svoje
prebivališče, razen če jim je odvzeta opravilna in poslovna sposobnost, ko se jih prisilno
namesti v socialnovarstvenih zavodih, če nimajo ustrezne oskrbe ali je ogroženo njihovo
življenje. Na Poljskem obstaja več predpisov, ki zagotavljajo podporne opreme in
prilagoditve za invalide. Prav tako je omogočeno polno sodelovanje invalidov, dostop do
blaga in storitev, prav tako tudi zdravljenje in rehabilitacija. Finančna podpora za invalide
je na Poljskem zagotovljena prek socialnega zavarovanja, družinskih prejemkov in sistema
socialnih pomoči. Socialne pomoči za invalide so sestavljene iz različnih vrst denarnih
prejemkov, ki so v večini pogojene s premoženjskim stanjem upravičenca. Obstajajo tri
osnovne vrste dajatve iz tega sistema, trajno nadomestilo (do tega je upravičena oseba, ki
je popolnoma nezmožna za delo zaradi starosti ali invalidnosti), periodično nadomestilo (za
osebe in družine z nizkimi dohodki zaradi invalidnosti). Invalidi lahko izkoristijo tudi pravice
iz družinskih prejemkov, ki so na voljo za vse družine z otroki z nizkimi dohodki. Financirajo
se iz državnega proračuna, upravičenost je odvisna od finančnega stanja družine. Kriterij
za dohodek je za družine z invalidnimi otroki ugodnejši kot za druge družine in višina
družinskega nadomestila je odvisna od otrokove starosti. Poleg družinskega dodatka so
lahko dodeljeni številni drugi dodatki, npr. dodatek za izobraževanje in rehabilitacijo
invalidnega otroka. Poleg tega sistem družinskih pomoči vključuje še dva dodatka, ki nista
pogojena s premoženjskim stanjem družine, in sicer dodatek za pomoč in postrežbo, ki se
dodeli enemu od staršev, ki pusti zaposlitev, da bi lahko skrbel za invalidnega otroka. Pri
odmeri dohodnine invalidnim osebam in neinvalidom, ki vzdržujejo invalide, se od njihovega
dohodka odštejejo stroški za rehabilitacijo in olajševanje življenjskih aktivnosti. Obstajajo
številni pogoji za te vrste olajšave. Del Portugalskega Ministrstva za solidarnost in socialno
varnost financira programe za zagotavljanje invalidskega varstva in obenem določa pravila
in obveznosti ter izvajanje nadzoruje. Varuh človekovih pravic brezplačno zagotavlja pomoč
in informacije invalidom pri določenih vprašanjih, kot tudi neinvalidom, ki iščejo odgovore
na vprašanja, ki se nanašajo na invalidnost. Pokojnine so odvisne od višine prispevkov
vlagatelja. Ko upravičenec doseže starost 65 let, se invalidska pokojnina pretvori v starostno
pokojnino. Tisti, ki niso upravičeni do invalidske pokojnine in niso vključeni v noben sistem
socialne zaščite ter so trajno nezmožni za delo (nepoklicna invalidnost), lahko uveljavljajo
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socialno invalidsko pokojnino. Portugalska je leta 2010 spremenila pogoje do vseh vrst
denarnih upravičenosti, ki so se financirale iz sistema socialne varnosti. Nov koncept
gospodinjstva vključuje sorodnike v ravni črti in stranski črti do tretjega kolena, ki živijo
skupaj z vlagateljem. Za izračun se uporablja dohodek gospodinjstva in določitev stopnje
potrebe vlagatelja po pomoči. Za dohodek gospodinjstva se štejejo dohodki iz zaposlitve,
kapital, nepremičnine, pokojnine. Tako se je število upravičencev do družinskih prejemkov
zmanjšalo, vključno z denarnimi dajatvami, povezanih z invalidnostjo, edino minimalna
pokojnina se je povečala za 3 %. Pred kratkim so bile uvedene spremembe v posebni
invalidski ureditvi, ki so bile namenjene podpori invalidom, trajno nezmožnim za delo ali z
neozdravljivo boleznijo. Sprememba določa, da so do posebnega invalidskega prejemka
poleg ljudi z neozdravljivo boleznijo in diagnozo tri leta življenja upravičeni tudi trajno
nezmožni za delo s kroničnimi boleznimi, ki negativno vplivajo na njihovo delovno
uspešnost.
Združeno kraljestvo ima kompleksen sistem prispevnih, neprispevnih, glede na dohodke
vezanih ugodnosti in pravic, ki se zagotavljajo preko države. Neprispevne in na dohodke
vezane invalidske ugodnosti se financirajo iz davkov. Vlada je začela obdobje reform glede
vseh oblik socialne varnosti, gre za prenovo sistema nadomestil v smislu pospeševanja dela
in osebne odgovornosti. Sedanje ugodnosti glede na premoženjsko stanje naj bi bile
ukinjene in nadomeščene z univerzalnim zneskom, ki bo kril višje izdatke zaradi invalidnosti,
negovanja, stanovanjskih stroškov, otrok (ANED, 2016). Subvencija plače, ki je namenjena
kritju zmanjšanja produktivnosti zaposlenih invalidov je najpogostejša denarna podpora
delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja. Na Švedskem imajo to spodbudo za obdobje
štirih let in se lahko podaljša do osmih let, tako je tudi v Nemčiji. V Avstriji se znesek
subvencije spreminja in znaša 80 % plače v prvem letu zaposlitve. Za invalide, ki želijo
ustanoviti lastno podjetje, so na voljo tudi nepovratna sredstva. Takšni ukrepi so zlasti
značilni za Grčijo, kjer je veliko samozaposlitve, delež glede na vsa podjetja pa majhen. V
Italiji obstajajo socialne zadruge, v katerih mora biti zaposlenih vsaj 30 % invalidov, ki so
oproščeni plačila prispevkov socialnega zavarovanja. Uredba ES o državni pomoči pri
zaposlovanju zagotavlja spodbude za delodajalce in zaščitena podjetja, da zaposlijo in
obdržijo invalidne delavce. Na Švedskem so delodajalci zakonsko zaščiteni v primeru
prekomerne bolniške odsotnosti, ki bi lahko pripeljala do visokih stroškov. Invalidnim
osebam so na voljo različne finančne podpore. V Franciji se lahko brezposelnemu invalidu,
ki se zaposli, izplača tako imenovana zaposlitvena nagrada. Na Nizozemskem invalidi lahko
dobijo ugodnosti v obliki kuponov ali bonov za vključevanje na delovno mesto ali druge
storitve po svoji izbiri. Podoben program » Vstopnica za delo« deluje tudi v ZDA. Glavna
skrb mnogih invalidov je vprašanje nadaljnje upravičenosti do invalidskih prejemkov v
primeru zaposlitve. Številne države so sprejele ukrepe, da takšni razlogi invalidov ne
odvračajo pri iskanju zaposlitve. V Španiji je invalid v primeru izgube zaposlitve upravičen
do ugodnosti, ki jih je imel pred zaposlitvijo. Na Finskem invalidom, ki imajo pravico do
invalidskih prejemkov, to pravico zadržijo za dve leti, medtem ko vstopajo v usposabljanje
in zaposlovanje. V številnih državah je invalidom omogočeno zaslužiti določeno višino
dohodka, ne da bi to vplivalo na njihove pravice iz invalidnosti, ki jih dobijo (O’Reilly, 2007).
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Raziskava EK o dobrih praksah na delovnem mestu, v kateri je sodelovalo 27 evropskih
držav, med njimi tudi Slovenija s sedmimi podjetji, nam poda zanimive izsledke. Na
vprašanje, kako bi opisali stanje v podjetju glede drugačnosti na delovnem mestu, je več
kot 50 % podjetij odgovorilo, da take politike in prakse v podjetju ne vodijo. Razlogi, zakaj
ne, so bili sledeči: 35,2 % jih je odgovorilo, da gledajo le kvalifikacije, 14,2 % anketiranih
podjetij o raznolikosti na delovnem mestu še ni razmišljalo, za 7,5 % podjetij to ne
predstavlja konkurenčne prednosti, 5,1 % anketiranih nima strokovnega znanja in izkušenj
na tem področju, 4,7 % vprašanih bi potrebovalo o tem več informacij, enak odstotek
respondentov sploh ne ve, kaj to pomeni. Politiko in prakso vključevanja različnosti na
delovnem mestu že dlje časa (več kot pet let) vodi 20,3 % podjetij in jo neprestano
nadgrajuje. V 13,2 % podjetij so politiko in prakso vpeljali nedavno, v 8,3 % podjetjih jo
uveljavljajo, vendar morajo še veliko postoriti. Od anketiranih, ki upoštevajo politiko
vključevanja, je invalidne osebe zaposlovalo kar 31,1 % podjetij. Glede najpomembnejšega
izziva politike, različnosti in nediskriminacije na delovnem mestu, je 20 % na prvo mesto
postavilo pomanjkanje informacij in osveščenosti in na drugo mesto težave pri merjenju
rezultatov (European Commission, 2005).
Velika Britanija je imela v zadnjih desetletjih številne reforme invalidskega varstva. Naredila
je zanimivo študijo primera za države, ki razmišljajo o reformi sistemov invalidskega varstva.
Izkušnje UK kažejo, da so invalidske ugodnosti skozi čas naraščale. Reforme upravičenosti
do prejemkov lahko zmanjšajo stopnje invalidskih ugodnosti do nivoja, ki bi se lahko dosegel
tudi drugače. Pri izračunavanju morebitnih prihrankov iz invalidskih reform je pomembno,
da se ne upošteva le posameznega programa. Medsebojni učinki so pri obravnavi
pomembni, npr. koliko se bodo premoženjske ugodnosti dvignile, če se bo število delavcev,
ki ugodnosti prejemajo, zmanjšalo. Posledica padanja finančnih ugodnosti za invalide v UK
je morda tesna povezava s stopnjo izobrazbe. Npr. za nizko izobražene, stare 25–35 let
sedaj obstaja 2-krat večja verjetnost, da bodo pridobili invalidske ugodnosti, kot pa visoko
izobraženi, starejši od 55 do 64 let. Rezultati reform, ki se nanašajo na pospeševanje
ponovne zaposlitve, so različni. V obdobju zmanjšanja invalidskih prejemkov je narasla
zaposlenost starejših starostnih skupin. Okvirno gledano na novo zaposlovalno in podporno
reformo, ki zadeva starejše odrasle in vpliva na skupine z različnimi stopnjami izobrazbe in
invalidnosti, ni trdnih razlogov za zamenjavo z invalidskimi ugodnostmi ter nadomestili za
brezposelnost, prav tako ni razvidnega kakršnega koli učinka ponovne vrnitve na delo.
Kakšen vpliv ima zaposlovalna in podporna reforma na invalidske ugodnosti, kaže, da je
raziskava pomembna za razumevanje učinkov reforme predvsem za države, ki razmišljajo
v tej smeri (Banks, Blundell, Emmerson, 2015).
4.9.1 PRIMERJAVA IZDATKOV ZA INVALIDNOST MED DRŽAVAMI
Metodologija ESSPROS (Evropski sistem statistike socialne zaščite) predstavlja enoten okvir
za prikaz socialne zaščite posamezne države, tako da se v dogovorjeni sistem klasifikacij
uvrsti vse nacionalne oblike socialne zaščite. Enako metodologijo uporabljajo tudi v drugih
evropskih državah. V Sloveniji se izdatki za socialno zaščito spremljajo po metodologiji
ESSPROS od leta 1996 in so mednarodno primerljivi. Osnovni sistem metodologije tako
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predstavlja spremljanje izdatkov in virov financiranja programov socialne varnosti. V
metodologiji ESSPROS so najpomembnejša kategorija izdatkov socialni prejemki, ki se glede
na vrsto delijo v dve kategoriji, in sicer v denarne prejemke, ki se delijo na enkratna izplačila,
in periodična izplačila, s preverjanjem premoženjskega stanja ali brez tega, ter prejemke v
naravi, ki so dodeljeni v obliki blaga ali storitev.
Vrste virov financiranja socialnih prejemkov predstavljajo socialni prispevki delodajalcev,
socialni prispevki zavarovancev, prispevki države in drugi prispevki. Vire financiranja
programov socialne varnosti se razvršča tudi po sektorju izvora, in sicer na finančne in
nefinančne družbe, javnofinančne (država, lokalne skupnosti, skladi socialne varnosti),
gospodinjstva, nepridobitne institucije, ki oskrbujejo gospodinjstva in tujina (European
Union, 2011, str. 23–30).
Področja socialne zaščite se nanašajo na tveganja in potrebe, v zvezi s katerimi se socialna
zaščita zagotavlja. V metodologiji ESSPROS razlikujemo osem področij socialne zaščite:
1. bolezen/zdravstveno varstvo,
2. invalidnost; gre za ohranitev dohodka, podporo v denarju in naravi, ki je povezana s
fizično nesposobnostjo ali mentalno prizadetostjo oseb, ki ne morejo sodelovati v
gospodarskih in družbenih dejavnostih,
3. starost,
4. smrt hranitelja družine,
5. družina/otroci,
6. brezposelnost,
7. nastanitev,
8. druge oblike socialne izključenosti.
Socialni prejemki izhajajo iz razloga ali iz namena. V nadaljevanju se osredotočimo le na
socialne prejemke, ki po namenu in razlogu izhajajo iz invalidnosti. Razvrstitev prejemkov
na podlagi invalidnosti (European Union, 2011, str. 44):
Denarni prejemki:
 invalidnina; gre za periodična izplačila zaradi invalidnosti, ki zmanjša sposobnost za
delo ali minimalni zaslužek, določen z zakonom;
 predčasna upokojitev zaradi zmanjšanja sposobnosti za delo; so periodična izplačila
starejšim delavcem, ki se upokojijo pred doseženo upokojitveno starostjo zaradi
nezmožnosti za delo. Ta plačila prenehajo, ko upravičenec postane upravičen do
starostne pokojnine;
 dodatek za pomoč in postrežbo; dajatev invalidnim osebam, ki potrebujejo nenehno
pomoč in oskrbo za kritje dodatnih stroškov;
 dodatki invalidnim osebam, ki se zaposlijo na prilagojenem delovnem mestu,
običajno v zaščitenih delavnicah, invalidskih podjetjih in pri poklicni rehabilitaciji;
 druga denarna nadomestila; periodična in enkratna plačila, ki ne spadajo v nobeno
od zgoraj navedenih postavk.
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Prejemki v naravi:
 namestitev invalidov v ustreznih ustanovah;
 rehabilitacija; zagotavljanje pripomočkov in storitev ter poklicne rehabilitacije za
nadaljnjo poklicno in socialno vključevanje invalidov;
 druge ugodnosti v naravi; storitve in pripomočki za invalide, da lahko sodelujejo v
kulturnih dejavnostih, preživljanju prostega časa, sodelujejo v življenjski skupnosti,
potujejo …
Pri primerjanju izdatkov za invalidnost, ki so zbrani po metodologiji ESSPROS, Eurostat
zagotavlja obravnavane podatke za obdobje od 2008 do 2012. V primerjavo so vključene
Hrvaška, Slovenija, povprečje držav EU (28 držav)11 in povprečje držav evro območja EO
(18 držav)12.
4.9.1.1 Delež izdatkov za invalidnost glede na celotne socialne izdatke v
Sloveniji, na Hrvaškem in v povprečju držav EU (28) in EO (18)
V spodnjem grafu vidimo, da je Republika Hrvaška v opazovanem obdobju namenjala
največji delež izdatkov za invalidnost v svojih socialnih izdatkih v primerjavi s Slovenijo in v
primerjavi s povprečjem držav EU (28) ter držav EO (18). Tako so bili deleži izdatkov za
invalidnost v skupnih socialnih izdatkih Republike Hrvaške celotno opazovano obdobje
drastično nad povprečjem držav EU (28) in EO (18). Delež izdatkov za invalide se je na
Hrvaškem v teh letih gibal okoli 18 % vseh socialnih izdatkov. Najvišji odstotek izdatkov je
za invalidnost namenila Hrvaška v letu 2010 in je predstavljal 18,2 % vseh njenih socialnih
izdatkov. Najnižji odstotek je imela v letu 2012 in je predstavljal 17,6 % vseh socialnih
izdatkov, obenem tudi vidimo, da se je delež invalidskih izdatkov v letu 2012 glede na
prejšnja leta zmanjšal.
V Sloveniji in povprečju držav EU (28) ter EO (18) so v svojih socialnih izdatkih za invalidske
izdatke namenjali občutno manjši delež. V Sloveniji in povprečju držav EU (28) in EO (18)
govorimo o več kot 10 % manjših invalidskih izdatkih kot v Republiki Hrvaški. Delež izdatkov
za invalidnost v Sloveniji je v letu 2008 v celotnih socialnih izdatkih predstavljal 7,9 % delež.
Ti izdatki so v povprečju držav EU 28 znašali 7,7 % vseh socialnih izdatkov, izdatki v
povprečju držav EO (18) pa 7,2 % vseh socialnih izdatkov. Izdatki za invalidnost v Sloveniji
so bili v letu 2008 nekoliko nad povprečjem držav EU (28) in prav tako nad povprečjem
držav EO (18) glede na celotne socialne izdatke. Iz grafa tudi razberemo, da se je %
izdatkov za invalidnost v skupnih socialnih izdatkih Slovenije vsako leto zmanjševal. Tako je
v letu 2009 predstavljal 7,4 % delež, kar je malo nad povprečjem držav EU (28), 7,5 %, in
nekoliko pod povprečjem držav EO (18), 7,0 %. Leta 2010 se je delež zmanjšal na 7,2 %

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija,
Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška,
Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.
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Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska,
Španija, Slovenija, Ciper, Malta, Slovaška, Estonija in Litva.
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invalidskih izdatkov v vseh socialnih izdatkih v Sloveniji in ohranil položaj glede na povprečje
držav EU (28) in EO (18) iz predhodnega leta. Prav tako se je delež izdatkov za invalidnost
zmanjšal v letu 2011 na 6,9 % vseh socialnih izdatkov in tako padel pod povprečje držav
EU (28), 7,4 %, in tudi pod povprečje držav EO (18), 7,1 %. V letu 2012 pa je delež
invalidskih izdatkov predstavljal le še 6,4 % delež vseh socialnih izdatkov in tudi to leto
padel pod povprečje EU (28), 7,4 %, in povprečje EO (18), 7,1 %.
Slika 1: Delež izdatkov za invalidnost glede na celotne socialne izdatke v
Sloveniji, na Hrvaškem in v povprečju držav EU (28) in EO (18)
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4.9.1.2 Izdatki za invalidnost glede na % v BDP v Sloveniji, na Hrvaškem in v
povprečju držav EU (28) in EO (18)
Izdatki, ki so jih države namenile za invalidnost v letu 2008, so v Sloveniji znašali 1,6 %
BDP, v povprečju držav EU (28) so ti izdatki znašali 1,9 % BDP, v povprečju v držav EO (18)
so znašali 1,8 % BDP, v Republiki Hrvaški pa so izdatki za invalidnost predstavljali kar 3,2
% BDP. V vseh opazovanih državah in povprečjih držav se je delež socialnih izdatkov za
invalidnost v naslednjem letu povečal. V Sloveniji so se ti izdatki v 2009 povečali na 1,7 %
BDP in enak delež ohranili tudi v letih 2010 in 2011. V letu 2012 so se izdatki zmanjšali na
enak % BDP, kot je znašal v letu 2008.
V povprečju EU (28) so se izdatki v letu 2009 povečali na 2,1 % BDP, v letu 2010 zmanjšali
na 2,0 % BDP in enak delež ohranili v vseh naslednjih letih opazovanega obdobja. V letu
2009 so se izdatki za invalidnost v povprečju držav EO (18) povečali na 2,0 % BDP, v letu
2010 ohranili enak delež, 2011 so se izdatki za invalidnost zopet znižali na 1,9 % BDP, v
zadnjem opazovanem letu pa zvišali na 2,0 % BDP in tako predstavljali enak delež BDP kot
povprečje držav EU (28). Celotni izdatki, ki jih država namenja za invalidnost, so se v letu
2009 v Republiki Hrvaški povečali na 3,6 % BDP, povečanje izdatkov je sledilo tudi v
naslednjem letu na 3,7 % BDP, kar je tudi največji % BDP v opazovanem obdobju in
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opazovanih državah oz. povprečju držav. V letu 2011 so se socialni izdatki za invalidnost
znižali na 3,6 % BDP in ta delež ohranili tudi v naslednjem letu, ki je bil še vedno konkretno
nad povprečjem držav EU (28), EO (18) in Sloveniji.
Slika 2: Izdatki za invalidnost glede na % v BDP v Sloveniji, na Hrvaškem, in
povprečju držav EU (28) in EO (18)
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4.9.1.3 Izdatki za invalidnost v SKM na prebivalca v Sloveniji, na Hrvaškem in v
povprečju držav EU (28) in EO (18)
Če primerjamo izdatke za invalidnost še v SKM13 na prebivalca, vidimo, da so v Sloveniji leta
2008 znašali 370,7 SKM na prebivalca, kar pomeni, da so bili krepko pod povprečjem držav
EU (28), 498,7 SKM, in EO,(18), 516 SKM. Hrvaška pa je v tem letu namenila za invalidske
izdatke 616 SKM na prebivalca, kar jo postavlja nad povprečje tako držav EU (28) kot tudi
nad povprečje držav EO (18). V letu 2009 so se izdatki za invalidnost v povprečju držav EU
(28) povečali na 501 SKM, prav tako so se povečali v povprečju držav EO (18) na 517 SKM,
na 523 SKM na prebivalca so se povečali izdatki za invalidnost tudi na Hrvaškem. Edino v
Sloveniji so se to leto izdatki za invalidnost zmanjšali na 353,7 SKM na prebivalca, kar
Slovenijo zopet postavlja pod povprečje držav EU (28) in EO (18). Celotni izdatki države za
invalidsko varstvo so se v letu 2010 v Sloveniji sicer povečali na 356,8 SKM na prebivalca,
vendar so kljub temu ostali daleč pod povprečjem držav EU (28), ki se je povečalo na 518,6
SKM na prebivalca in tudi pod povprečjem držav EO (18), ki se je povečalo na 541,7 SKM
na prebivalca. Znižali so se tudi izdatki za invalidnost na Hrvaškem in tako ostali izenačeni
s povprečjem držav EO (18) in hkrati nad povprečjem držav EU (28).
13 V Eurostatovi primerjavi se rezultati izražajo v „valuti“, imenovani SKM. SKM je umetna, fiktivna valuta, ki je
na ravni povprečja držav članic EU enaka enemu evru. Trenutno je 1 SKM enak 1 evru na ravni EU-28. SKM ali
“evro EU-28” je “valuta”, ki odraža povprečno raven cen v EU-28 (SURS, 2016, str. 3).
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Skupni izdatki, namenjeni financiranju invalidskega varstva, so se v letu 2011 na Hrvaškem
zvišali na 549 SKM na prebivalca in tako ostali malo pod povprečjem držav EO (18), kjer so
se izdatki za invalidnost povečali na 550,8 SKM na prebivalca ter ostali nad povprečjem
držav EU (28), kjer so se izdatki povečali na 525 SKM. V tem letu je Slovenija zopet namenila
manj sredstev za invalidnost, in sicer v višini 353,4 SKM na prebivalca, kar je daleč pod
povprečjem držav EU (28) in EO (18). V letu 2012 so se izdatki za invalidnost v Sloveniji
zopet zmanjšali na 329 SKM na prebivalca in jo tako potisnili še globlje pod povprečje držav
EU (28), kjer se je SKM na prebivalca povečal na 538, in pod povprečje EO (18), kjer se je
SKM na prebivalca povečal na 570. Prav tako so se povečali izdatki za invalidnost na
Hrvaškem na 563 SKM na prebivalca, kar je malenkost pod povprečjem držav EO (18) in
malo nad povprečjem držav EU (28), prikazano v spodnji sliki 3.
Slika 3: Izdatki za invalidnost v SKM na prebivalca v Sloveniji, na Hrvaškem in
v povprečju držav EU (28) in EO (18)
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4.9.1.4 Izdatki za invalidnost v evrih na prebivalca v Sloveniji, na Hrvaškem in
v povprečju držav EU (28) in EO (18)
Celotni izdatki države za invalidnost so v Sloveniji v letu 2008 znašali 269,6 € na prebivalca.
Izdatki za invalidnost v povprečju držav EU (28) so znašali 472 € na prebivalca, v povprečju
držav EO (18) pa 494,7 € na prebivalca. Izdatki za invalidnost na Hrvaškem pa so znašali
312,7 € na prebivalca. Iz grafa je razvidno, da so izdatki za invalidnost tako v Sloveniji kot
tudi na Hrvaškem bili pod povprečjem držav EU (28) in prav tako pod povprečjem držav EO
(18). Iz grafa je razvidno tudi, da so se izdatki za invalidnost v obravnavanem obdobju
spreminjali, vendar do večjih sprememb ni prišlo. V celotnem obdobju je bilo razmerje
približno enako, tako na začetku obravnavanega obdobja kot na koncu, ko so izdatki za
invalidnost v letu 2012 znašali v povprečju držav EU (28) 478 € na prebivalca, v povprečju
46

držav EO (18) pa 514 € na prebivalca. Celotni izdatki za invalidnost so se v tem letu na
Hrvaškem znižali na 302,5 € na prebivalca in tako bili pod povprečjem držav EU (28) in EO
(18). Slovenija je v istem letu za invalidske izdatke namenila le 231,1 € na prebivalca, kar
je tudi manj, kot jih je zagotavljala Hrvaška. Prav tako so izdatki v Sloveniji tudi v tem letu
pod povprečjem držav EU (28) in EO (18).
Slika 4: Izdatki za invalidnost v evrih na prebivalca v Sloveniji, na Hrvaškem in
v povprečju držav EU (28) in EA (18)
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5 DAVČNE OLAJŠAVE ZA INVALIDE
Davčna olajšava je namenjena zmanjšanju davčne obveznosti posamezniku ali poslovnemu
subjektu. Pogosto je davčna olajšava namenjena zagotavljanju pomoči za določen dogodek
ali vzrok. Za državo predstavljajo davčne olajšave sredstvo za doseganje različnih
ekonomskih, socialnih in političnih ciljev, saj z njimi ohranja državno blaginjo, prerazporeja
dohodek in nudi pomoč pomoči potrebnim osebam. »Davčna olajšava pomeni zmanjšanje
davčne obveznosti. Po navadi je v dveh oblikah, in sicer kot odbitek pred obdavčljivo osnovo
(to pomeni, da se zniža davčna osnova) ali pa kot znižanje davka (zniža se davčna
obveznost)« (Klun, 2006, str. 19).
»Davčne olajšave seveda pridejo v poštev za tiste delodajalce, ki dosegajo pozitivno davčno
osnovo. Omenjenih olajšav namreč ne moremo prenašati v naslednja davčna obdobja kot
odbitno postavko v davčnem obračunu« (Petavs, 2010).

5.1 DAVČNE OLAJŠAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI
5.1.1 DOHODNINA
Dohodnina je davek, ki se zavezancu odmeri enkrat letno na podlagi njegovih osebnih
prejemkov (dohodkov iz zaposlitve, dohodkov iz kmetijstva, dohodkov iz dejavnosti,
dohodkov iz kapitala, premoženja in premoženjskih pravic ...), doseženih na območju
Slovenije ali v tujini. Zavezanci za plačilo dohodnine so fizične osebe (posamezniki).
Dohodnina se praviloma odmeri in plača od vseh dohodkov zavezanca, razen tistih, za
katere zakon izrecno določa, da so iz plačila dohodnine izvzeti. Olajšave pri dohodnini so v
obliki odbitka pred obdavčljivo osnovo, torej znižujejo davčno osnovo.
Vsi zavezanci imajo priznano splošno osebno olajšavo. Poleg te olajšave pa zavezanci
invalidi ob izpolnjevanju pogojev lahko uveljavljajo tudi osebno olajšavo, ki spada med
standardne olajšave. Osnova za dohodnino se invalidom s 100 % telesno okvaro zmanjša
za letno povprečno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, za katero se dohodnina
odmerja, če jim je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči, na podlagi odločbe Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali občinskega
upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov.
Tabela 6: Osebne olajšave invalidu s 100 % telesno okvaro
Letna

Leto

Mesečna

olajšava v €

olajšava v €

2008

15.824,35

1.318,69

2009

16.314,90

1.359,58
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Število
zavezancev,
ki
so
uveljavili
olajšavo
1381

2010

16.575,94

1.381,33

1291

2011

16.808,00

1.400,67

1274

2012

17.261,82

1.438,48

1242

2013

17.658,84

1.471,57

976

2014

17.658,84

1.471,57

964

2015

17.658,84

1.471,57

2016

17.658,84

1.471,57

Vir: FURS in MF (2016)
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da se je okviru osebnih olajšav rezidentu, invalidu s 100
% telesno okvaro, v letu 2008 priznalo zmanjšanje davčne osnove v višini 15.824 evrov
letno, če mu je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči. Olajšava za invalide se je do
leta 2012 vsako leto povečevala, od leta 2013, ko je olajšava znašala 17.658 evrov, pa je
znesek olajšave do danes ostal enak. Olajšavo je v letu 2009 uveljavljalo 1381 davčnih
zavezancev. Vsako nadaljnje leto je olajšavo uveljavljalo vse manj zavezancev, v letu 2014
le 964, kar je za več kot 400 zavezancev manj kot v letu 2009.
»Rezidentu, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni
invalid po predpisih, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji,
se prizna zmanjšanje dohodnine v višini 13,5 % odmerjenega nadomestila. Za nadomestilo
iz obveznega invalidskega zavarovanja se ne šteje nadomestilo plače zaradi dela s
skrajšanim delovnim časom, ki ga izplačuje delodajalec v skladu s 397. členom Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZDoh-2, 112. člen). Za dohodke fizične osebe se
po zakonu o dohodnini-2 med drugim ne štejejo izplačila, ki jih prejme fizična oseba na
podlagi zavarovanja za primer bolezni, poškodbe ali invalidnosti, katerega zakon, ki ureja
zavarovalništvo, ne določa kot obvezno zavarovanje, ali izplačila na podlagi zavarovanja za
škodo, povzročeno na osebnem premoženju« (ZDoh-2, 19. člen). Prav tako se med drugim
dohodnine ne plača od pomoči, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe prejmejo od
organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, status
humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali
zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja invalidske
organizacije, status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju
invalidskega varstva (ZDoh-2, 20. člen).
Zakon o dohodnini določa prejemke invalidov, od katerih se dohodnina ne plača oziroma se
prejemki ne vštevajo v davčno osnovo. Sem spadajo:
1.
Dohodki, ki se pojavljajo tudi v obliki povračil stroškov, storitev in drugih ugodnosti,
po posebnih zakonih, ti so (ZDoh – 2, 21. člen):
 dohodki, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali drugih ugodnosti v naravi
prejmejo upravičenci na podlagi zakona o vojnih invalidih, zakona o žrtvah vojnega
nasilja, zakona o posebnih pravicah žrtev vojne za Slovenijo, zakona o popravi krivic,
zakona o vojnih veteranih in zakona o družbenem varstvu duševno in telesno
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prizadetih oseb in zakona o republiških priznavalninah, razen prejemkov, ki
predstavljajo redni dohodek;
 dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o vojnih veteranih, zakonu o vojnih
invalidih in zakonu, ki ureja socialno varstvo, ter dodatek za tujo nego in pomoč po
zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
 invalidnine, invalidski dodatek in dodatek za posebno invalidnost po zakonu o vojnih
invalidih in nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb;
 doživljenjska mesečna renta, ki jo posameznik prejme po zakonu o žrtvah vojnega
nasilja in zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991;
 veteranski dodatek po zakonu o vojnih veteranih«.
2.
Prav tako se v davčno osnovo ne vštevajo dohodki invalidov iz naslova obveznega
pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja in zajemajo (ZDoh-2, 23. člen):
 dohodke, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali drugih ugodnosti v naravi
prejmejo upravičenci na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in zdravstvenega zavarovanja, razen dohodkov, ki predstavljajo redni
dohodek na podlagi navedenega zavarovanja;
 invalidnine, invalidski dodatek in dodatek za posebno invalidnost po zakonu o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
 varstveni dodatek k pokojnini po zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju;
 dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju«
3.
Invalidi ne plačajo dohodnine od dohodkov iz zaposlitve in iz dejavnosti, ki se štejejo
kot prejemki za občasno delo invalidov. To velja za invalide ki niso v delovnem razmerju in
so vključeni v programe po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, in po predpisih, ki urejajo
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov (ZDoh-2, 31. člen).
4.
Po 51. členu ZDoh-2 se v davčno osnovo ne vštevajo družinske invalidnine in
družinski dodatki po zakonu o vojnih invalidih.
Rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna zmanjšanje letne davčne osnove za
vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v višini 8.830,00 evrov letno.
Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava še poveča, in sicer za drugega
vzdrževanega otroka oz. olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se
poveča za 2.436,92 evrov, za tretjega za 1.981,62 evrov, za četrtega za 3.750,93 evrov, za
petega vzdrževanega otroka za 5.520,22 evrov, za šestega in vse nadaljnje vzdrževane
otroke za 1.769,30 evrov glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka. Za
otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se šteje otrok, ki (ZDoh-2, 114. člen):
 »ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih;
 ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju ali
 je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za
delo nezmožen«.
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Olajšava, za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, 7.486 eurov letno,
se prizna za otroka do dopolnjenega 18. leta starosti, za starejšega otroka pa, če
neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki
stopnji, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Olajšava se prizna za otroka po
tej starosti, če otrok zaradi daljše bolezni ali poškodbe ni končal šolanja v predpisanem
roku. Priznavanje olajšave se v navedenih primerih podaljša za toliko časa, kolikor se je
šolanje zaradi navedenih razlogov podaljšalo. Za otroka, ki je skladno s predpisi o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen, se olajšava prizna
ne glede na njegovo starost. Za uveljavljanje te posebne olajšave se uporablja odločba
centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in
varstvo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, odločba
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o priznanju dodatka za pomoč
in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali odločba
centra za socialno delo v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb. Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za priznanje
olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec takega člana dejansko preživljal. Za vzdrževanega
družinskega člana se v davčnem letu prizna posebna olajšava samo enemu zavezancu,
drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine olajšave. Če se zavezanci ne morejo
sporazumeti, kdo izmed njih bo uveljavljal posebno olajšavo za istega vzdrževanega
družinskega člana, se prizna vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave. Za otroka, za
katerega zavezanec na podlagi sodne odločbe, sporazuma ali dogovora o preživljanju,
sklenjenega po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, prispeva za njegovo
preživljanje, lahko zavezanec uveljavlja posebno olajšavo. Če je prispevek zavezanca manjši
od njemu pripadajočega dela posebne olajšave ali če zavezanec ne prispeva za preživljanje
otroka, se razlika do njemu pripadajočega dela ali celotni del njemu pripadajoče posebne
olajšave prizna staršu, ki mu je otrok zaupan (ZDoh-2, 114. člen).
Za otroka se šteje lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega
partnerja. Za otroka se šteje tudi vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za
enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi zanj na podlagi
sodbe sodišča. Za otroka se šteje tudi druga oseba, če zavezanec zanjo skrbi na podlagi
sodbe sodišča. Za vzdrževanega družinskega člana se šteje oseba, ki izpolnjuje prej
navedene pogoje in ima prijavljeno bivališče v Sloveniji, je državljan Slovenije oziroma
države članice EU ali je rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno
pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij
zaradi izvajanja domače zakonodaje (ZDoh-2, 115. člen).
Tabela 7: Posebna olajšava za vzdrževane otroke, ki potrebujejo posebno nego
in varstvo
Letna

Mesečna
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Število
zavezancev,

ki so
uveljavili
olajšavo

Leto

olajšava v €

olajšava v €

2008

7.912,70

659,39

2009

8.157,99

679,83

2010

8.288,52

690,71

5.522

2011

8.404,56

700,38

5.522

2012

8.631,48

719,29

7.339

2013

8.830,00

735,83

6.842

2014

8.830,00

735,83

7.002

2015

8.830,00

735,83

2016

8.830,00

735,83

Vir: FURS in MF (2016)
Posebna olajšava za vzdrževane otroke, ki potrebujejo posebno pomoč, je v letu 2008
znašala 7.912 evrov na letni ravni. Znesek olajšave se je vsako leto, do leta 2012, povečeval,
od leta 2013 do danes pa je ostal nespremenjen in znaša 8.830 evrov letno oziroma 735
mesečno. Število rezidentov, ki so uveljavili olajšavo v letu 2010, je bilo 5.522. Vsako
naslednje leto je število zavezancev, ki so koristili posebno olajšavo, naraščalo. V letu 2014
je olajšavo uveljavilo kar 7.002 zavezancev, kar je skoraj 1500 več kot v letu 2010.
5.1.2 OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV
Če podjetje zaposluje invalide, ki imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), invalide s 100-odstotno telesno okvaro ali gluho osebo,
zanje lahko uveljavlja olajšavo v obliki znižanja davčne osnove.
5.1.2.1 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO)
»Zavezanec, ki zaposluje invalida, po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50 % plač14 te
osebe, vendar največ v višini davčne osnove; zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo s 100
% telesno okvaro in gluho osebo, pa v višini 70 % plač te osebe, vendar največ v višini
davčne osnove Zavezanec, ki zaposluje invalide nad predpisano kvoto in katerih invalidnost
ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove v višini 70 % plač za te osebe, vendar največ v višini davčne osnove. Za namene
14 Kot plača se upošteva obračunana bruto plača, brez prispevkov delodajalca na bruto plačo. Znesek bruto
plače vključuje tudi t. i. trinajsto plačo in nadomestila plače, ki jih je delodajalec dolžan obračunati in izplačati
v skladu s kolektivno pogodbo oziroma na podlagi pogodbe o zaposlitvi, in ki v skladu s predpisi in
računovodskimi standardi bremenijo delodajalca (to so nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe
letnega dopusta, praznikov in odsotnosti, ki bremenijo delodajalca in do katerih vračila delodajalec ni upravičen).
V ta znesek pa se ne štejejo refundacije oziroma povračila, ki grejo v breme zdravstvenega zavarovanja ali
drugega zavezanca oziroma se zagotavljajo iz proračuna, ter tudi ne regres za letni dopust, povračila stroškov
v zvezi z delom in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo (Računovodja, 2016).
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tega odstavka se osebe iz tega odstavka vštevajo v kvoto po datumu sklenitve pogodbe o
zaposlitvi, in sicer se najprej vštevajo tiste osebe s starejšim datumom sklenitve pogodbe o
zaposlitvi« (ZDDPO, 56. člen). Olajšavi se med seboj izključujeta.
Če zavezanec zaposluje invalide s statusom invalida po ZZRZI nad predpisano kvoto in
uveljavlja olajšavo za znižanje davčne osnove v višini 70 % (izplačane) plače zaposlenega
invalida, ne more hkrati uveljavljati še:
 olajšave za znižanje davčne osnove v višini 50 % (izplačane) plače zaposlenega
invalida ali
 olajšave za znižanje davčne osnove v višini 70 % (izplačane) plače za
zaposlitev gluhe osebe (Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov, 2016).
Po zakonu o davku od dohodka pravnih oseb lahko invalidska podjetja in zaposlitveni centri
prav tako uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove v višini 50 % plač invalida, vendar največ
v višini davčne osnove; če zaposlujejo invalidno osebo s 100-odstotno telesno okvaro in
gluho osebo, pa v višini 70 % plač te osebe, vendar največ v višini davčne osnove.
Davčna olajšava za zaposlovanje osebe, na katero se olajšava nanaša, je določena v obliki
zmanjšanja davčne osnove zavezanca, ki zaposli tako osebo, v določenem odstotku plače
te osebe. To pomeni, da se plača te osebe pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca najprej
priznava kot odhodek v obračunanem znesku v skladu s 35. členom ZDDPO-2 in dodatno v
določenem odstotku obračunanega zneska plače zmanjšuje davčno osnovo zavezanca kot
davčna olajšava po 56. členu tega zakona.
5.1.2.2 Zakon o dohodnini (ZDoh)
Zavezanec, ki zaposluje invalida po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 50 % izplačane
plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove; zavezanec, ki zaposluje invalida s
100 % telesno okvaro ali gluho osebo, pa v višini 70 % izplačane plače te osebe, vendar
največ v višini davčne osnove. Zavezanec, ki pa zaposluje zgoraj naštete invalide nad
predpisano kvoto, katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri
istem delodajalcu, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačanih plač za
te osebe. V kvoto se vštevajo zaposleni invalidi po datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi,
in sicer se najprej vštevajo tiste osebe s starejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi
(ZDoh-2, 62. člen). Ta olajšava se izključuje z olajšavo iz prvega stavka
Zavezanec, ki je invalid po ZZRZI, in ne zaposluje delavcev, lahko uveljavlja znižanje davčne
osnove v višini 30 % povprečne mesečne plače zaposlenih, zavezanec, invalid s 100 %
telesno okvaro ali zavezanec, gluha oseba, pa v višini 60 % povprečne mesečne plače
zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti (ZDoh-2, 63. člen).
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5.1.3 OPROSTITEV DAVKA NA MOTORNA VOZILA
Nekatere skupine invalidov so oproščene plačila davka od cestnih motornih vozil. To v 5.
členu ureja Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV). Davek se ne plača od vozil, ki so
kupljena za prevoz invalidov, in sicer (ZDMV, 5. člen):
 »od enega novega osebnega vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do
1800 cm3 in dizelskega motorja do 1900 cm3;
 od enega novega osebnega vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do
2000 cm3 in dizelskega motorja do 2200 cm3 za novi osebni avtomobil z
avtomatskim menjalnikom;
 od kombi vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki
ga največ enkrat v petih letih lahko kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo
vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško
dovoljenje«.
Posamezniki, ki lahko uveljavlja pravico oprostitve plačila davka od cestnih motornih vozil,
so (ZDMV, 5. člen):
 »osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali
medenice nastala najmanj 80-odstotna telesna okvara;
 osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
 osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana
invalidnost po zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;
 otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi
spremljajo kot rizične v razvoju«.
Oprostitev davka na motorna vozila se za osebe uveljavlja na podlagi različnih predpisov.
Invalidske organizacije uveljavljajo oprostitev davka na podlagi potrdila Urada Vlade RS.
Invalidne osebe oprostitev davka uveljavljajo na podlagi odločbe ZPIZ, odločbe o priznanem
statusu invalida oz. odločbe pristojnega CSD na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter na podlagi potrdila
zdravstvenega zavoda, ki opravlja specialistično pediatrično dejavnost. V prometno
dovoljenje tako kupljenega oziroma uvoženega avtomobila se vpiše, da je za kupljeno vozilo
uveljavljeno povračilo davka. Če se avtomobil, za katerega se je uveljavljalo povračilo
davka, proda ali se ga brezplačno ali kako drugače odtuji pred potekom petletnega roka od
dneva nakupa oziroma uvoza, se mora plačati davek v višini davka, za katerega se je
zahtevalo vračilo, in pripadajoče obresti od dneva nakupa oziroma uvoza do dneva plačila
davka. Pravica do ponovne oprostitve davka na motorna vozila se vzpostavi dan po
takojšnem plačilu. Če je bil osebni avtomobil poškodovan v prometni nesreči za več kot 70
% tržne vrednosti avtomobila na dan nesreče, se sme poškodovani osebni avtomobil
prodati, ne da bi bil plačan davek. Če invalid umre pred potekom petletnega roka od dneva
nakupa oziroma uvoza avtomobila, lahko zakoniti dediči prodajo osebni avtomobil, ki so ga
podedovali, ne da bi plačali davek. Vojni invalid prve skupine15, ki uveljavi pravico do
Vojni invalid se razvrsti v skupino invalidnosti po stopnji okvare zdravja, izraženi v odstotku invalidnosti. Po
odstotku invalidnosti se vojni invalidi razvrstijo v deset skupin invalidnosti:
15
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doplačila k stroškom tehničnega pripomočka – osebnega motornega vozila po zakonu o
vojnih invalidih, nima pravice do te davčne oprostitve. V primeru, ko upravičenci niso
vozniki, lahko v njihovem imenu motorno vozilo vozijo starši oziroma skrbnik ali osebe, ki
imajo pisno pooblastilo upravičenca, njegovih staršev oziroma skrbnika brez obvezne
navzočnosti invalida v motornem vozilu (ZDMV, 5. člen).
Ob nakupu vozila, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev davka, se oprostitev uveljavlja ob
vložitvi napovedi pri davčnem organu ali vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prost
promet pri carinskem organu oziroma z vložitvijo zahtevka za povračilo plačanega davka pri
davčnem organu v treh mesecih od nakupa, v primeru uvoza (Švica, ZDA itd.) pa pri
carinskem organu v treh mesecih od uvoza. Zahtevku za oprostitev oziroma vračilo davka
je treba poleg drugih obveznih dokumentov priložiti potrdilo oz. odločbo pristojnega organa
o priznanem statusu invalida. Davčni oziroma carinski organ vrne plačani davek v 30 dneh
po prejemu zahtevka (Davki na 1, 2, 3, str. 16 in 17).
5.1.4 OLAJŠAVE PRI OBRAČUNU DAVKA NA DODANO VREDNOST
Zakon o davku na dodano vrednost ne določa posebnih oprostitev, ki bi bile vezane na
status posameznika invalida, predvideva pa oprostitve za določene kategorije blaga oziroma
storitev. Tako je določeno, da se davek na dodano vrednost (DDV) ne obračunava od:
 »socialnovarstvene storitve, vključno s storitvami domov za starejše, in dobave
blaga, ki je z njimi neposredno povezana, ki jih kot javno službo opravljajo javni
socialnovarstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali ki jih opravljajo
druge nepridobitne organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne,
invalidske organizacije ali organizacije za samopomoč;
 storitve, ki jih svojim članom kot povračilo za članarino, določeno v skladu z
njihovimi pravili, opravijo nepridobitne organizacije s cilji politične, sindikalne,
verske, rodoljubne, filozofske, humanitarne ali državljanske narave, in dobave
blaga, ki je neposredno povezana s temi storitvami, če ni verjetno, da taka
oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence« (ZDDV-1, 42. člen);
 »predmeti, ki so posebej izdelani za izobraževanje, usposabljanje ali zaposlovanje
gibalno in senzorno oviranih oseb ter oseb z motnjo v duševnem razvoju, če so bili
pridobljeni brezplačno ter uvoženi s strani ustanov oziroma organizacij, katerih
dejavnost je izobraževanje oziroma nudenje pomoči tem osebam, in če pri
donatorjih ni izražen komercialni namen« (ZDDV-1, 51. člen).
Nižja stopnja DDV, 9,5 %, pa je določena za medicinsko opremo, pripomočke in druga
sredstva, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena
izključno za osebno uporabo, vključno z njihovim vzdrževanjem Nižja stopnja DDV je

I. skupina – invalidi s 100 % invalidnostjo, zaradi katere jim je priznan dodatek za pomoč in postrežbo, II.
skupina – invalidi s 100 % invalidnostjo, III. skupina – invalidi z 90 % invalidnostjo, IV. skupina – invalidi z 80
% invalidnostjo, V. skupina – invalidi s 70 % invalidnostjo, VI. skupina – invalidi s 60 % invalidnostjo, VII.
skupina – invalidi s 50 % invalidnostjo, VIII. skupina – invalidi s 40 % invalidnostjo, IX. skupina – invalidi s 30
% invalidnostjo, X. skupina – invalidi z 20 % invalidnostjo (ZVojI, 18. člen).

55

določena tudi za storitve domačega varstva kot so pomoč na domu in varstvo otrok, skrb
za ostarele, obolele ali invalide).
5.1.5 DAVEK NA NEPREMIČNINE
Zakon o davku na nepremičnine nudi oprostitve davka zavezancem – invalidnim osebam, ki
se gibljejo s pomočjo invalidskega vozička oziroma zavezancem, ki živijo v skupnem
gospodinjstvu z invalidno osebo, ki se giblje s pomočjo invalidskega vozička. Davek za
stanovanjsko nepremičnino, ki jo imajo v lasti in v kateri imajo prijavljeno stalno
prebivališče, se zniža za 30 %. Pravico do znižanja davka ugotovi davčni organ na podlagi
predložene odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o pravici do medicinsko
tehničnega pripomočka, ki jo zavezanec predloži pri davčnem organu najkasneje do
15. februarja leta, za katero se davek odmerja (ZDavNepr, 11. člen).
5.1.6 TAKSE, PRISTOJBINE, DAJATVE
Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP) določa invalidom
oprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. »Oprostitev plačila
letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem delovne prostornine
bencinskega motorja do vključno 1800 ccm in dizelskega motorja do vključno 1900 ccm,
osebna vozila z avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino bencinskega motorja do
vključno 2000 ccm in dizelskega motorja do vključno 2200 ccm ter za osebna vozila,
prirejena za prevoz invalida na invalidskem vozičku. Poleg navedenih kriterijev za oprostitev
plačila letne dajatve mora biti obenem izpolnjen še pogoj, da se vozilo uporablja izključno
le za prevoz:
 oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna
invalidnost; oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih
okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 60 % vojna
invalidnost; oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih. Oprostitev plačila
letne dajatve se v teh primerih uveljavlja na podlagi odločbe, izdane na podlagi
mnenja izvedenskega organa ZPIZ oziroma odločbe, izdane na podlagi ZVojI,
upoštevajoč izvid in mnenje pristojne komisije;
 oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana
invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb.
Oprostitev plačila letne dajatve se za polnoletne upravičence uveljavlja na podlagi
statusa invalida po ZDVDTP, za mladoletne pa na podlagi odločbe pristojnega centra
za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in
mladostnikov v telesnem in duševnem razvoju ali odločbe o usmeritvi, ki jo izda
območna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi
strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
 otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi
spremljajo kot rizične v razvoju. Oprostitev plačila letne dajatve se uveljavlja s
potrdilom zdravstvenega doma oziroma pravne ali fizične osebe s koncesijo za
opravljanje specialistične pediatrične dejavnosti ali na podlagi odločbe pristojnega
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centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka. Potrdilo ne sme biti
starejše od šestih mesecev.
Oprostitev plačila letne dajatve lahko polnoletni upravičenec uveljavlja za eno vozilo,
registrirano na svoje ime. Za poslovno nesposobne polnoletne upravičence oprostitev za
eno vozilo uveljavlja skrbnik, pri katerem upravičenec živi. Za mladoletne upravičence
oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavljajo njegovi
starši oziroma tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma druga oseba, ki dokaže, da
otrok živi pri njej. Oprostitev plačila letne dajatve za invalidske organizacije se uveljavlja na
podlagi potrdila o statusu invalidske organizacije, ki ga izda ministrstvo, pristojno za
invalide, ta pa lahko uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve za več vozil, ki se uporabljajo
za prevoz invalidnih oseb. Stranki sami ni treba predložiti dokazil, ki jih izdajajo državni
organi ali nosilci javnih pooblastil. V tem primeru pridobi organ, ki odloča o oprostitvi,
potrebne podatke od pristojnih državnih organov oziroma nosilcev javnih pooblastil
(ZLDUVCP, 7. člen).
Invalidi so upravičeni do pomoči pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B
(vozila do 3500 kilogramov največje dovoljene mase, katerih višina nad prvo osjo presega
1,30 metra). Sredstva za pomoč pri nakupu vinjete z donacijo Rdečemu križu Slovenije
zagotovi Dars. Namen dodelitve pomoči invalidom v višini 110 evrov je v preprečitvi dodatne
finančne obremenitve njihovih proračunov zaradi potrebe po nakupu letne vinjete za vozila
cestninskega razreda 2B po ceni 220 evrov. Invalidi, ki za svoje osebne potrebe nujno
potrebujejo vozilo, ki se uvršča v cestninski razred 2B, so s prejeto finančno pomočjo
izenačeni z drugimi uporabniki, ki uporabljajo klasična osebna vozila, za katere cena letne
vinjete znaša 110 evrov. Pomoč za nakup letnih vinjet invalidom je omogočena na podlagi
dogovora Ministrstva za infrastrukturo z družbo Dars in Rdečim križem Slovenije. Pomoč pri
nakupu letnih vinjet v višini 110 evrov lahko uveljavijo vsi, ki so ob zadnji še veljavni
registraciji vozila cestninskega razreda 2B uveljavili pravico do oprostitve letne dajatve za
uporabo vozil v cestnem prometu za invalide ali pravico do 50-odstotnega znižanja letne
dajatve za društva in invalidske organizacije, ki za prevoz invalidov uporabljajo vozila
cestninskega razreda 2B. Pomoč pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B
je pogojena z upravičenostjo do oprostitve oziroma znižanega plačila letne dajatve za
uporabo vozil, pri čemer pogoje za oprostitev oziroma znižano pačilo letne dajatve določa
zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Delo, 2016).
Zakon o upravnih taksah določa, da so plačevanja taks oproščeni naslednji upravičenci:
 »dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč – za
dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene«
(ZUT, 24. člen);
 »invalidi, za katere je določeno v zdravstvenem spričevalu, da smejo voziti le
prirejeno vozilo – v postopku za pripustitev k vozniškemu izpitu, za vozniško
dovoljenje in za izdajo ter podaljšanje veljavnosti vozniškega in prometnega
dovoljenja« (ZUT, 24. člen);
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»taksni zavezanci – posamezniki v slabih premoženjskih razmerah (med te zakon
uvršča tudi prejemnike nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo
odraslih telesno in duševno prizadetih oseb)« (ZUT, 25. člen).
V 28. členu Zakon o upravnih taksah določa, da so taks oproščeni naslednji dokumenti in
dejanja:
 »dokumenti in dejanja za uveljavitev pravic iz obveznega pokojninskega in
invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja;
 dokumenti in dejanja za uveljavitev socialnovarstvenih pravic;
 dokumenti in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom priznane
invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja.«
Oprostitev plačila turistične takse zagotavlja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT)
osebi na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno,
da je pri zavarovancu podana invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila
oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni
okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije. Plačila turistične takse so
oproščeni otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva
razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (ZSRT, 27. člen).
Zakon o sodnih taksah (ZST) pa v 10. členu določa, da so plačila sodnih taks oproščene
invalidske organizacije v postopkih v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so
ustanovljene, in invalidi v postopkih, povezanih z diskriminacijo zaradi invalidnosti.

5.2 DAVČNE OLAJŠAVE V REPUBLIKI HRVAŠKI
5.2.1 DOHODNINA
Prejemki, ki se ne obravnavajo kot dohodek (Zakon o porezu na dohodak, 9. člen), so ena
od oblik oprostitev za invalide v okviru tega davka na Hrvaškem. Za dohodke se ne štejejo
naslednji prejemki invalidov:
 podpore za oskrbo vojnih invalidov in družinskih članov ubitih, ujetih ali pogrešanih
hrvaških branilcev v domovinski vojni;
 prihodki invalidnih oseb, razen plač in pokojnin;
 prejemki posameznika na podlagi donacij pravnih in fizičnih oseb v zdravstvene
namene (zdravljenje, oskrba z zdravili, ortopedski pripomočki), ki niso zajeti v
osnovnem, dopolnilnem in osebnem zdravstvenem zavarovanju, vendar pod
pogojem, da se vsi prenosi izvršijo preko tekočega računa pri banki ali preko
zdravstvene ustanove in na podlagi verodostojnih listin.
Poleg neposrednih davkov invalidom se dodatno ne obravnavajo še nekateri drugi prejemki
(Zakon o porezu na dohodak, 15. člen). Prejemki, ki jih izplačuje hrvaški Zavod za
pokojninsko zavarovanje na podlagi delovnega razmerja in ki se ne štejejo v dohodninsko
osnovo, so:
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nadomestilo plače hrvaških branilcev v domovinski vojni, na podlagi posebnega
zakona, od dne pridobitve pravice do poklicne rehabilitacije, med samo poklicno
rehabilitacijo vse do zaposlitve, vendar ne več kot 12 mesecev od datuma zaključka
poklicne rehabilitacije;
varstveni dodatek k pokojnini, zagotovljen iz državnega ali lokalnega proračuna;
denarno nadomestilo za telesno okvaro;
dodatek za nego in pomoč druge osebe;
nadomestilo plače delovnemu invalidu, ki ima pravico do poklicne rehabilitacije, od
dneva nastanka invalidnosti, do največ 24 mesecev od datuma zaključka poklicne
rehabilitacije.

V nadaljevanju so predstavljene še davčne olajšave, ki jih ureja Zakon o porezu na dohodak,
v 36. členu. Splošna osebna olajšava za davkoplačevalce znaša 2.600,00 HRK (350 €) za
vsak mesec v davčnem obdobju, za katerega se odmerja davek. Davčna olajšava za osebe,
ki prejemajo invalidsko pokojnino zaradi poklicne nezmožnosti za delo, je priznana v višini
pokojnine in znaša najmanj 2.600,00 HRK (350 €) in največ 3.800,00 HRK (512 €). Osebna
davčna olajšava na podlagi invalidnosti davčnega zavezanca in/ali invalidnosti vzdrževanih
družinskih članov se izračuna od osnove 2.600,00 HRK (350 €) za vsak mesec v davčnem
obdobju, za katerega se obračuna davek. Rezidenti invalidi lahko povečajo osebno davčno
olajšavo v višini:
 0,3 osnovne osebne olajšave davčnega zavezanca za vsakega vzdrževanega
družinskega člana in vsakega otroka, če so te osebe s statusom invalida;
 1,0 osnovne osebne olajšave davčnega zavezanca za vsakega vzdrževanega
družinskega člana in otroka, če gre za osebe, ki jim je z odločbo, na podlagi posebnih
predpisov, priznana 100 % invalidnost ali če imajo zaradi invalidnosti na podlagi
posebnih predpisov pravico do tuje pomoči in nege. V tem primeru davčni zavezanec
za sebe ali vzdrževanega družinskega člana ne more koristiti osebne davčne olajšave
iz prejšnje alineje.
Invalidi v smislu hrvaškega zakona o dohodnini so fizične osebe – davčni zavezanci in/ali
vzdrževani ožji družinski člani in otroci16, ki jim je z odločbo na podlagi predpisov o
pokojninskem zavarovanju, zaščiti vojnih in civilnih invalidov vojne, socialnega varstva,
vzgoje in izobraževanja in na podlagi drugih posebnih predpisov priznana invalidnost ali
telesna okvara.

16

V smislu hrvaškega Zakona o porezu na dohodak gre za otroke, ki jih starši, rejniki, skrbniki, posvojitelji
vzdržujejo. Sem se štejejo tudi otroci, ki so zaključili redno šolanje, do prve zaposlitve, če so prijavljeni na
hrvaškem Zavodu za zaposlovanje. Za vzdrževane družinske člane se štejejo zakonski in izvenzakonski partner,
oziroma življenjski partner in neformalni življenjski partner davčnega zavezanca, starši davčnega zavezanca in
starši njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja, oziroma življenjskega partnerja in neformalnega
življenjskega partnerja, predniki in potomci v ravni vrsti, mačehe ali očimi, ki vzdržujejo polnoletne pastorje,
nekdanji zakonci in izvenzakonski partnerji oziroma življenjski partnerji in neformalni življenjski partnerji, ki jih
davčni zavezanec vzdržuje, in polnoletne osebe, ki jim je davčni zavezanec postavljen kot skrbnik na podlagi
posebnega zakona.
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Spodnja tabela nam prikazuje povečano osebno davčno olajšavo, ki je v letu 2015 za delno
invalidnost znašala 1.231 €, povečana osebna davčna olajšava za 100 % invalidnost pa je
znašala v istem letu 4.105 €.
Tabela 8: Povečana osebna letna davčna olajšava po letih
Olajšava za delno invalidnost
Leto
2015
2014
2013
2012

Količnik 0,3
9.360 HRK (1.231
9.360 HRK (1.231
7.920 HRK (1.043
7.920 HRK (1.043

Olajšava za 100 % invalidnost
Količnik 1
31.200 HRK (4.105
31.200 HRK (4.105
26.400 HRK (3.477
26.400 HRK (3.477

€)
€)
€)
€)

€)
€)
€)
€)

Vir: Porezna uprava (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni preračun
Poleg navedenih lahko invalid uveljavlja še posebne olajšave, oprostitve in spodbude (Zakon
o porezu na dohodak, 53. člen). Posamezniki, ki jim je na podlagi posebnega predpisa
izdana odločba o statusu vojnega invalida iz domovinske vojne, ne plačajo davka od
dohodka iz zaposlitve in od pokojnin sorazmerno s stopnjo priznane invalidnosti (na primer,
če ima oseba priznano 80 % invalidnost, plača 20 % obračunanega davka na dohodek).
Posamezniki – družinski člani umrlih, ujetih ali pogrešanih branilcev v hrvaški domovinski
vojni, ne plačujejo davka na družinske pokojnine oziroma denarnega nadomestila v višini
družinske pokojnine, priznane na podlagi Zakona o pravicah hrvaških branilcev iz
domovinske vojne in članov njihovih družin.
Pri dohodnini zavezanci lahko uporabljajo še spodbude za zaposlovanje. Davčni zavezanci,
ki opravljajo samostojno dejavnost, lahko dohodek v davčnem obdobju še dodatno
zmanjšajo za znesek izplačanih plač in plačanih prispevkov za nove zaposlene – za invalide
lahko to ugodnost koristijo tri leta od dneva njihove zaposlitve (Jančiev & Supič, 2016, 251).
Postopek uresničevanja pravic v davčnem sistemu:
 postopek vodi izpostava davčne uprave, pristojna na podlagi stalnega ali začasnega
prebivališča državljana;
 na davčni kartici mora biti vpisana šifra invalidnost davčnega zavezanca ali
vzdrževanega družinskega člana;
 šifra se vpisuje pri pristojni izpostavi davčne uprave na podlagi predložitve ustreznih
dokumentov, ki dokazujejo obstoj invalidnosti (to je lahko izvedensko mnenje,
odločba centra za socialno delo o osebni invalidnosti, odločba CZSS o tuji negi in
pomoči ter druga dokumentacija).
5.2.2 OPROSTITEV DAVKA NA MOTORNA VOZILA
Zakon o posebnem davku na motorna vozila določa, da so predmet obdavčitve motorna
vozila, za katere v RH še ni bil plačan davek skladno s predpisi. To so osebni avtomobili in
ostala motorna vozila za prevoz oseb, vključno z motornimi vozili tipa karavan, kombi in
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dirkalna vozila. Iz plačila davka na motorna vozila so izvzet: intervencijska vozila, dostavna
vozila in vozila, ki so posebej prilagojena za prevoz invalidov. Pravilnik o posebnem davku
na motorna vozila določa, da so motorna vozila, posebej prilagojena za prevoz invalidnih
oseb, motorna vozila, ki so prilagojena na način, da se invalidski voziček vanje lahko vkrca
preko rampe ali dvigala ter imajo vgrajen mehanizem za njihovo pričvrstitev zaradi
zavarovanja stabilnosti.
5.2.3 OLAJŠAVE PRI OBRAČUNU DAVKA NA DODANO VREDNOST
Hrvaški davek na dodano vrednost oziroma Porez na dodanu vrijednost se obračuna in plača
po stopnji 25 %. Za določeno blago in storitve pa se obračunava in plačuje po nižji stopnji,
5 %, in sicer za medicinsko opremo, pripomočke in druge naprave, ki se uporabljajo za
ublažitev in zdravljenje invalidnosti, ki so izključno za osebno rabo invalida na podlagi
Predpisa o ortopedskih in drugih pripomočkih hrvaškega Zavoda za zdravstveno
zavarovanje, (Zakon o porezu na dodanu vrijednost, 38. člen).
5.2.4 TAKSE, PRISTOJBINE, DAJATVE
Pravici v cestnem prometu, ki izhajata iz hrvaškega Zakona o cestah in Pravilnika o postopku
in načinu uresničevanja pravice do oprostitve plačila letne dajatve za uporabo cest in
cestnine sta:
 pravica do oprostitve plačila letne dajatve za uporabo javnih cest, ki se plača ob
registraciji motornih in priključnih vozil;
 pravica do oprostitve plačila cestnine za uporabo avtoceste ali objekta (most, tunel,
viadukt …) (Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja
godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, 1. člen).
Upravičenci teh olajšav so osebe z 80 % ali več telesne okvare, oziroma osebe, ki imajo
odločbo o invalidnosti, katere posledica je okvara spodnjih okončin 60 % ali več. Letne
dajatve za uporabo javnih cest upravičenci lahko uveljavljajo le za en osebni avtomobil, ki
je v njihovi lasti. Osebe, ki imajo priznano invalidnost na podlagi 80 % okvare spodnjih
okončin ali več, ter hrvaški vojni invalidi s 100 % invalidnostjo in osebe s 100 % okvaro
vida prav tako ne plačajo te dajatve. Invalidi uveljavljajo to pravico na podlagi odločbe, ki
jim jo izda Ministrstvo za pomorstvo, promet in infrastrukturo na podlagi njihovega
zahtevka. Pravico do oprostitve plačila cestnine se prizna samo v primeru, kadar z osebnim
avtomobilom upravlja invalidna oseba oziroma se invalidna oseba s tem avtomobilom
prevaža in je avtomobil v njeni lasti (Zakon o cestama, 88.člen).
Plačila notarske pristojbine, so oproščeni invalidi državljanske vojne, ki svoj status
dokazujejo na podlagi ustreznih listin, ter humanitarne organizacije in organizacije, ki se
ukvarjajo z varstvom invalidov, družinami ubitih, pogrešanih ali priprtih, pri izvajanju
humanitarne dejavnosti. To se nanaša na humanitarne organizacije, ki so bile imenovane s
strani ministra za delo in socialne zadeve (Zakon o javnobilježničkim pristojbama, 10. člen).
Pravico do oprostitve plačila sodnih taks v postopkih pred sodišči določa Zakonu o sudskim
pristojbama. »Oproščeni plačila sodne takse so invalidi domovinske vojne na podlagi
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ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status, humanitarne organizacije in
organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom invalidov, družinami ubitih, pogrešanih ali priprtih
pri izvajanju humanitarne dejavnosti« (Zakonu o sudskim pristojbama, 16. člen). Pravica
do oprostitve plačila upravnih taks je z zakonom določena za invalide državljanske vojne,
invalidske in podobne organizacije pri opravljanju svoje dejavnosti, ter partnerji in otroci
umrlih, ujetih ali pogrešanih branilcev v domovinski vojni (Zakon o upravnim pristojbama,
6. člen). Prav tako se upravne takse ne plača na dokumente in postopke za uveljavljanje
pravice do pokojnine, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja in socialnega varstva.
Hrvaški zakon o turistični taksi določa, da je plačila turistične takse oproščena oseba s 70
% invalidnostjo ali več, prav tako pa tudi en njen spremljevalec. Pravica se dokazuje s
predložitvijo ustreznih dokumentov (Zakon o boravišnoj pristojbi., 4. člen).
Tako Republika Slovenija kot tudi Republika Hrvaška zagotavljata svojim invalidom skoraj
enake davčne olajšave in davčne ugodnosti za invalide. Nekaj razlik je le v izpolnjevanju
pogojev za pridobitev pravice do davčnih olajšav in v višini oprostitev. Večji poudarek daje
RH le pri olajšavah vojnih invalidov in članom njihovih družin iz nedavne domovinske vojne.
Menim, da identičnost zakonov na področju davčnih olajšav izhaja iz skupne bivše države
in s tem enake pravne ureditve, iz katere sta državi prenesli zakonodajo v svoj pravni red.
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6 RAZISKAVA O POZNAVANJU UGODNOSTI INVALIDOV
6.1 ANKETA PODJETIJ GLEDE POZNAVANJA DAVČNIH OLAJŠAV IN
DRUGIH UGODNOSTI PRI ZAPOSLOVANJU INVALIDOV
V prejšnjih poglavjih so navedene in opisane davčne olajšave ter druge finančne in
nefinančne ugodnosti in pravice, ki jih država zagotavlja podjetjem ob zaposlovanju
invalidov. Glavni namen izvajanja ankete je ocena poznavanja in uveljavljanja konkretnih
pravic in dolžnosti delodajalcev na področju zaposlovanja invalidov, ki je interpretirana v
tem poglavju.
6.1.1 OSNOVNE INFORMACIJE O ANKETI
Pridobivanje podatkov je bilo izvedeno s spletnim anketiranjem. V okviru raziskovalnega
dela sem v obdobju od 31. 3. 2016 do 31. 5. 2016 preko e-naslovov, ki so dostopni na
Poslovnem portalu bizi.si, naključna podjetja pozvala k izpolnitvi ankete. Respondenti so z
elektronsko pošto prejeli povezavo na spletno stran, kjer se je nahajal obrazec z anketnim
vprašalnikom. V vzorec so bila zajeta podjetja različnih dejavnosti, različnih pravnih statusov
in različnih velikosti glede na število zaposlenih. Za sodelovanje v anketi je bilo pozvanih
nekaj več kot 1000 podjetij, od tega jih je anketo izpolnilo 113. Glede na slab odziv
naključnih respondentov je potrebno pri interpretaciji rezultatov anketiranja imeti v mislih,
da so tako pridobljeni podatki kot tudi analize teh podatkov zgolj informativne narave in jih
v nobenem primeru ne smemo posploševati.
Vprašalnik je vseboval 16 vprašanj in podvprašanj. Nobeno podjetje ni moglo odgovoriti na
vsa vprašanja, ker npr. zaradi statusa podjetja ali števila zaposlenih ni izpolnjevalo pogojev
za pridobitev določene pravice ali izpolnitve obveznosti. Vprašalnik je bil oblikovan tako, da
je respondenta vodil od vprašanja do vprašanja ali podvprašanja na podlagi predhodnega
odgovora. Anketa je zasnovana tako, da so anketna vprašanja razdeljena v 4 sklope, in
sicer:
1. sklop vprašanj se nanaša na podjetja, ki so po svojem statusu namenjena
zaposlovanju invalidov;
2. sklop se nanaša na podjetja, ki jim po zakonu ni potrebno zaposlovati invalidov;
3. sklop vprašanj se nanaša na podjetja, ki morajo po zakonu zaposlovati invalide;
4. na zadnji sklop vprašanj odgovarjajo vsa podjetja.
V analizi sem se omejila na najbolj očitne in izstopajoče kvantitativne podatke. Kljub temu
menim, da je spletna anketa zadostila tistemu namenu, zaradi katerega sem jo tudi izvedla
– da pridobim prvo in osnovno informacijo o možnostih, ki jih imajo slovenska podjetja pri
zaposlovanju invalidov.
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6.1.2 INTERPRETACIJA ANKETE
Na začetku sem želela ugotoviti, za kakšno vrsto podjetja gre. V ta namen sem v anketi
podala dva možna odgovora. Prvi se je glasil, da gre za običajno podjetje (s. p., d. o. o., d.
n. o., d. d. …). Odgovor so obkrožili 103 respondenti in predstavlja 91 % vseh anketiranih
podjetij. Drugi možni odgovor, da gre za invalidsko podjetje ali zaposlitveni center, je
obkrožilo 10 respondentov, kar predstavlja 9 % vseh anketiranih podjetij. Za razčlenitev
podjetij v dve skupini sem se odločila zaradi nadaljnjega razčlenjevanja in analiziranja
podatkov o pravicah, davčnih olajšavah in drugih pomočeh, ki jih zagotavlja država
podjetjem pri zaposlovanju invalidov.
Slika 5: Vrste anketiranih podjetij

9%
Običajno podjetje ali družba
(s.p., d.o.o., d.n.o., d.d....).
Invalidsko podjetje,
zaposlitveni center.

91%

Vir: Lastna raziskava (2016)
V nadaljevanju gre za anketno vprašanje o pravici, ki jo lahko uveljavljajo le invalidska
podjetja in zaposlitveni centri pod posebnimi pogoji. Od omenjenih podjetij sem želela
izvedeti, ali so uveljavljala pomoč za subvencijo plač invalidov, ki kljub prilagoditvam
delovnega mesta in nudenju ustreznih podpornih storitev niso mogli dosegati pričakovanih
rezultatov. Večina podjetij od 10, ki je na vprašanje odgovorila, tj. 8 ali 80 % invalidskih
podjetij in zaposlitvenih centrov, je to pravico že uveljavljala, 2 podjetji, ki predstavljata 20
% invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, pa te pravice nista uveljavljali.
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Slika 6: Ali ste uveljavljali pomoč za subvencijo plač invalidov?

20%

Uveljavljalo.
Ni uveljavljalo.

80%

Vir: Lastna raziskava (2016)
S tretjim vprašanjem sem od anketirancev želela izvedeti, ali je njihovo podjetje zavezano
h kvotnemu zaposlovanju invalidov. Na vprašanje so odgovarjala 103 podjetja. ZZRZI
določa, da je zavezanec za kvotno zaposlovanje invalidov delodajalec, ki zaposluje več kot
20 delavcev. V anketi je 76 % podjetij odgovorilo, da zaposlujejo več kot 20 delavcev, kar
pomeni, da so zavezani h kvotnemu zaposlovanju invalidov. 24 % podjetij, ki so na to
vprašanje odgovarjala, pa je imelo zaposlenih manj kot 20 delavcev in tako niso zavezanci
za kvotno zaposlovanje invalidov.
Slika 7: Ali je vaše podjetje zavezano h kvotnemu zaposlovanju invalidov (več
kot 20 zaposlenih)?

24%

Da.
76%

Vir: Lastna raziskava (2016)
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Ne.

S podvprašanjem, ki je sledilo, sem pridobila podatke o tem, koliko podjetij, ki zaposlujejo
manj kot 20 delavcev in s tem po zakonu niso dolžni zaposlovati invalidov, le-te zaposluje.
Na to vprašanje je odgovorilo 25 podjetij. Rezultati ankete kažejo, da 64 % respondentov
invalidov ne zaposluje, 36 % podjetij pa ima zaposlene invalide, kljub temu da jih zakon k
temu ne zavezuje.
Slika 8: Glede na to, da niste zavezanec za kvotno zaposlovanje invalidov, ali
kljub temu zaposlujete invalidno osebo?

36%

Da.

64%

Ne.

Vir: Lastna raziskava (2016)
V nadaljevanju je sledilo anketno vprašanje, ki se navezuje na prejšnje vprašanje. V
primeru, ko podjetje ni zavezano h kvotnemu zaposlovanju invalidov in te zaposluje, se
šteje, da gre za preseganje kvote, za kar država predvideva oz. zagotavlja delodajalcem
finančne spodbude oz. nagrade, ki jih podjetja lahko uveljavljajo. Od podjetij sem želela
izvedeti, ali te nagrade dejansko uveljavljajo. Do državnih spodbud je bilo v anketi
upravičenih 9 podjetij, ki niso bila zavezanec za zaposlitev invalidov. Od tega 56 % podjetij
teh ugodnosti še ni zahtevalo, 44 % podjetij pa je takšne nagrade že uveljavljalo.
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Slika 9: Ali uveljavljate katero od ugodnosti za preseganje kvote, ki jo
zagotavlja država?17

44%
56%

Da.
Ne.

Vir: Lastna raziskava (2016)
Tudi to anketno vprašanje se navezuje na prejšnjega, z njim pa sem želela izvedeti, katere
finančne spodbude države za preseganje kvote so podjetja dejansko uveljavljala. Država
zagotavlja v primeru preseganja kvote zaposlenih invalidov dve vrsti spodbud, to sta
oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene invalide
nad predpisano kvoto in nagrada za preseganje kvote. Podjetje lahko uveljavlja obe
nagradi, če zaposluje invalida nad kvoto. Na to vprašanje so odgovarjala 4 podjetja. Iz
analize ankete sledi, da je 75 % podjetij uveljavljalo oprostitev plačila prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 50 % podjetij pa je koristilo nagrado za preseganje
kvote.

17

Odgovarjajo podjetja, ki niso zavezanci za kvotno zaposlovanje invalidov, vendar jih kljub temu zaposlujejo.
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Slika 10: Katero ugodnost za preseganje predpisane kvote uveljavljate?18
80%
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30%
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Oprostitev plačila prispevkov za PIZ.

Nagrada za preseganje kvote.

Vir: Lastna raziskava (2016)
Za podjetja, ki zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto, ZDoh in ZDDPO predvidevata
davčne olajšave v obliki znižanja davčne osnove v višini 70 % (izplačane) plače invalidov,
njihova invalidnost pa ne sme biti posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem
istem delodajalcu. Ta olajšava torej velja tudi za podjetja, ki niso zavezana h kvotnemu
zaposlovanju invalidov, a jih kljub temu zaposlujejo in s tem izpolnjujejo pogoj za
uveljavljanje te davčne olajšave. Z anketnim vprašanjem sem želela ugotoviti, koliko
podjetij omenjeno davčno olajšavo uveljavlja. Na to vprašanje je odgovorilo 9 podjetij.
Rezultati ankete so pokazali, da je 33 % vprašanih davčno olajšavo za zaposlene invalide
koristilo, 67 % podjetij pa je ni uveljavljalo.

18

Odgovarjala so podjetja, ki niso zavezanci za kvotno zaposlovanje invalidov.
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Slika 11: Ali uveljavljate davčne olajšave za znižanje davčne osnove v višini 70
% (izplačane) plače invalidov, ki jih zaposlujete?19

33%

Da.

67%

Ne.

Vir: Lastna raziskava (2016)
Osmo vprašanje se navezuje na podjetja, ki so pri tretjem vprašanju odgovorila, da so
zavezanci za kvotno zaposlovanje invalidov, torej zaposlujejo več kot 20 delavcev.
Vprašanje se je zato glasilo, ali predpisano kvoto tudi izpolnjujejo. Na vprašanje je
odgovarjalo 78 podjetij. Od tega je 74 % podjetij odgovorilo, da predpisano kvoto
izpolnjujejo, 26 % podjetij pa predpisane kvote zaposlovanja invalidov ne izpolnjuje.
Slika 12: Ali izpolnjujete predpisano kvoto zaposlovanja invalidov?

26%

Da.
74%

Vir: Lastna raziskava (2016)

19

Odgovarjala so podjetja, ki niso zavezanci za kvotno zaposlovanje invalidov.
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Ne.

Sledilo je vprašanje, na katerega so odgovarjala podjetja, ki predpisanega odstotka
invalidov ne zaposlujejo, teh je bilo 20. Zanimalo me je, s čim nadomestijo neizpolnjevanje
predpisane kvote zaposlenih invalidov. Možna sta bila dva odgovora, od tega je 31 %
podjetij sklenilo pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim
centrom in tako izpolnilo obveznost, 69 % podjetij pa vplačuje mesečno v sklad prispevek
za spodbujanje zaposlovanja invalidov za vsakega invalida, ki bi ga bili dolžni zaposliti za
izpolnitev predpisane kvote.
Z naslednjim vprašanjem sem nagovorila podjetja, ki izpolnjujejo predpisano kvoto
zaposlenih, če to tudi presegajo oziroma če zaposlujejo več invalidov, kot je predpisano.
Odgovarjalo je 58 podjetij. Od teh jih 50 % zaposluje le predpisano število, 50 % podjetij
pa odgovarja, da zaposlujejo več invalidov, kot imajo predpisano, in s tem presegajo kvoto
zaposlenih invalidov. Iz tega je sledilo nadaljnje vprašanje, ali uveljavljajo ugodnosti, ki jih
zagotavlja država na podlagi preseganja kvote zaposlenih invalidov. Na to vprašanje je
odgovarjalo 29 podjetij. 83 % podjetij je odgovorilo, da nagrade za preseganje kvote
uveljavljajo, 17 % podjetij pa te vrste ugodnosti ne koristi.
Slika 13: Ali uveljavljate katero od ugodnosti za preseganje kvote, ki jo
zagotavlja država?20

17%

Da.
Ne.
83%

Vir: Lastna raziskava (2016)
Od podjetij, ki nagrade za preseganje kvote koristijo, sem želela izvedeti, katere so že
uveljavljali. Možna sta bila oba odgovora. Pri tem vprašanju je odgovarjalo 24 podjetij.
Nagrado za preseganje kvote je uveljavljalo 80 % podjetij, upravičenost plačila prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za zaposlene invalide nad kvoto) pa 65 % podjetij.

20 Odgovarjala so podjetja, ki so zavezanci za kvotno zaposlovanje invalidov.
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Slika 14: Katere ugodnosti za preseganje kvote uveljavljate?21
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Vir: Lastna raziskava (2016)
Trinajsto vprašanje se navezuje na podjetja, ki zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto.
Z njim sem želela izvedeti, ali podjetje uveljavlja davčne olajšave za znižanje davčne osnove
v višini 70 % (izplačane) plače invalidov, ki jih zaposlujejo nad predpisano kvoto in njihova
invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v njihovem podjetju. Na to
vprašanje je odgovorilo 29 podjetij. Iz rezultatov ankete izhaja, da je 67 % podjetij davčno
olajšavo koristilo, 33 % podjetij te davčne olajšave ni uveljavljalo.
Slika 15: Ali uveljavljate davčne olajšave za znižanje davčne osnove v višini 70
% (izplačane) plače invalidov, ki so zaposleni nad kvoto?

33%

67%

Vir: Lastna raziskava (2016)
21

Odgovarjala so podjetja, ki so zavezanci za kvotno zaposlovanje invalidov.

71

Da.
Ne.

Na vprašanje, ali podjetje uveljavlja davčno olajšavo v obliki znižanja davčne osnove za
zaposlene invalide, je odgovorilo 68 podjetij. Iz rezultatov ankete izhaja, da je omenjeno
olajšavo uveljavljalo 61 % podjetij, ostala podjetja (39 %) je niso uveljavljala. Sledilo je
podvprašanje, s katerim sem želela natančneje ugotoviti, za katere zaposlene invalide
podjetja največkrat uveljavljajo davčne olajšave v obliki znižanja davčne osnove.
Odgovarjalo je 35 podjetij. Možni odgovori so bili trije. Največ, kar 93 % podjetij, uveljavlja
olajšavo v višini 50 % (izplačane) plače zaposlenega invalida. 7 % podjetij uveljavlja davčno
olajšavo za zaposlenega 100 % invalida, v višini 70 % (izplačane) plače. Od vprašanih
respondentov nihče ni uveljavljal davčne olajšave za gluho osebo v višini 70 % (izplačane)
plače.
Slika 16: Za katere zaposlene invalide podjetja največkrat uveljavljajo davčne
olajšave v obliki znižanja davčne osnove?

Za gluho osebo v višini 70% (izplačane)
plače.

0%

Za 100% invalida v višini 70%
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Za zaposlenega invalida v višini 50%
(izplačane) plače.
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Vir: Lastna raziskava (2016)
S predzadnjim vprašanjem sem želela izvedeti od respondentov, ali vedo, da stroške
prilagoditve prostora, delovnega mesta in delovnih sredstev v njihovem podjetju financira
JPI, če želijo zaposliti brezposelnega invalida. To vprašanje je bilo zastavljeno vsem
podjetjem, odgovorilo jih je 96. Rezultati ankete kažejo, da 65 % respondentov pozna obliko
državne pomoči, če bi želeli zaposliti invalida, 35 % anketiranih pa za to pomoč ni vedelo.
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Slika 17: Ali veste, da prilagoditev delovnega mesta, prostorov, sredstev v
vašem podjetju ob zaposlitvi brezposelnega invalida krije JPI?

35%

65%

Da.
Ne.

Vir: Lastna raziskava (2016)
V nadaljevanju me je zanimalo, koliko podjetij je že uveljavljalo tovrstno državno pomoč za
prilagoditev delovnih mest, delovnih prostorov in delovnih sredstev, ki jih financira JPI, če
so zaposlili brezposelnega invalida. Na to vprašanje je odgovorilo 62 podjetij. Iz pridobljenih
odgovorov ankete izhaja, da je le 18 % podjetij ob zaposlitvi brezposelne invalidne osebe
uveljavljalo to vrsto financiranja prilagoditve delovnega mesta za invalida. 82 % podjetij te
možnosti ni koristilo.
Slika 18: Ali ste sredstva Sklada za namen prilagoditve delovnega mesta že
kdaj koristili?

18%

Da.
Ne.
82%

Vir: Lastna raziskava (2016)
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6.2 ANKETA MED INVALIDI GLEDE POZNAVANJA IN UVELJAVLJANJA
DAVČNIH OLAJŠAV TER DRUGIH UGODNOSTI DRŽAVE NA PODLAGI
NJIHOVEGA STATUSA
6.2.1 PREDSTAVITEV ANKETE
Anketna raziskava je potekala v okviru magistrskega dela. Zajema pridobivanje in analizo
informacij o seznanjenosti invalidov s pravicami, ki jim jih zagotavlja država. Anketa zajema
vprašanja o finančnih in nefinančnih ugodnostih, do katerih so se anketiranci opredelili glede
poznavanja in uveljavljanja le-teh. Rezultati raziskave so služili za potrditev ali zavrnitev
postavljene hipoteze, da invalidi dobro poznajo pravice in ugodnosti, ki jim jih nudi država
na podlagi njihovega statusa invalida.
Pridobivanje podatkov je bilo izvedeno s spletnim anketiranjem. V okviru raziskave sem v
obdobju od 31. 3. 2016 do 31. 5. 2016 preko na spletu dostopnih e-naslovov kontaktirala
invalidska društva in invalidske zveze, ki sem jih v nagovoru prosila, da anketni vprašalnik,
ki je bil dostopen na posredovani internetni povezavi, posredujejo svojim članom. Zaradi
majhnega odziva (izpolnjenih samo nekaj vprašalnikov), sem invalidske organizacije še
enkrat pozvala k sodelovanju in tako dobila velikost vzorca, ki zadostuje za analizo
informacij.
6.2.2 INTERPRETACIJA ANKETE
Anketo je izpolnilo 84 invalidnih oseb, od tega je bilo 38 % moških in 62 % žensk. Med
anketiranimi ni bilo respondenta, starega do 20 let, 21 % anketiranih je bilo starih 21–40
let. Največji odstotek invalidov (55 %), ki so anketo izpolnili, je bilo starih 41–60 let. 24 %
vprašanih je bilo starih 61 let in več.
Največji odstotek anketiranih (72 %) je imelo status invalida po Zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, 12 % anketiranih je bilo invalidov po Zakonu o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, status invalida po Zakonu o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb je predstavljalo 3 % anketirane populacije, le 1 % je
bilo invalidov po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Statusa invalida po
zakonu o vojnih invalidih ni imel nihče od anketiranih.
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Slika 19: Na podlagi katerega zakona vam je priznan status invalida?
Status invalida po Zakonu o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju.

72%

Status invalida po Zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih…
Status invalida po Zakonu o vojnih
invalidih.

3%
0%

Status invalida po Zakonu o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

12%

Status invalida po Zakonu o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebam.

1%

Drugo.

12%

Vir: Lastna raziskava (2016)
Z naslednjim vprašanjem sem želela od anketiranih invalidov izvedeti, kateri socialni
transferji in druge finančne pravice, ki jih zagotavlja država, jim pripadajo na podlagi
invalidnosti. Navedenih je bilo le nekaj najpogostejših možnih denarnih prejemkov,
respondenti pa so pri vsakem od njih označili eno od treh možnosti (pripada, ne pripada,
ne vem). Odgovarjalo je 87 anketirancev.
Denarna prejemka, ki v rezultatih ankete pripadata največjemu odstotku (34 %) vprašanih,
sta letni dodatek za rekreacijo in invalidnina. Sledi jima nadomestilo za invalidnost, ki ga
koristi 30 % anketiranih, 59 % anketiranih ta prejemek ne pripada. Subvencijo plače uživa
27 % respondentov, 61 % jih za to ne izpolnjuje pogojev. Invalidsko pokojnino prejema 24
% vprašanih, 67 % anketiranih invalidov ta ne pripada. Največjemu odstotku (73 %)
respondentov ne pripada dodatek za pomoč in postrežbo, uživa ga le 23 % vprašanih. Kot
je prikazano v spodnjem grafu, se odstotek vprašanih, ki za posamezno pravico ne vedo ali
jim pripada ali ne, giblje od 7 % do 19 % anketiranih. Največje deleže pri posamezni pravici
predstavljajo respondenti, ki za prejemke ne izpolnjujejo pogojev oziroma jim pravice ne
pripadajo, ti se gibljejo med 50 % in 73 % vprašanih.
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Slika 20: Kateri denarni prejemki vam pripadajo na podlagi invalidnosti?
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Vir: Lastna raziskava (2016)
Naslednje anketno vprašanje se navezuje na nefinančne oblike pomoči, ki jih država
zagotavlja invalidom na podlagi njihovega statusa invalida. Nas pa je zanimalo, ali
anketirancem te oblike pomoči pripadajo, oziroma če jih poznajo. Odgovarjalo je 87
respondentov. Največ, to je 44 % respondentom, pripadajo programi za invalide, kot so
Neodvisno življenje, Aktivno življenje in drugi, 30 % anketiranih teh programov ne pozna
oz. ne vedo, če jim pripadajo. Zdravljenje v zdravilišču ne pripada 43 % vprašanih, 24 %
jih ni seznanjenih, če pravico lahko uveljavljajo. Kar največ odstotkov, »da pravica ne
pripada« zavzemata osebna asistenca s 70 % in pomoč na domu 75 %. Pogoj za skrajšani
delovni čas izpolnjuje 31 % vprašanih, za poklicno rehabilitacijo 35 % respondentov.
Slika 21: Katere nefinančne oblike pomoči države vam pripadajo?
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Vir: Lastna raziskava (2016)
Sledilo je vprašanje, ki se navezuje na oprostitve davka invalidom, ki so pri nakupu novega
vozila oproščeni plačila davka od cestnih motornih vozil (DMV). Zanimalo nas je, koliko
respondentov je plačila tega davka oproščenih in koliko jih to olajšavo dejansko koristi.
Odgovarjalo je 87 anektiranih, od teh jih 18 % ne ve, ali so oproščeni plačila DMV. 30 %
vprašanih je plačila davka od cestnih motornih vozil oproščenih. Konkretno olajšavo pa je
od 26 anketiranih, ki so izpolnjevali pogoj za oprostitev DMV, uveljavljajo 65 %
respondentov.
Slika 22: Ali ste pri nakupu novega vozila oproščeni plačila davka od cestnih
motornih vozil?
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Sem uveljavljal.

Nisem uveljavljal.

Ne vem.

Vir: Lastna raziskava (2016)
Z naslednjim vprašanjem smo želeli od anketiranih izvedeti, ali poznajo in uveljavljajo nižjo
stopnjo DDV, 9,5 %, ki je določena za nakup medicinske opreme, pripomočkov in drugih
sredstev, ki so namenjena lajšanju ali zdravljenju okvare ali invalidnosti, namenjena
izključno za osebno uporabo. Gre za pravico, ki pripada vsem zavarovancem, ne le
invalidom. Na to vprašanje je odgovorilo 84 respondentov. Iz analize podatkov sledi, da
skoraj polovica anketiranih ne ve, ali jim pravica pripada, kar lahko pomeni, da te ugodnosti
ne poznajo. 13 % respondentov je seznanjenih z nižjo stopnjo, 9,5 %, DDV za nakup
medicinske opreme in pripomočkov, vendar je niso uveljavljali, 15 % anketiranih je
odgovorilo, da so omenjeno pravico že uveljavljali.

77

Slika 23: Ali ste uveljavljali nižjo stopnjo DDV, 9,5 %, za nakup medicinske
opreme in pripomočkov ?
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Vir: Lastna raziskava (2016)
V anketnem vprašalniku je zatem sledilo vprašanje o znižanju davka na stanovanjsko
nepremičnino v višini 30 %. S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, koliko anketiranih to
pravico uživa in kolikim ta pravica ne pripada oziroma o njej niso seznanjeni. Odgovorilo je
84 anketiranih invalidov. Iz spodnjega grafa je razvidno, da ta pravica ne pripada kar 55 %
invalidov, 32 % jih o tej olajšavi ni seznanjenih, lahko bi rekli, da anketirani ne vedo, da
omenjena olajšava obstaja. Le 3 % vprašanih davčna olajšava za stanovanjsko
nepremičnino pripada in jo tudi uveljavljajo.
Slika 24: Ali vam pripada davčna olajšava na stanovanjsko nepremičnino v
višini 30 %?

Ne vem

32%

Mi ne pripada.

55%

Mi pripada, vendar je nisem uveljavljal.

11%

Mi pripada in sem uveljavljal.

3%

0%

78

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Vir: Lastna raziskava (2016)
V nadaljevanju ankete smo invalide vprašali glede oprostitve plačila letne dajatve za
uporabo javnih cest, ki se plača ob registraciji. Tudi tukaj nas je zanimalo predvsem, v
kolikšni meri anketirani pravico poznajo in ugodnost tudi uveljavljalo. Zopet je odgovorilo
87 vprašanih. Od teh jih 21 % ne ve, ali so oproščeni plačila letne cestnine, 41 % jih je
seznanjenih o tem, da jim ugodnost ne pripada. Pravico uveljavlja kar 32 % vprašanih, 6
% je plačila letne cestnine oproščenih, vendar je ne uveljavljajo.
Slika 25: Ali ste oproščeni plačila letne dajatve za uporabo javnih cest, ki se
plača ob registraciji motornih vozil?
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Vir: Lastna raziskava (2016)
Anketirance smo v naslednjem vprašanju nagovorili, naj pri navedenih dokumentih in
dejanjih označijo, kje so bili oproščeni plačila upravne takse oziroma naj se opredelijo, ali
so o tej pravici seznanjeni. Odgovorilo je 87 invalidov. V postopku za pripustitev k
vozniškemu izpitu za izdajo vozniškega dovoljenja je oprostitev takse uveljavljalo 16 %
vprašanih. 4 % respondentov je bilo oproščenih plačila upravne takse pri uveljavljanju
socialnovarstvenih pravic. V zvezi z dokumenti in dejanji v postopku za uveljavitev pravic,
ki so z zakonom priznane invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja, je
oprostitev plačila upravne takse uveljavljalo 3 % vprašanih invalidov. 21 % vprašanih za
navedene dokumente in dejanja ni uveljavljalo pravice do oprostitve plačila upravne takse,
kar 55 % respondentov oprostitve upravnih taks ne pozna.
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Slika 26: V katerih primerih ste uveljavljali oziroma bili oproščeni plačila
upravne takse?
Dokumenti in dejanja za uveljavitev
pravic iz obveznega pokojninskega in
invalidskega ter zdravstvenega…

16%

Dokumenti in dejanja za uveljavitev
socialno-varstvenih pravic.

4%

Dokumenti in dejanja v postopku za
uveljavitev pravic, ki so z zakonom
priznane invalidom, vojnim veteranom…

3%

Nič od navedenega.

21%

Ne poznam upravnih taksnih oprostitev.

55%
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Vir: Lastna raziskava (2016)
Od anketiranih invalidov smo želeli izvedeti, ali uveljavljalo oprostitev plačila turistične
takse. Odgovorilo je 87 anketiranih, od teh jih je 72 % uveljavljalo pravico do oprostitve
plačila turistične takse, 17 % te ugodnosti ne koristi, 11 % vprašanih pa te oprostitve sploh
ne pozna.
Slika 27: Ali ste oproščeni plačila turistične takse?
80%
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Vir: Lastna raziskava (2016)
Zadnji sklop vprašanj je namenjen samozaposlenim invalidom na podlagi zakona, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. V anketnem vzorcu zasedajo 6 % od
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vseh anketiranih (87). Temu je sledilo vprašanje, ali uveljavljajo znižanje davčne osnove v
višini 30 % oz. 60 % povprečne mesečne plače zaposlenih invalidov v Sloveniji za vsak
mesec opravljanja dejavnosti. Odgovorilo je 5 samozaposlenih invalidov. Od teh jih 60 %
uveljavlja znižanje davčne osnove, 40 % jih te olajšave ne uveljavlja. Na vprašanje, katere
ugodnosti iz naslova zaposlovanja invalidnosti poleg znižanja davčne osnove še uveljavljajo,
je odgovorilo 5 respondentov. 80 % samozaposlenih uveljavlja oprostitev plačila prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 60 % samozaposlenih invalidov pa uveljavlja
nagrado za preseganje kvote.
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7 PREVERJANJE HIPOTEZ
V prvem poglavju magistrskega dela sem si zastavila tri hipoteze. Zastavljene hipoteze so:
H1: Slovenija v primerjavi z izbranimi državami članicami EU namenja letno manj sredstev
za financiranje invalidskih transferjev in programov.
H2: Slovenska podjetja so dobro seznanjena z ugodnostmi, ki jim jih nudi država ob
zaposlitvi invalidne osebe.
H3: Invalidi v Sloveniji dobro poznajo davčne olajšave in druge pravice, ki jim jih nudi država
na podlagi invalidnosti in jih tudi redno koristijo oziroma se jih poslužujejo.
Za natančnejšo oceno stanja v zvezi z razvojem sistema socialne zaščite v neki državi ni
dovolj le analiza z vidika BDP, čeprav predstavlja enega pomembnejših kazalnikov za
mednarodno primerjavo. Mednarodno primerljivi so tudi kazalniki, ki izdatke prikazujejo v
skupni valuti, torej v EUR na prebivalca. Za še bolj neposredno primerjavo med državami
pa se prikazuje izdatke v SKM (standardih kupne moči) na prebivalca. Izdatki za invalidnost
v Sloveniji so bili v letu 2008 nekoliko nad povprečjem držav EU (28) in prav tako nad
povprečjem držav EO (18) glede na celotne socialne izdatke. Predvsem pa je v invalidskih
izdatkih glede na skupek socialnih izdatkov konkretno prednjačila Hrvaška s 17,9 % deležem
invalidskih izdatkov glede na celoto vseh socialnih izdatkov, kar je značilno za celotno
opazovano obdobje. Odstotek izdatkov za invalidnost v skupnih socialnih izdatkih Slovenije
se je vsako leto zmanjševal. Tako je v letu 2009 predstavljal 7,4 % delež, kar je bilo malo
pod povprečjem držav EU (18) (7,5 %) in nekoliko nad povprečjem držav EO (18) (7,0 %).
Leta 2010 se je delež zmanjšal na 7,2 % invalidskih izdatkov v vseh socialnih izdatkih v
Sloveniji in ohranil položaj glede na povprečje držav EU (28) in EO (18) iz predhodnega
leta. Prav tako se je delež izdatkov za invalidnost zmanjšal v letu 2011 na 6,9 % vseh
socialnih izdatkov in tako padel pod povprečje držav EU (28) (7,4 %) in tudi pod povprečje
držav EO (18) (7,1 %). Enako je bilo tudi v zadnjem letu opazovanega obdobja.
Celotni izdatki, ki jih Hrvaška namenja za invalidnost, so se v letu 2009 povečali na 3,6 %
BDP, povečanje izdatkov je sledilo tudi v naslednjem letu na 3,7 % BDP, kar je tudi največji
% BDP v opazovanem obdobju in opazovanih državah oz. povprečju držav. V letu 2011 so
se socialni izdatki za invalidnost na Hrvaškem znižali na 3,6 % BDP. Ta delež so ohranili
tudi v naslednjem letu. Še vedno je bil konkretno nad povprečjem držav EU (28), EO (18)
in Slovenije. Izdatki, ki so jih države namenile za invalidnost v letu 2008, so v Sloveniji
znašali 1,6 % BDP, v povprečju držav EU (28) so ti izdatki znašali 1,9 % BDP, v povprečju
držav EO (18) so znašali 1,8 % BDP, kar pomeni, da so bili izdatki za invalidnost v Sloveniji
v % BDP nižji od povprečja držav EU (28) in EO (18).
V vseh opazovanih državah in povprečjih držav se je delež socialnih izdatkov za invalidnost
v naslednjem letu povečal. V Sloveniji so se ti izdatki v 2009 povečali na 1,7 % BDP in enak
delež ohranili tudi v letih 2010 in 2011. V letu 2012 so se izdatki zmanjšali na enak % BDP,
kot je znašal v letu 2008. To pomeni, da so izdatki za invalidnost v % BDP celotno
opazovano obdobje bili pod povprečjem držav EU (28) in pod povprečjem držav EO (18).
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Vsa leta obravnavanega obdobja so se izdatki za invalidnost glede na SKM na prebivalca
višali, to velja v povprečju držav EU (28), kot tudi v povprečju držav EO (18) in na Hrvaškem.
V Sloveniji so se v opazovanem obdobju povečali le enkrat, in sicer v letu 2010, in takrat
znašali 356,9 SKM na prebivalca. Celotno opazovano obdobje so bili izdatki za invalidnost v
SKM na prebivalca v Sloveniji pod povprečjem držav EU (28) in pod povprečjem EO (18).
Izdatki za invalidnost v SKM na prebivalca v Sloveniji so bili v vseh opazovanih letih manjši
tudi v primerjavi s Hrvaško.
Skupni izdatki države za invalidnost so v Sloveniji leta 2008 znašali 269 € na prebivalca. V
povprečju držav EU (28) so tega leta znašali 472 € na prebivalca, v povprečju držav EO (18)
pa 494 € na prebivalca. V analizi celotnih izdatkov za invalidnost v evrih na prebivalca
ugotovimo, da so se izdatki za invalidnost v evrih na prebivalca v opazovanem obdobju
spreminjali, vendar do večjih nihanj ni prišlo. Tako je Slovenija v vseh opazovanih letih za
invalidnost namenjala najmanj evrov na prebivalca in ostala daleč pod povprečjem držav
EU (28) in povprečjem držav EO (18).
Na podlagi analiz invalidskih izdatkov in primerjav lahko zatrdim, da Slovenija v primerjavi
z izbranimi državami članicami EU namenja letno manj sredstev za financiranje invalidskih
transferjev in programov. S tem sem prvo zastavljeno hipotezo potrdila in utemeljila.
Uveljavljanje davčnih olajšav in državnih pomoči podjetij pri zaposlovanju invalidov je v
veliki meri pogojeno z vrsto omejitev in izpolnjevanjem raznih pogojev. Tako na primer
subvencije plač za invalide ne morejo uveljavljati običajna podjetja, ampak so upravičena
le invalidska podjetja, zaposlitveni centri in podjetja v podporni zaposlitvi oziroma njihovi
zaposleni invalidi, ki ne dosegajo pričakovanih delovnih rezultatov. Ravno tako obstaja
omejitev pri nagradah za preseganje kvote zaposlenih invalidov, ki jih lahko uveljavljajo le
običajna podjetja ob izpolnjevanju pogojev. Invalidska podjetja in zaposlitveni centri pa v
nobenem primeru do teh ugodnosti niso upravičeni, niti jih ne morejo uveljavljati. Zato sem
pri anketiranju k podjetjem pristopila s konkretnimi vprašanji, s katerimi sem definirala
njihovo (ne)upravičenost do določene olajšave, pomoči ali ugodnosti, ki jo nudi država pri
zaposlovanju invalidov. Nato sem od podjetij, ki so teoretično izpolnjevala pogoje za
uveljavljanje določene pravice, v nadaljevanju želela izvedeti, ali jo praktično tudi koristijo.
Če podjetja teoretično izpolnjujejo pogoje in jih praktično ne uveljavljajo, sklepam, da o
možnostih izkoriščanja davčnih olajšav in drugih pomoči države pri zaposlovanju invalidov
niso seznanjena. Za takšen pristop tolmačenja pridobljenih rezultatov ankete sem se
odločila, ker menim, da natančno definirajo poznavanje točno določenih ugodnosti, ki jih
podjetja lahko uveljavljajo. Pomoč za subvencijo plač invalidom, ki kljub prilagoditvam
delovnega mesta in nudenju ustreznih podpornih storitev niso dosegali ustreznih rezultatov,
je po rezultatih ankete uveljavljalo 80 % invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, ki so
do te vrste pomoči upravičeni. Z analizo odgovorov respondentov, ki so izpolnjevali pogoj
za uveljavljanje nagrade za preseganje kvote in upravičenost plačila prispevka za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je bilo 38 podjetij, od teh je pravico uveljavljalo 76
% upravičencev. Prav tako pa je omenjenih 38 podjetij (to so podjetja, ki zaposlujejo
invalide nad predpisano kvoto) izpolnjevalo pogoj za uveljavitev davčne olajšave v višini 70
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% (izplačane) plače invalidov, katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne
bolezni pri tem istem podjetju. To davčno olajšavo je uveljavljalo 58 % podjetij.
Invalide je zaposlovalo 68 podjetij oziroma 60 % celotne anketirane populacije. Na podlagi
zaposlenih invalidov so izpolnjevali pogoj za uveljavitev davčne olajšave v obliki znižanja
davčne osnove za zaposlene invalide. To davčno olajšavo je uveljavljalo 61 % upravičenih
podjetij. Od teh je kar 95 % podjetij uveljavljalo znižanje davčne osnove za zaposlenega
invalida v višini 50 % (izplačane) plače, 7 % podjetij je uveljavljalo davčno olajšavo za
zaposlenega 100 % invalida, nihče od anketiranih pa ni uveljavljal davčne olajšave za gluho
osebo v višini 70 % (izplačane) plače. Če podjetje želi zaposliti brezposelnega invalida, mu
stroške prilagoditve delovnega mesta, delovnih prostorov in delovnih sredstev financira JPI.
O obstoju te državne pomoči je bilo seznanjenih 65 % vseh anketiranih respondentov, le
18 % od teh pa se je pomoči dejansko poslužilo.
Na podlagi analize rezultatov ankete ugotavljam, da podjetja niso dovolj dobro seznanjena
z ugodnostmi, ki jim jih nudi država ob zaposlitvi invalidov. To sklepam na podlagi
ugotovitev analize, ki kaže, da podjetja, kljub temu da izpolnjujejo pogoje za uveljavitev
določenih pravic, ugodnosti in olajšav, le-teh ne izkoristijo v popolnosti. Ker podjetja
teoretično izpolnjujejo pogoje za pridobitev ugodnosti, praktično pa jih ne uveljavijo,
sklepam, da so o pravicah premalo seznanjena. Prepričana sem, da bi se lahko uveljavilo in
izkoristilo več ugodnosti, ki jih nudi država ob zaposlitvi invalidov, ob predpostavki, da
podjetja izpolnjujejo pogoje za njihovo uveljavitev. Zato na podlagi povedanega hipotezo,
da so podjetja dobro seznanjena z ugodnostmi, ki jih nudi država ob zaposlitvi invalidne
osebe, ovržem.
»Določitev upravičenosti do pravic glede na vrsto oviranosti v skladu s pravno podlago v
nekaterih primerih ni enostavna. Upravičenost do pravic namreč pogosto ni določena z vrsto
oviranosti, ampak glede na zakon, po katerem oseba pridobi status invalida, glede na delež
telesne okvare osebe, vključenost osebe v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno
zavarovanje (status zavarovanca), čas oziroma obdobje nastanka invalidnosti in podobno.
Upravičenost do nekaterih pravic določa več med seboj povezanih pravnih podlag, dodatna
odločba pristojnega organa ali določene posebne okoliščine, ki so z vidika uveljavljanja
pravic lahko odločilnega pomena. Do velikega dela pravic so upravičene vse skupine
invalidov ne glede na vrsto oviranosti« (Smolej, in drugi, 2011, str. 224).
Za potrditev oz. zavrnitev hipoteze sem dobljene rezultate interpretacije ankete o davčnih
olajšavah in drugih pravicah, ki jih nudi država invalidom, povezala v tri sklope. Prvi sklop
zajema seznanjenost in uveljavljanje denarnih prejemkov, sledi jim poznavanje in
posluževanje pravic invalidov, ki niso finančne narave, v zadnji sklop pa je zajeto
uveljavljanje davčnih olajšav in oprostitev plačila pristojbin. O upravičenosti do denarnih
prejemkov se je večina anketiranih opredelila, da jim le-ti ne pripadajo. Odstotek vprašanih,
ki so se opredelili kot neupravičeni do finančnih sredstev iz naslova invalidnosti, se je gibal
med 50 % (letni dohodek za rekreacijo) in 73 % (dodatek za pomoč in postrežbo). To
pomeni, da večina anketiranih invalidov ni upravičena do denarnih prejemkov s strani
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države. Pri vseh v anketi postavljenih finančnih prejemkih je bil najvišji odstotek tistih, ki
jim pravica ne pripada, sledil je odstotek tistih, ki jim pravica pripada. Najnižji odstotek so
predstavljali respondenti, ki niso vedeli, ali jim pravica pripada ali ne, ta se je gibal med 4
% pri dodatku za pomoč in postrežbo in največ, 19 %, za prejemke iz poklicne rehabilitacije.
Pri nefinančnih ugodnostih, ki jih invalidom zagotavlja država, obstaja nekoliko večji
odstotek tistih, ki za pravico ne vedo, ali jim pripada ali pa je ne poznajo. Odstotek
neseznanjenih s pravicami se tako giblje med 16 % (za pomoč na domu) in 30 % za različne
programe za invalide, kot so Neodvisno življenje, Aktivno življenje ipd. Visok je tudi odstotek
nefinančnih oblik pomoči, ki rezidentom ne pripadajo, in sicer s 70 % osebna asistenca in s
75 % pomoč na domu. Najvišjemu odstotku anketiranih pripada zdravljene v zdravilišču s
33 %, skrajšani delovni čas z 31 % in poklicna rehabilitacija s 35 %. Plačila DMV je bilo
oproščenih 30 % anketiranih, od teh je olajšavo uveljavljalo 65 %, le 18 % vprašanih o
davčni olajšavi ni bilo seznanjenih. Znižano stopnjo DDV, 9 ,5 %, za nakup medicinske
opreme in pripomočkov in drugih sredstev, ki so namenjena lajšanju ali zdravljenju okvare
ali invalidnosti, namenjena izključno za osebno uporabo, je uveljavljalo 15 % respondentov,
skoraj polovica (46 %) ne ve, ali jim pravica pripada, lahko bi rekli, da ne vedo za obstoj te
ugodnosti. 55 % anketiranih ne pripada znižanje davka na stanovanjsko nepremičnino, 14
% olajšava pripada, le 3 % anketiranih je znižanje davka tudi uveljavljalo. Oprostitve plačila
letne dajatve za uporabo javnih cest, ki se plača ob registraciji, ni bilo upravičenih kar 41
% vprašanih, 38 % jih je bilo upravičenih, le 32 % pa jih je pravico tudi uveljavljalo. Glede
oprostitev plačila upravnih taks jih kar 55 % teh ugodnosti ne pozna, 23 % pa jih je
oprostitev plačila takse uveljavljalo. Turistične takse je oproščenih 72 %, le 11 %
anketiranih te oprostitve ne pozna. Od samozaposlenih invalidov je 60 % uveljavljalo
znižanje davčne osnove povprečne mesečne plače za vsak mesec opravljanja dejavnosti.
80 % samozaposlenih je uveljavljalo oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, 60 % samozaposlenih invalidov pa je uveljavljalo nagrado za
preseganje kvote.
Na podlagi pridobljenih rezultatov iz anonimne ankete lahko z gotovostjo trdim, da invalidi
v Sloveniji dobro poznajo davčne olajšave in druge pravice, ki jim jih nudi država na podlagi
invalidnosti in jih tudi redno koristijo oziroma se jih poslužujejo, zato tretjo hipotezo brez
dvoma potrdim.
Ker gre za majhen vzorec in ker v anketiranje niso bile zajete vse kategorije invalidov (npr.
slepi in slabovidni, vojaški invalidi ipd.) so bile prav tako podane le nekatere najpogostejše
finančne in nefinančne ugodnosti in pomoči, ki jih država nudi invalidom, zaključkov ne
moremo posploševati na celo populacijo invalidov in celotno državno paleto pomoči.
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8 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI TER UPORABNOST
REZULTATOV
Prvi prispevek magistrskega dela k znanosti predstavljajo rezultati raziskave o invalidskih
izdatkih Republike Slovenije med izdatki povprečja držav EU (28) in držav EO (18) ter
Republiko Hrvaško po letih. Iz rezultatov je razvidno, da so izdatki za invalidnost v Sloveniji
po vseh izbranih kazalnikih nižji tako od povprečja držav EU (28) kot tudi od povprečja držav
EO (18) in celo od invalidskih izdatkov Republike Hrvaške. Navedeno nakazuje obstoj
morebitnega problema zagotavljanja zadostnih finančnih sredstev za invalidsko varstvo in
zanimiva bi bila podrobnejša raziskava o finančnih izdatkih za invalidnost v Sloveniji in
drugih državah članicah EU. Naslednji prispevek so rezultati ankete posameznih invalidov.
Raziskava je bila usmerjena v poznavanje in uveljavljanje davčnih olajšav in pravic, ki jih
zagotavlja država. Rezultati ankete kažejo, da posamezniki invalidi dobro poznajo pravice
invalidov, ki jih zagotavlja država, vendar pa jih je od teh le peščica, ki jih imajo pravico
tudi uveljavljati. S tega vidika bi bila zanimiva raziskava v smislu potrjevanja domneve, da
država zagotavlja premalo pomoči glede na individualne potrebe invalidov. Tretji prispevek
magistrskega dela so prav tako rezultati ankete, ki je bila opravljena med različnimi podjetji
glede poznavanja davčnih olajšav in ugodnosti, ki jih zagotavlja država pri zaposlitvi
invalidov. Rezultati so pokazali, da podjetja raje vplačujejo v sklad prispevek, kot da bi
zaposlila invalide. Zelo zanimiva bi bila raziskava v smeri preučitve razloga za takšne
odločitve podjetij. Rezultati ankete pričajo tudi o dejstvu, da podjetja, ki invalide
zaposlujejo, ugodnosti, ki jih zagotavlja država ob tem, ne uveljavljajo. Enako zanimiva bi
bila tudi raziskava razloga, zakaj podjetja ne uveljavljajo državnih pomoči za zaposlene
invalide.
Rezultati raziskav bodo pripomogli k boljšemu razumevanju dejanskega stanja na področju
poznavanja in uveljavljanja davčnih olajšav in drugih pomoči, ki jih zagotavlja država za
invalide. Rezultati bodo pomagali pri oblikovanju ugotovitev in predlogov sprememb za
izboljšanje socialnega položaja invalidov ter razmer in pogojev za podjetja pri zaposlovanju
invalidov. Ideja gre v smeri oblikovanja individualnega načrta, v katerem se opredeli načrt
skrbi za maksimalno podporo zadovoljevanju individualnih potreb posameznikov. Prispevek
magistrske naloge k teoriji in praksi bi predstavljal morebitne nove zakonitosti na področju
invalidskega varstva. Rezultati pa bi lahko pomembno vplivali na oblikovanje
učinkovitejšega in pravičnejšega sistema zagotavljanja in uveljavljanja pravic tako invalidov
kot tudi podjetij.
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9 ZAKLJUČEK
Predvideva se, da je v Sloveniji glede na število prebivalcev približno 8 % invalidov. Ta
odstotek iz leta v leto narašča, ne le v Sloveniji, temveč povsod v svetu. Definicij pojma
invalid je več, prav tako je več različnih izrazov za pojmovanje iste populacije. Invalidi
predstavljajo najštevilčnejšo manjšino prebivalstva v državi. Da se osebo obravnava kot
invalida, mora imeti priznano invalidnost s strani zakonsko določenega organa. Tako
poznamo različne statuse invalidov, ki jih podeljujejo različne institucije (npr. status invalida
po ZZRZI, po ZPIZ, po ZVojI.). Priznan status z odločbo je tudi podlaga za uveljavljanje
vseh vrst pravic in ugodnosti, pa tudi obveznosti invalidov, ki izhajajo iz zakonodaje RS.
Naloga države je v prvi vrsti, da sprejema in izvaja zakonodajo na področju invalidskega
varstva. Najpomembnejši pravni vir je ustava. Zakoni in drugi predpisi, ki urejajo invalidsko
varstvo, morajo biti v skladu z njo ter s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, npr. Konvencija o pravicah invalidov,
Evropska socialna listina idr.
V Sloveniji so organizirani različni sistemi socialne varnosti, sistemi socialnih zavarovanj
(zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer
brezposelnosti), socialnih pomoči, znotraj katerih so zagotovljene pomoči in ugodnosti za
invalide. Vsaka panoga je pravno urejena s svojim krovnim zakonom, znotraj katerega so
opredeljene pripadajoče pravice, obveznosti in ugodnosti, krog uporabnikov, v našem
primeru invalidov. O pravicah iz posameznih sistemov odločajo različni nosilci in izvajalci
financiranja in uveljavljanja pravic (ZPIZ, ZZZS, uradi za delo, centri za socialno delo,
upravne enote, drugi pooblaščeni izvajalci). Pravice iz sistema socialne varnosti so
največkrat denarne, npr. dodatek za tujo nego in pomoč, nadomestilo za invalidnost. Lahko
so tudi v naravi (naturalne), prilagoditev delovnega mesta s tehničnimi pripomočki in pravica
do prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, pravica do družinskega pomočnika … Pri
primerjavi izdatkov za invalidnost (zbranih po metodologiji ESSPROS) med državami sem
prišla do ugotovitev, da Slovenija v primerjavi s povprečjem držav EU (28) in povprečjem
držav EO (18) po vseh izbranih kazalnikih namenja letno manj sredstev za financiranje
invalidskih izdatkov, celo manj od Republike Hrvaške. S tem sem tudi potrdila prvo hipotezo,
ki pravi, da Slovenija v primerjavi z izbranimi državami članicami EU namenja manj sredstev
za financiranje invalidskih transferjev in programov.
Poznamo tudi druge oblike ugodnosti, ki jih država zagotavlja invalidom, ene od teh so
davčne olajšave. Z njimi država ohranja državno blaginjo in nudi pomoč pomoči potrebnim
osebam. Davčne olajšave invalidi lahko uveljavljajo pri dohodnini, ob izpolnjevanju pogojev
so oproščeni plačila davka na motorna vozila, ob nakupu medicinske opreme in
pripomočkov, namenjenih za osebno uporabo, se DDV obračuna po nižji stopnji, 9,5 %.
Davek na stanovanjsko nepremičnino se za invalida na invalidskem vozičku zmanjša za 30
%. Prav tako so v določenih primerih oproščeni plačila sodnih in upravnih taks in plačila
turistične takse. Skoraj enake davčne olajšave in oprostitve za invalide z nekaj razlikami
zagotavlja svojim državljanom tudi Republika Hrvaška. Večji poudarek daje RH le pri
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olajšavah vojnih invalidov iz nedavne domovinske vojne. Menim, da identičnost zakonov na
področju davčnih olajšav izhaja iz skupne bivše države in s tem enake pravne ureditve, iz
katere sta prenesle zakonodajo v svoj pravni red.
Z anonimno anketo sem želela od posameznikov invalidov izvedeti, koliko poznajo in
uveljavljajo davčne olajšave in druge pomoči, ki jih zagotavlja država. O upravičenosti do
denarnih prejemkov iz sistemov socialne varnosti in socialnih zavarovanj se je večina
anketiranih opredelila, da jim le-ti ne pripadajo. Odstotek vprašanih, ki so se opredelili kot
neupravičeni do finančnih sredstev iz naslova invalidnosti, se je gibal med 50 % (letni
dohodek za rekreacijo) in 73 % (dodatek za pomoč in postrežbo). Najmanjši odstotek so
predstavljali respondenti, ki niso vedeli, ali jim pravica pripada, ti so se gibali od 4 % pri
dodatku za pomoč in postrežbo in največ 19 % za prejemke iz poklicne rehabilitacije. Pri
nefinančnih ugodnostih, ki jih invalidom zagotavlja država, obstaja nekoliko večji odstotek
tistih, ki pravice ne poznajo oz. niso seznanjeni, ali jim pripada. Visok je tudi odstotek
nefinančnih oblik pomoči, ki rezidentom ne pripadajo, in sicer s 70 % osebna asistenca in s
75 % pomoč na domu. 30 % anketiranih je bilo oproščenih plačila DMV , od teh je olajšavo
uveljavljalo 65 %, le 18 % vprašanih o davčni olajšavi ni bilo seznanjenih. Od
samozaposlenih invalidov jih je 60 % uveljavljalo znižanje davčne osnove povprečne
mesečne plače za vsak mesec opravljanja dejavnosti. 80 % samozaposlenih je uveljavljalo
oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 60 %
samozaposlenih invalidov pa je uveljavljalo nagrado za preseganje kvote. Sklepam, da
invalidi dobro poznajo pravice iz naslova invalidnosti, prav tako jih uveljavljajo, če jim
pripadajo, vendar je teh le majhen delež.
Država spodbuja zaposlovanje invalidov in tako podjetjem zagotavlja različne ugodnosti in
davčne olajšave ob zaposlitvi invalidne osebe. S tem omogoča invalidom, da se vključijo v
delovni proces, ki je za invalide ključnega socialno-ekonomskega pomena, v tem smislu, da
so aktivni in ne pasivni in odvisni od državnih pomoči. Uveljavljanje davčnih olajšav in
državnih pomoči podjetij pri zaposlovanju invalidov je v veliki meri pogojeno z vrsto omejitev
in izpolnjevanjem različnih pogojev. Tako na primer subvencije plač za invalide ne morejo
uveljavljati običajna podjetja, ampak so upravičena le invalidska podjetja, zaposlitveni centri
in podjetja v podporni zaposlitvi oziroma njihovi zaposleni invalidi, ki ne dosegajo
pričakovanih delovnih rezultatov. Ravno tako obstaja omejitev pri nagradah za preseganje
kvote zaposlenih invalidov, ki jo ob izpolnjevanju pogojev lahko uveljavljajo le običajna
podjetja, invalidska podjetja, zaposlitveni centri pa v nobenem primeru do teh ugodnosti
niso upravičeni, niti jih ne morejo uveljavljati. Invalide je zaposlovalo 68 podjetij oziroma
60 % celotne anketirane populacije. Na podlagi zaposlenih invalidov so izpolnjevali pogoj
za uveljavitev davčne olajšave v obliki znižanja davčne osnove za zaposlene invalide. To
davčno olajšavo je uveljavljalo 61 % upravičenih podjetij. Če podjetje želi zaposliti
brezposelnega invalida, mu stroške prilagoditve delovnega mesta, delovnih prostorov in
delovnih sredstev financira JPI. O obstoju te državne pomoči je bilo seznanjenih 65 % vseh
anketiranih respondentov, le 18 % od teh pa se je pomoči dejansko poslužilo. Na podlagi
analize rezultatov ankete ugotavljam, da podjetja niso dovolj dobro seznanjena z
ugodnostmi, ki jim jih nudi država ob zaposlitvi invalidov. To sklepam na podlagi rezultatov
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analize, ki kaže, da podjetja, kljub temu da izpolnjujejo pogoje za uveljavitev določenih
pravic iz naslova zaposlenih invalidov, ugodnosti, ki jih zagotavlja država ob tem, ne
uveljavljajo.
Omenjena situacija me sili k sklepu, da je v invalidsko politiko treba vpeljati nove in dodatne
instrumente, ki bodo potencialne delodajalce sami pritegnili k zaposlovanju invalidov. Pri
poznavanju in uveljavljanju pravic invalidov pa bi bile možne rešitve večje informiranje,
koordinacija pristojnih služb, načrtovanje novih rešitev in odpravljanje pomanjkljivosti
sedanjega sistema.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik za podjetja
Spoštovani,
sem Doroteja Meglič, študentka Fakultete za upravo, in pripravljam magistrsko nalogo z
naslovom Davčne olajšave in državne pomoči za invalide. Namen raziskave je ugotoviti,
kako so podjetja seznanjena z davčnimi ugodnostmi in drugimi pomočmi države pri
zaposlovanju invalidov ter v kolikšni meri podjetja takšne pomoči dejansko uveljavljajo.
Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobim vpogled v
informiranost podjetij o ugodnostih in prednostih, ki jih nudi država pri zaposlovanju
invalidov.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani
podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni
odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te magistrske naloge.
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.
Doroteja Meglič
Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z
izpolnjevanjem ankete.
Q1 - Vaše podjetje je

ᴏ
ᴏ

običajno podjetje ali družba (s. p., d. o. o., d. n. o., d. d. ...)
invalidsko podjetje, zaposlitveni center

IF (1) Q1 = [2] (invalidsko podjetje ali zaposlitveni center)
Q2 - Ali ste uveljavljali pomoč za subvencije plač invalidov, ki kljub
prilagoditvam delovnega mesta in nudenju ustreznih podpornih storitev niso
mogli dosegati pričakovanih delovnih rezultatov?

ᴏ
ᴏ

da
ne

IF (2) Q1 = [1] (običajno podjetje ali družba (s. p., d. o. o., d. n. o., d. d. ...))
Q3 - Ali je vaše podjetje zavezano h kvotnemu zaposlovanju invalidov (več kot
20 zaposlenih)?
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ᴏ
ᴏ

da
ne

IF (2) Q1 = [1] (običajno podjetje ali družba (s. p., d. o. o., d. n. o., d. d. ...))
IF (3) Q3 = [2] (ne)
Q4 - Glede na to, da niste zavezanec za kvotno zaposlovanje invalidov, ali kljub
temu zaposlujete invalidno osebo?

ᴏ
ᴏ

da
ne

IF (2) Q1 = [1] (običajno podjetje ali družba (s. p., d. o. o., d. n. o., d. d. ...))
IF (3) Q3 = [2] (ne)
IF (4) Q4 = [1] (da)
Q5 - V tem primeru presegate predpisano kvoto. Ali uveljavljate katero od
ugodnosti za preseganje kvote, ki jo zagotavlja država?

ᴏ
ᴏ

da
ne

IF (2) Q1 = [1] (običajno podjetje ali družba (s. p., d. o. o., d. n. o., d. d. ...))
IF (3) Q3 = [2] (ne)
IF (4) Q4 = [1] (da)
IF (5) Q5 = [1] (da)
Q6 - Katero ugodnost za preseganje predpisane kvote uveljavljate?
Možnih je več odgovorov

ᴏ

upravičenost plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za
invalide nad kvoto)

ᴏ

nagrado za preseganje kvote

IF (2) Q1 = [1] (običajno podjetje ali družba (s. p., d. o. o., d. n. o., d. d. ...))
IF (3) Q3 = [2] (ne)
IF (4) Q4 = [1] (da)
IF (5) Q5 = [1] (da)
IF (6) Q4 = [1] (da)
Q7 - Ali uveljavljate davčne olajšave v višini 70 % (izplačane) plače invalidov, ki
jih zaposlujete in njihova invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne
bolezni pri vas kot delodajalcu?

ᴏ
ᴏ

da
ne
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IF (2) Q1 = [1] (običajno podjetje ali družba (s. p., d. o. o., d. n. o., d. d. ...))
IF (8) Q3 = [1] (da)
Q8 - Ali izpolnjujete predpisano kvoto?

ᴏ
ᴏ

da
ne

IF (2) Q1 = [1] (običajno podjetje ali družba (s. p., d. o. o., d. n. o., d. d. ...))
IF (8) Q3 = [1] (da)
IF (9) Q8 = [2] (ne)
Q9 - Neizpolnjevanje predpisane kvote zaposlenih invalidov nadomestite:
Možnih je več odgovorov

ᴏ
ᴏ

z nadomestno izpolnitvijo kvote (poslovno sodelovanje z invalidskim podjetjem)
s plačilom prispevka zaradi neizpolnjevanja kvote

IF (2) Q1 = [1] (običajno podjetje ali družba (s. p., d. o. o., d. n. o., d. d. ...))
IF (8) Q3 = [1] (da)
IF (10) Q8 = [1] (da)
Q10 - Ali presegate predpisano kvoto?

ᴏ
ᴏ

da
ne

IF (2) Q1 = [1] (običajno podjetje ali družba (s. p., d. o. o., d. n. o., d. d. ...))
IF (8) Q3 = [1] (da)
IF (10) Q8 = [1] (da)
IF (11) Q10 = [1] (da)
Q11 - Ali uveljavljate ugodnosti za preseganje predpisane kvote?

ᴏ
ᴏ

da
ne

IF (2) Q1 = [1] (običajno podjetje ali družba (s. p., d. o. o., d. n. o., d. d. ...))
IF (8) Q3 = [1] (da)
IF (10) Q8 = [1] (da)
IF (11) Q10 = [1] (da)
IF (12) Q11 = [1] (da)
Q12 - Katere ugodnosti za preseganje predpisane kvote uveljavljate?
Možnih je več odgovorov
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ᴏ

upravičenost plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za
invalide nad kvoto)

ᴏ

nagrado za preseganje kvote

IF (2) Q1 = [1] (običajno podjetje ali družba (s. p., d. o. o., d. n. o., d. d. ...))
IF (8) Q3 = [1] (da)
IF (10) Q8 = [1] (da)
IF (14) Q10 = [1] (da)
Q13 - Ali uveljavljate davčne olajšave v višini 70 % (izplačane) plače invalidov,
ki jih zaposlujete nad predpisano kvoto po ZZRZI in njihova invalidnost ni
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri vas kot delodajalcu?

ᴏ
ᴏ

da
ne

Q14 - Ali uveljavljate olajšavo v obliki znižanja davčne osnove (davčno olajšavo)
za zaposlene invalide?

ᴏ
ᴏ

da
ne

IF (16) Q14 = [1] (da)
Q15 - Davčne olajšave za zaposlene invalide uveljavljate:

ᴏ
ᴏ
ᴏ

za zaposlenega invalida v višini 50 % (izplačane) plače
za 100 % invalida v višini 70 % (izplačane) plače
za gluho osebo v višini 70 % (izplačane) plače

Q16 - Ali veste, da če želite zaposliti brezposelnega invalida, stroške prilagoditve
prostora, delovnega mesta in delovnih sredstev v vašem podjetju financira Javni
jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS?

ᴏ
ᴏ

da
ne

IF (17) Q16 = [1] (da)
Q17 - Ali ste sredstva Sklada za namen prilagoditve prostora, delovnih sredstev
že kdaj koristili?

ᴏ
ᴏ

da
ne

99

Priloga 2: Anketni vprašalnik za posameznike invalide
Spoštovani,
sem Doroteja Meglič, študentka Fakultete za upravo, in pripravljam magistrsko nalogo z
naslovom Davčne olajšave in državne pomoči za invalide. Namen raziskave je ugotoviti,
kako so posamezniki s statusom invalida seznanjeni z davčnimi ugodnostmi in drugimi
pomočmi države, ki jih zagotavlja država na podlagi statusa invalidnosti in v kakšni meri
davčne olajšave in druge državne pomoči dejansko tudi uveljavljajo ali koristijo. Vaše
sodelovanje in predvsem sodelovanje vaših članov je za raziskavo ključno, saj le z njihovimi
odgovori lahko dobim vpogled v realno stanje informiranosti posameznikov glede pravic, ki
jim pripadajo na podlagi invalidnosti ter posledično koriščenje oz. uveljavljanje teh pravic.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje je potrebnih približno 5 minut časa. Zbrani podatki
bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te magistrske naloge.
Vljudno vas prosim, da anketo posredujete vašim članom.
Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.
Doroteja Meglič
Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z
izpolnjevanjem ankete.
1. Spol:

o
o

moški
ženska

2. V katero starostno skupino spadate?

o
o
o
o

do 20 let
21–40 let
41–60 let
61 let ali več

3. Izberite, na podlagi katerega zakona vam je priznan status invalida.

o

Status invalida po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
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o
o
o
o

Status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
Status invalida po Zakonu o vojnih invalidih.
Status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Status invalida po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

4. Kateri denarni prejemki vam pripadajo na podlagi invalidnosti?
(Možnih je več odgovorov.)
pripada
ne pripada
ne vem
Invalidnina.
Dodatek za pomoč in postrežbo.
Nadomestilo za invalidnost.
Invalidska pokojnina.
Subvencija plače.
Letni dodatek za rekreacijo.
Prejemki iz naslova poklicne rehabilitacije.
5. Katere nefinančne oblike pomoči države vam pripadajo?
(Možnih je več odgovorov.)
pripada
ne pripada
Poklicna rehabilitacija.
Skrajšani delovni čas.
Pomoč na domu.
Osebna asistenca.
Zdravljenje v zdravilišču.
Programi za invalide (za npr. neodvisno
življenje, aktivno življenje ...).

ne vem

6. Nekatere skupine invalidov so pri nakupu novega vozila oproščene plačila
davka od cestnih motornih vozil (DMV). Označite:

o
o
o

Sem oproščen.
Nisem oproščen.
Ne vem.

IF (1) Q6= [1] (sem oproščen)
7. Označite, ali ste to pravico (oprostitve plačila davka od cestnih motornih vozil
(DMV)) že uveljavljali.

o
o

Sem uveljavljal.
Nisem uveljavljal.
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8. Ali vam pripada nižja stopnja DDV, 9,5 %, za nakup medicinske opreme in
pripomočkov? Označite:

o
o
o
o

Mi pripada in sem jo uveljavljal.
Mi pripada, vendar je nisem uveljavljal.
Mi ne pripada.
Ne vem.

9. Ali vam pripada davčna olajšava oz. znižanje davka za stanovanjsko
nepremičnino v višini 30 %? Označite:

o
o
o
o

Mi pripada in sem jo uveljavljal.
Mi pripada, vendar je nisem uveljavljal.
Mi ne pripada.
Ne vem.

10. Ali ste oproščeni plačila letne dajatve za uporabo javnih cest, ki se plača ob
registraciji motornih vozil? Označite :

o
o
o
o

Sem oproščen in pravico uveljavljam.
Sem oproščen, vendar pravice ne uveljavljam.
Nisem oproščen.
Ne vem.

11. Zakon o upravnih taksah določa, da so taks oproščeni naslednji dokumenti
in dejanja. Označite, v katerih primerih ste uveljavljali oz. bili oproščeni upravne
takse:
(Možnih je več odgovorov.)

o

Dokumenti in dejanja za uveljavitev pravic iz obveznega pokojninskega in
invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja.

o
o

Dokumenti in dejanja za uveljavitev socialno-varstvenih pravic.

o
o

Nič od navedenega.

Dokumenti in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom priznane
invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja.
Ne poznam teh taksnih oprostitev.

12. Ali ste oproščeni plačila turistične takse?

o
o

Da.
Ne.
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o

Ne poznam oprostitve.

13. Ali ste samozaposleni invalid na podlagi zakona, ki ureja zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov in ne zaposlujete delavcev?

ᴏ
ᴏ

Da.
Ne.

IF (2) Q13 = [1] (DA)
14. Ali uveljavljate znižanje davčne osnove v višini 30 % oz. 60 % povprečne
mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti?

ᴏ
ᴏ

Da.
Ne.

IF (3) Q13 = [1] (DA)
15. Katere ugodnosti še uveljavljate iz naslova zaposlovanja invalidov?
(Možnih je več odgovorov.)

ᴏ
ᴏ

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Nagrada za preseganje kvote.

103

