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POVZETEK
Invalidi so posebej občutljiva skupina prebivalstva, saj je vsak od njih lahko delno ali
bistveno oviran pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. Zmeraj več ljudi zapušča trg dela
zaradi zdravstvenih problemov ali invalidnosti in zmeraj manj ljudi, ki imajo omejene
zmožnosti za delo, ostaja v zaposlitvi. Problem brezposelnosti v današnjem času pomeni
za invalida iskanje možnosti za večjo konkurenčnost in prilagodljivost na trgu dela. Zato
program zaposlitvene rehabilitacije, ki daje možnost aktivnega sodelovanja invalida skupaj
z Zavodom RS za zaposlovanje, pri iskanju rešitev za zaposlitev preko mreže izvajalcev
storitev zaposlitvene rehabilitacije.
Zaposlitvena rehabilitacija je v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji opredeljena kot pravica
invalida in se izvaja kot javna služba v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije.
Zanjo se odločajo invalidi, ki zaradi svojih zdravstvenih težav ne uspejo najti zaposlitve
pod splošnimi pogoji. Gre za sklop storitev, s katerimi se povečuje zaposljivost invalidov,
tako da se invalida usposobi za ustrezno delo, da se zaposli, zaposlitev obdrži oziroma v
njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. Do zaposlitvene rehabilitacije so
upravičeni tisti invalidi, ki po drugih predpisih nimajo pravice do enakih storitev
rehabilitacije in če izpolnjujejo v zakonu opredeljena merila.
Zakon določa osnovna merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije, in sicer
vpliv posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni na posameznika, potrebe po storitvah
zaposlitvene rehabilitacije kot delu celostne rehabilitacije pri posamezniku, možnost
zaposljivosti s prilagoditvijo ali z uporabo sodobnih tehnologij, oceno socialnega in
delovnega okolja (socialne vloge posameznika) in druga strokovna merila, oblikovana po
pravilih stroke.
Družbene spremembe imajo močan vpliv na položaj invalidov, zato se sistem zaposlovanja
invalidov kaže v luči programa zaposlitvene rehabilitacije, kot dober način iskanja
možnosti za pridobitev novih veščin in izkušenj, ki jih invalid potrebuje za uspešen nastop
na trgu dela.
Ključne besede: invalid, zaposlitvena rehabilitacija, Zavod RS za zaposlovanje,
zaposlitev, pravica, trg dela, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije.

SUMMARY
PERSONS WITH DISABILITIES AND IMPLEMENTATION OF
VOCATIONAL REHABILITATION

Persons with disabilities are a very sensitive group of people for each of them is partly or
significantly impeded in performing his everyday activities. More and more people are
leaving the labour market because of health problems or invalidity but there are less and
less people with limited capabilities of work who remain employed. The problem of
unemployment means that people with disabilities are given an opportunity of bigger
competitiveness and flexibility on the labour market. This is the reason why the
programme of vocational rehabilitation offers the possibility of active participation
between people with disabilities and Employment Service of Slovenia in order to find
employment through the network of vocational rehabilitation service providers.
In Vocational Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities Act vocational
rehabilitation is treated as their right and is carried out as public service within the
network of vocational rehabilitation providers. It is appropriate for those people with
disabilities who cannot find employment under general conditions because of their health
problems. Vocational rehabilitation is a set of services used to increase employment of
people with disabilities. Before they get a job, they are trained for it. They keep it, can
even get promotion or change their career. Only those people who according to other
regulations have no rights for equal services of rehabilitation are entitled to vocational
rehabilitation. The same is true also for those who achieve the act criteria.
The act also determins the basic criteria for recognizing the right to vocational
rehabilitation, namely the influence of physical and mental disabilities or illnesses on an
individual, needs for services of vocational rehabilitation as part of the whole rehabilitation
of the individual, possibilities of employment by adapting or using modern technologies,
evaluation of social and working environment (social role of an individual) and other
criteria in accordance with professional rules.
Social changes have a strong impact on the position of people with disabilities. That is
why the system of employing these people has been reflected in the programme of
vocational rehabilitation as a good way of exploring the potential for gaining new skills
and experience each person with disabilities needs to be successful when entering the
labour market.
Key words: person with disabilities, vocational rehabilitation, Employment Service of
Slovenia, employment, right, labour market, vocational rehabilitation providers
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1 UVOD
V svoji magistrski nalogi govorim o vključevanju invalidov na trg dela s pomočjo programa
zaposlitvene rehabilitacije. Zaposlitvena rehabilitacija prav gotovo sama sebi ni v namen
samo z zaposlitvijo invalida, ampak je pri izvajanju in realizaciji zelo pomemben vidik
zadovoljstva pri delu, razvoj osebnosti, možnost poklicnega napredovanja, ekonomski
vidik, nadaljnje izobraževanje, dostop do dela oziroma urejen prevoz na delo in trajnosti
zaposlitve. Bistvo je, da Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
zaposlitveno rehabilitacijo opredeljuje kot pravico invalida in iz te opredelitve dalje izhaja
njen namen, da se invalidu omogoči pripadnost, soudeleženost, medsebojno zaupanje in
soodgovornost v rehabilitacijskem procesu.
Dejstvo je, da je Slovenijo konec leta 2008 zajela gospodarska in finančna kriza.
Brezposelnost narašča in delež brezposelnih invalidov prav tako. Brezposelnost je za
večino ljudi stresni položaj, ki lahko traja tudi dlje časa, in v tem primeru lahko izzove
posledice v človekovem telesnem in duševnem zdravju. Kako izboljšati trenutno
gospodarsko stanje, je izziv naši vladi. Trenutno poskuša Vlada RS z obvladovanjem
kriznih razmer sprejeti ukrepe, ki bi pomagali gospodarstvu v Sloveniji. Nekaj ukrepov se
je že v letu 2010 izkazalo za uspešne, primer je Zakon o delnem subvencioniranju polnega
delovnega časa. In sicer temelj zakona je bil, da je bilo treba v času finančne krize tudi z
ekonomskimi ukrepi težiti k zagotavljanju zaposlenosti in ohranjanju delovnih mest preko
dodatnih finančnih spodbud za skrajševanje delovnega časa. Po drugi strani pa so invalidi
z letom 2010 prvič, odkar se izvaja Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidnih oseb, ostali brez subvencije s strani Sklada za vzpodbujanje in zaposlovanje
invalidov. Sklad je vse od leta 2006 do 2009 dajal možnost subvencije pri zaposlitvi
invalida za določen oziroma nedoločen čas. Zavedati se moramo, da je v teh težkih
razmerah delodajalec pomemben partner, ki ga moramo pritegniti k sodelovanju, saj so
invalidi ranljiva skupina, ki je zelo odvisna od pomoči države. Zaposlovanje invalidov je
ključno za socialno vključenost, saj se jim mora zagotoviti enake možnosti, neodvisno
življenje in večje dostojanstvo.
In če povzamem vse skupaj, je bistvenega pomena v današnjem času obveščanje
delodajalcev o vseh informacijah, ki so ključne pri zaposlitvi invalidnih oseb. Dejstvo je, da
so delodajalci pomemben partner pri iskanju možnosti za zaposlitev v okviru programa
zaposlitvene rehabilitacije. Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije poskušajo skozi svojo mrežo
delodajalcev iskati možnost zaposlitve invalidom s tem, da se v sklopu storitve J, to je
usposabljanje na konkretnem delovnem mestu, invalidu daje možnost pridobitve novih
spretnosti in veščin, ohranjanja delovnih sposobnosti, zagotavljanja socialne vključenosti,
in povečanja možnosti za zaposlitev in možnosti za napredovanje v poklicni karieri. Po
drugi strani pa je zelo pomembno za delodajalce, da se zagotovijo tudi vse potrebne
informacije na enem mestu, ki so osnovna za zaposlovanje invalidnih oseb. Preveč
zahtevna zakonodaja je za majhne in srednje delodajalce ovira in se pogosto zaradi tega
in ogromno administracije, ki je povezana s tem, ne odločajo za zaposlitev invalidnih
oseb.
1

Razumevanje invalidnosti je ključno v naši družbi, saj le tako lahko pride do napredka pri
uveljavljanju ključnih elementov in strategij v naši politiki, ki uravnava pogoje področij
dela ter elemente socialne varnosti.
Za razumevanje še misel Marie Curie:
"Ničesar v življenju se ni treba bati, treba je samo razumeti."
Kompleksnost področja izpostavlja problematiko brezposelnosti in vidik razumevanja
zaposlovanja ljudi, ki imajo zdravstvene omejitve. Invalidi so pri zaposlovanju posebno
zahtevna skupina, saj se na trgu delovne sile težje uveljavijo in s tem je njihovo
zaposlovanje oteženo. Večina ima nizko poklicno usposobljenost, določeno stopnjo
omejitev ali pa psihične ovire, kar jim onemogoča zaposlitev na rednem trgu delovne sile.
Slovenija se sooča z gospodarsko in finančno krizo, stečaji, množičnimi odpuščanji in
posledično naraščanjem brezposelnosti in ogrožanjem socialnega miru. Narašča število
registrirano brezposelnih invalidov in težje zaposljivih oseb. Konec decembra 2010 je bilo
število registrirano brezposelnih že 110.021 oziroma delež registrirano brezposelnih se je
zvišal. Za primerjavo sem vzela december leta 2009, ko je bilo brezposelnih 96.672 oseb.
Če pogledamo število brezposelnih invalidov, je prav tako v porastu, saj je število
brezposelnih invalidov tudi večje in sicer za december 2009 je število 13.132 oseb; če
pogledamo število iz decembra 2008, je to 11.025 oseb, v decembru 2010 pa je bilo
število brezposelnih invalidov 14.920. Odziv države in njene politike je glede na
trenutno stanje na trgu povečevanje programov oziroma ukrepov aktivne politike
zaposlovanja.
Invalidi so prav gotovo ciljna skupina, ki se lahko vključujejo v vse aktivnosti in
podaktivnosti ukrepov APZ, ki jih izvaja ZRSZ. Zakonodaja, ki se je oblikovala na področju
zaposlovanja invalidov v obdobju zadnjih let je postavila nekatere bistvene vzporednice in
možnosti invalidov pri nekaterih oblikah zaposlitve. V določene aktivnosti se lahko
vključujejo prednostno, tudi brez čakalne dobe, ki velja za druge ciljne skupine (npr. javna
dela). V nekatere aktivnosti so lahko vključeni dlje časa, kot je to omogočeno drugim
ciljnim skupinam. Z letom 2004 je začel veljati novi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov, ki je nadomestil Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih
oseb. Zakon temelji na ukrepih, tako da se izenačuje možnost invalidov na trgu dela, in
sicer z ustvarjanjem ustreznih delovnih mest in pogojev za delo invalidov.
V tem času se v vodstvu Zavoda RS za zaposlovanje in v pogovorih z Vlado RS
poskušajo oblikovati še nekateri ukrepi, ki bodo ciljno pripomogli k vključevanju
brezposelnih invalidov na trg dela. Poskuša se ciljno naravnati predlog subvencij za
brezposelne invalide in aktivacija delodajalcev pri motivaciji zaposlovanja le-teh.
V nadaljevanju podajam naslednje hipoteze, ki jih bom z ustreznimi znanstvenimi
metodami, postopki in analizami potrdila ali zavrgla:
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1. Pravice in obveznosti vključenih v program zaposlitvene rehabilitacije so pravno
sorazmerno obsežno urejene in predstavljajo ustrezno podlago za vključevanje
invalidov v program zaposlitvene rehabilitacije.
2. Delež vključenih invalidov v ukrep zaposlitvene rehabilitacije se je povečal po letu
2006, ko je novi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov zagotovil
ustreznejši pravni okvir pri zagotavljanju storitev zaposlitvene rehabilitacije.
3. Ob upoštevanju povečanega števila brezposelnih invalidov in zaradi gospodarske krize
lahko predpostavljamo, da bodo sprejete nove spremembe Zakona o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki bodo namenjene predvsem spodbujanju
vključevanja brezposelnih invalidov v program, ki bo spodbujen tudi z zagotavljanjem
večjih denarnih prejemkov v času vključenosti v izvajanje zaposlitvene rehabilitacije
različnim skupinam invalidov.
Namen naloge je, da celovito proučim področje izvajanje zaposlitvene rehabilitacije v
Sloveniji, od pravne ureditve do analize ukrepov v povezavi s kazalniki brezposelnih
invalidov glede na ostalo populacijo brezposelnih oseb, ter poiščem argumente za
potrditev ali zavrnitev postavljenih hipotez.
Cilji naloge so:
-

-

-

raziskati vlogo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pri oblikovanju strategije
pri zaposlovanju brezposelnih invalidnih oseb,
raziskati evropsko strategijo zaposlovanja in pregled izvajanja reform Lizbonske
strategije,
raziskati gibanje brezposelnosti v Sloveniji in spremembe strukture registrirano
brezposelnih,
raziskati pravne podlage za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije,
raziskati vlogo Zavoda RS za zaposlovanje pri izvajanju zaposlitvene rehabilitacije,
raziskati vlogo Sklada za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidnih oseb,
raziskati ciljne skupine oseb, ki se lahko vključujejo v ukrepe APZ,
raziskati pravice, obveznosti brezposelnih invalidov in delodajalcev v postopku
programa zaposlitvene rehabilitacije,
raziskati potek in trajanje postopkov vključevanja v program zaposlitvene rehabilitacije
s strani invalida, prijavljenega na Zavodu RS za zaposlovanje in s strani izvajalca, ki
vključuje invalide v program zaposlitvene rehabilitacije,
prikazati statistično analizo vključevanja brezposelnih invalidov v
program
zaposlitvene rehabilitacije v letih 2006 do 2010 ter prikazati dejansko število
zaposlenih invalidov, ki so šli čez program zaposlitvene rehabilitacije,
raziskati ukrepe APZ v letu 2010 jih primerjati z letoma 2009 in 2008 ter na podlagi
analiz in prakse predlagati nekatere spremembe in s tem opozoriti na nekatere nove
možnosti v postopku zaposlovanja invalidnih oseb, da se bo lahko učinkovito
zmanjševalo in hkrati tudi preprečevalo povečanje števila registrirano brezposelnih
invalidov, če bo posebno skrb država namenila podlagam za aktivacijo zakonodaje, ki
bo omogočila ranljivi ciljni skupini ljudi – invalidom ustrezen razvoj, motivacijo pri
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zaposlovanju kot tudi na odgovornost Zavoda RS za zaposlovanje, da strokovno
pristopi k pripravi in oblikovanju posameznih ukrepov znotraj APZ, da obstoječe
ukrepe preveri in poenostavi postopke vključevanja.
Hkrati pa bi tu želela poudariti, da se mora oseba, ki pristopi k programu zaposlitvene
rehabilitacije, zavedati, da je to njena pravica, hkrati pa ob pravici tudi obveznost
izpolnitve njenega cilja, da se ji omogoči življenje za njeno osebnostno rast in da si s tem
zagotovi svojo osnovno pravico, tj. pravico do dela in s tem tudi možnost za dostojno
življenje človeka.
Raziskave, ki so bile narejene v Sloveniji so se opirale predvsem na leto 2006, ko je bil
sprejet novi zakon – Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidnih oseb
(ZZRZI), ki kaže raven izboljšanja zaposlovanja invalidnih oseb. Podatki so povzeti na
osnovi merjenja statistike v obdobju 10 let na Zavodu RS za zaposlovanje. Postopki, ki se
izvajajo na Zavodu RS za zaposlovanje po novem zakonu, dajejo možnost osebam, ki so
prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in so opredeljene kot težje zaposljive osebe,
pridobiti status invalidne osebe, s čimer se posredno kaže tudi povečanje števila
brezposelnih invalidnih oseb v sami opredelitvi skupnega števila brezposelnih oseb. V tej
fazi je pomembno ločiti dva pojma invalidnosti, in sicer pridobljeno invalidnost na ZPIZ-u
(Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) in pa pridobljeno invalidnost na Zavodu
RS za zaposlovanje (ko se invalidi že prijavljajo na zavodu po opredelitvah iz Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in pojem brezposelne osebe z zdravstvenimi
težavami, ki pridobi status v času prijave na Zavodu RS za zaposlovanje).
Pri izdelavi naloge so bile uporabljene naslednje metode raziskovanja:
-

-

-

-

Metoda deskripcije daje se prednost opisu, na podlagi katerega so v magistrski nalogi
opisana določena dejstva oziroma pojavi, ki se nanašajo na invalide in celoten opis
izvajanja programa zaposlitvene rehabilitacije, predvidene spremembe in pa
predlagani ukrepi itd. Na podlagi te metode so postavljene tudi delovne hipoteze
naloge.
Z deduktivno metodo so sistematično proučena raziskovana dejstva invalidnosti,
zaposlitvene rehabilitacije, določeni problemi in pojavi, ki se nanašajo na obravnavano
temo.
Zgodovinska metoda, s katero sta na kratko predstavljena področje zaposlovanja
invalidov in strategija politike zaposlovanja invalidov v Evropski uniji.
S primerjalno metodo sem primerjala izvajanje programa zaposlitvene rehabilitacije v
zadnjih letih po sprejetju Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidnih
oseb, kakšne prednosti je prinesel novi zakon v primerjavi z Zakonom o usposabljanju
in zaposlovanju invalidnih oseb.
Podatki o načrtovanih in realiziranih vključitvah ter vključitve invalidov pri posameznih
izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije so po posameznih skupinah in izvajalcih
statistično obdelani s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel, tako da so
izračunani deleži tudi grafično prikazani.
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-

-

Metoda zbiranja podatkov: v tem delu so podatki prikazani na podlagi lastne
raziskave, intervjujev z izvajalci zaposlitvene rehabilitacije in javno dostopnih podatkov
(SURS, …).
Metoda analize in sinteze je v celoti uporabljena skozi celotno delo pri analiziranju in
razčlenitvi socialne varnosti. Na koncu naloge so posamezna spoznanja zajeta v
enotno ugotovitev in iz njih so izpeljani sklepi in zaključki.

Če povzamem celoto je magistrsko delo vsebinsko sestavljeno iz dvanajstih poglavij, v
katerem sem poskusila čim bolj podrobno predstaviti zaposlitveno rehabilitacijo, njene
storitve in oblike zaposlitve po zaključku le-te. V povzetku so zajete temeljne značilnosti
dela s ključnimi besedami, ki kažejo glavni oris problema.
Uvodni del je namenjen predstavitvi obravnavane teme s poudarkom na orisu problema,
predmetu raziskovanja in opredelitvi namena ter ciljev. Predstavljene so postavljene
hipoteze in metode raziskovanja kot temelj za dosego zastavljenih ciljev. Podana bo še
ocena dosedanjih raziskovanj in prikazana struktura magistrskega dela po posameznih
poglavjih.
V drugem poglavju je predstavljen pojem človeka in dela. Prikazano je, kako lahko
kakovost delovnega življenja vpliva na njegovo zdravje na delovnem mestu. V
nadaljevanju je opisan sistem varnosti in kako lahko nesreča pri delu vpliva na položaj, v
katerem se znajde posameznik ob nastanku bolezni ali invalidnosti.
V tretjem poglavju je podan pravni okvir in politika zaposlovanja invalidov. Zajeti so tako
podatki mednarodnih pravnih virov, slovenske zakonodaje ter kakšen koncept daje
Evropska unija pri strategiji zaposlovanja invalidov.
V četrtem poglavju je zelo podrobno opisan koncept brezposelnosti invalidov. Kako se
lahko odpove pogodba o zaposlitvi invalida ter kakšne pravice in obveznosti ima invalid,
ko je prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje.
Peto poglavje je namenjeno osrednji temi, in sicer zaposlitveni rehabilitaciji. Kaj to je,
kako pristopijo k izvajanju zaposlitvene rehabilitacije izvajalci zaposlitvene rehabilitacije in
Zavod RS za zaposlovanje kot partner pri sooblikovanju poti, pri iskanju ustrezne možnosti
za zaposlitev invalida preko mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije. In ob zaključku
tega poglavja bodo predstavljeni izhodi, ki jih nudi program zaposlitvene rehabilitacije.
Šesto poglavje je namenjeno raziskavi stare zakonodaje, veljavne zakonodaje in
spremembi zakonodaje, ki se pripravlja v letošnjem letu. V tem poglavju sem prikazala
analizo vključenih brezposelnih invalidov v program po storitvah, ki so jo opravljali v
okviru zaposlitvene rehabilitacije, katere storitve se je izvajalec najbolj posluževal in
kakšna je bila možnost zaposlitve ob zaključku programa. Na podlagi opravljene raziskave
bom podala temeljne ugotovitve in zaključke. Opravljena analiza mi bo v nadaljevanju
služila tudi za potrditev ali zavrnitev druge hipoteze.
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V sedmem poglavju bom predstavila sodno prakso, ki je osnova za področje zaposlovanja
invalidov.
V osmem poglavju bodo predstavljeni doseženi cilji raziskovanja, ugotovitve in preveritev
postavljenih hipotez.
V desetem poglavju bom opredelila prispevek k stroki in znanosti ter uporabnost
rezultatov.
V zaključku bom podala strnjeno sintezo pomembnejših spoznanj, informacij, dejstev in
ugotovitev iz analitičnega dela.
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2 ČLOVEK IN DELO
Tukaj bi lahko začela z vprašanjem, zakaj človek dela. Dejstvo je, da delo predstavlja 1/3
našega dneva. Človek hoče delati, želi biti aktiven, saj s svojim delom ustvarja podobo v
družbi in s tem krepi svojo sposobnost samostojnosti življenja. Bistvo je povezanost, da
posameznik uresničuje svoje poslanstvo za razvoj dostojanstva, ki teži k vrednotam, ki
dajejo priložnost za samouresničevanje, ustvarjalnost in osebno zadovoljstvo. Delo nam
omogoča različne socialne interakcije, ki krepijo osebnostno rast in so sredstvo za dosego
želenega socialnega statusa.
To je področje, s katerim bi lahko opredelila tudi socialo na materialnem področju.
Povezanost med ekonomijo, gospodarstvom in drugimi panogami, ki skrbijo za to, da je
človek bistvo povezanosti razmerij, temelji na možnosti in želji preživetja in reševanju
situacij, ki temeljijo na zavarovanju v primeru bolezni, starosti, invalidnosti in drugih
razmer v urejeni tržni ekonomiji. In če v nadaljevanju podam ugotovitve avtorjev, je
bistvo dela:
Za začetek lahko povzamem definicijo Kanjuo Mrčela (2002, str. 30), ki pravi: »delo je
ključni sociološki pojem in najbolj središčni vidik človeškega življenja. Koncept dela je
družbeno konstruiran in zaradi tega družbeno sprejemljiv, saj je težko podati eno samo
definicijo dela.« Povzema, da je definicija dela, vedno odvisna od družbene umestitve
dela.
»Delo je pojav, ki je temeljnega pomena za razumevanje človeka kot posameznika in kot
družbenega bitja, za razvoj razumevanja nastanka in razvoja človeštva. Zato je predmet
številnih naravoslovnih in družbenih znanosti« (Kavčič, 1987, str. 11). Če navežem še na
filozofski pomen besede, je delo zavestna dejavnost, pri kateri si človek prizadeva osvojiti
svobodo, se potrditi kot ustvarjalno bitje, se izraziti, se samoaktualizirati in samorealizirati
(Flere, 1999, str. 103).
»Delo je človekova dejavnost, s katero si človek zagotovi ekonomske razmere za življenje.
Človek lahko opravlja delo kot posameznik, neodvisno od drugih, lahko pa se vključi v
organiziran delovni proces v različnih vrstah organizacij, v katerih se opravlja delo.
Sodobne pravne ureditve ne določajo razlik med fizičnim in umskim delom ter
intelektualno ustvarjalnostjo posameznikov« (Vodovnik, 2006, str. 13). Bistvo je, da je
delo zavesten napor v proizvajanju in pridobivanju življenjskih dobrin (Trstenjak, 1979,
str. 43). Ekonomska analiza opredeljuje delo s sredstvi za delo (orodja in predmeti dela),
za proizvodne odnose, predvsem pa ekonomsko namenskost dela (Flere, 1999, str. 103).
Sociološki in psihološki vidik opredeljuje vidik pojmovanja dosti bolj analitično, saj želi
prikazati posameznika, ki delo opravlja, in sicer: »Delo predstavlja najobsežnejši segment
v življenjskem ciklusu posameznika. Dan je za večino ljudi sestavljen iz treh enakih delov
(delo, počitek, prosti čas), od katerih je en del namenjen samo delu. Delo je vir
družbenega bogastva kot tudi bogastva posameznika« (Svetlik, 1991). Vpliv na uspeh pri
delu, je povezan predvsem z značajskimi lastnostmi človeka, kot so odgovornost,
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poštenost, pravičnost, zanesljivost, discipliniranost, vztrajnost itd. Torej veže obstoječi
okvir na dane možnosti v okolju. Velik pomen imajo tudi motivacijski dejavniki, kot so
potrebe, motivi, interesi, stališča, vrednote, ki usmerjajo človekovo dejavnost. Vse
človekove aktivnosti so motivirane. Brez motivacije človek ne bi delal (Veber Rasiewicz,
2008, str. 47). Smiselnost v nadaljevanju se kaže še v ugotovitvi Uhana (2000, str. 30):
»Motivacijski dejavniki (nagrajevanje, delovno okolje, usposabljanje), imenovani tudi
faktorji, motivacijski vzvodi, motivatorji, so lahko primarni (biološki, socialni) in sekundarni
(interesi, stališča, navade), podedovani
ali pridobljeni, univerzalni, regionalni in
individualni. Motiv spodbudi človeka oziroma skupine ljudi k določenemu dejanju ali tudi
nedejanju, kar povzroči pomembne posledice za človeštvo, bodisi v poslovnem pomenu,
znanosti, socialnih odnosih, zadovoljevanju potreb in drugod.«
Delo in zaposlitev ostaja eno izmed najbolj pomembnih opredelitev življenjskih možnosti
in priložnosti za večino populacije. Kakorkoli pa je pomembno, da se prepozna, da je delo
in zaposlitev, ki ga življenje ponuja, sestavljeno z ekonomskega vidika, ki je odsev vseh
dejavnikov na trgu dela (Crompton et al., 1996, str. 18).
Različne opredelitve, ki sem jih prikazala skozi vsebino, kažejo neke značilnosti, ki jih
opredeljuje delo, in sicer v pojmovanju, da je delo lahko pozitivno ali negativno za zdravje
človeka. Smer in kvaliteta sta odvisni od trajanja delovnih obremenitev, od socialnih
lastnosti človeka v določenem delovnem okolju in dolžine delovnega časa, kjer razvija nek
koncept različnih fizičnih in psihičnih obremenitev. Uravnoteženost vseh vidikov lahko
vpliva na implementacijo zagotavljanja nekih družbenih potreb, ki vključuje povečanje
posameznikove iniciative, moči, pomena sodelovanja, upravljanja in integracijo za razvoj
napredka človeštva pri zagotavljanju zadovoljstva pri delu.
Temelji so jasno začrtani v delovnopravni zakonodaji, vendar je pomen, ki se kaže skozi
vsebinsko opredelitev, vpet v nek družbeni sistem, ki ga posamezniki želijo vezati na
okoliščine, ki položaj dela opredeljujejo z ekonomskim vidikom preživetja. Ekonomski vidik
je pomemben z vidika zagotavljanja nekega statusa v družbi in je vezan tudi na stanje
samostojnosti posameznika. Iz tega lahko razberemo tolmačenje enotnosti avtorjev, ki
sem jih podala v poglavju, ki se tiče opredelitve usmerjenosti in ustvarjalnosti pri
opredelitvi namena dela in vidika zaščite posameznika pri vključevanju v nek sistem dela.
In če povzamem vse skupaj, bi zaključila z znano mislijo, da »delo krepi človeka«.

2.1 KAKOVOST DELOVNEGA ŽIVLJENJA
V Mednarodni organizaciji dela so delovne razmere in kakovost delovnega življenja
opredeljena s temami (Kavar Vidmar, 1998, str. 83):
-

Delovni čas (razporeditev delovnega časa, izmensko delo, delo z nepopolnim delovnim
časom in gibljivi delovni čas).
Organizacija in vsebina dela.
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-

Vpliv sodobne tehnologije na kakovost delovnega življenja.
Delovne razmere posebnih skupin, kot so ženske, starejši delavci, otroci, ki delajo,
delavci na domu in delavci, ki delajo na črno.
Ugodnosti in usluge, ki so povezane z delom (prehrana, prevoz, varstvo otrok,
stanovanje, zdravje, izobraževanje in rekreacija).
Sodelovanje zaposlenih pri izboljšanju razmer.

»Kakovost delovnega življenja je sredstvo za povečevanje produktivnosti s pomočjo boljše
motiviranosti in večjega zadovoljstva delavcev, zmanjšanja stresnih situacij, izboljšanja
komuniciranja ter zmanjševanja odpora do sprememb. Delavce je potrebno pritegniti k
reševanju problemov, ki zadevajo njih in njihove odnose z organizacijo« (Svetlik, 1996,
str. 162).
»Kakovost delovnega življenja je mogoče povečati tako, da zaposlenim omogočimo, da ob
manjših naporih in tveganjih za svoje zdravje več zaslužijo, da pri delu uporabljajo svojo
ustvarjalnost in da se v delovnem okolju medsebojno podpirajo. Na ta način je mogoče iz
njih dobiti več ustvarjalnih moči. Zato pa moramo z izbrano organizacijsko obliko doseči
sinergijske učinke v smislu hkratnega zadovoljevanja potreb delavcev in doseganja
poslovnih ciljev« (Merkač in Možina, 1998, str. 473).
Kakovost delovnega življenja postaja bistveni del v segmentu dela, biti zadovoljen na delu
je odraz kvalitete rezultatov dela. Zato delo ni zadovoljitev samo osnovnih potreb, ampak
tudi odraz uspešnosti in samouresničevanja posameznika.

2.2 ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU
Varnost in zdravje pri delu sta bistvena za kakovostno in produktivno delo. Kvalitetna
politika vodenja zagotavljanja varnosti in zdravja je tudi pogoj za zdravje na delovnem
mestu. Bistvo je, da je vodena v smislu zagotavljanja fizičnega zdravja, psihičnega zdravja
(stres, mobing …) ter socialnega zdravja (odnosi v podjetju …). Za zagotavljanje vseh treh
oblik zdravja je zelo pomembno, da politika zajame vsa tveganja, ki so povezana z delom,
pomemben prispevek h kvalitetnemu aktivnemu staranju delovne sile pa predstavlja tudi
obvladovanje tveganj izven dela.
Država skrbi za zdravje svojih državljanov predvsem z zakonodajo, s katero omogoča
takšne razmere za življenje in delo, ki so zdravju prijazne, izloča pa tiste, ki bi lahko
škodovale. In če povzamem, Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa pravice in
dolžnosti v zvezi z zagotavljanjem varnega in zdravega dela tako delodajalcev kakor tudi
delavcev. Določa pa tudi za ta namen potrebne ukrepe. Za delodajalca velja, da je
primoran zagotavljati varnost in zdravje delavcev in v ta namen je dolžan izvajati ukrepe,
vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev z
ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi. Za izvajanje strokovnih
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nalog varnosti pri delu mora delodajalec določiti enega ali več strokovnih delavcev, ki
morajo izpolnjevati določene pogoje, obvladujejo stroko varnosti in zdravja pri delu.
Po drugi strani pa morajo biti v zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu vključeni tudi
sami delavci. Delodajalec jim mora omogočiti, da sami ali preko svojih predstavnikov
sodelujejo pri obravnavi vseh vprašanj v zvezi z zagotavljanjem varnega in zdravega dela.
Delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
določene
s strani delodajalca, prav tako pa mora delodajalca obvestiti o vsaki
pomanjkljivosti, škodljivosti in okvari, ki bi lahko ogrozila njegovo zdravje in varnost ter
zdravje drugih delavcev. V primerih, da delavec meni, da delodajalec po prejemu
predhodno omenjenega obvestila ni ustrezno odpravil ugotovljenih nevarnosti, lahko
zahteva posredovanje inšpekcije dela.
Smernice Evropske unije so primarno zdravstveno varstvo s preventivo in nagrajevanjem
vseh (tako podjetij, ustanov in posameznikov), ki odgovorno skrbijo za zdrav način
življenja tako na delu kot tudi v vsakdanjem življenju in s tem ne obremenjujejo
zdravstvene blagajne. Potrebno je razvijati politiko, ki bo motivirala ljudi k zdravemu
načinu življenja.

2.3 SOCIALNA VARNOST
Splošna opredelitev socialne varnosti se uporablja za sisteme , v katerih so posameznikom
in družinam zagotovljene pravice do dajatev oziroma prejemki v denarju ali naravi zato,
da bi se posamezniku in družini zagotovile razmere za osebni razvoj in življenje v blaginji.1
Po Konvenciji MOD2 št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti iz leta 1952 je socialna
varnost vrsta splošnih ukrepov z nalogami: prvič, zaščititi prebivalstvo pred ekonomsko
bedo, v katero lahko pride zaradi bolezni, brezposelnosti, starosti ali smrti in pri tem izgubi
dohodek; drugič, prebivalstvu zagotoviti ustrezno zdravstveno varstvo; tretjič, zagotoviti
prispevek družinam za vzgojo otrok (Novak in Cvetko, 2005, str. 21).
V Evropski socialni listini (Svet Evrope3, 1961) je določena pravica do socialne varnosti
(12. člen), ki naj jo država zagotovi, tako da bo zagotovila pravico do dajatev za najmanj
tri socialne primere, določene v konvenciji MOD št. 102, ki so pogoj za ratifikacijo
konvencije. Sprememba, ki jo prinaša Evropska socialna listina (Svet Evrope, 1996), je v

1

Več v Pravu socialne varnosti, Bubnov - Škoberne in Sterban, 2010, str. 40.
MOD je bila ustanovljena leta 1919 kot specializirana Organizacija združenih narodov. Sedež ima
v Ženevi v Švici. Glavni organi so sestavljeni tripartitno iz predstavnikov delojemalcev, delodajalcev
in države. Več v Pravu socialne varnosti, Bubnov - Škoberne in Sterban, 2010, str. 124.
3
Svet Evrope je bil ustanovljen 5. 5. 1949 v Londonu. Deluje na področju človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, krepitve demokracije in reševanja različnih družbenih vprašanj. Slovenija je
članica od 14. 5. 1993.
2
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12. členu ohranjena pravica do socialne varnosti, vendar mora država podpisnice
zagotoviti pravico do dajatev za najmanj šest socialnih primerov.4
Dopolnitev zagotavljanja socialne varnosti se dopolnjuje z Evropskim kodeksom socialne
varnosti, ki je bil sprejet v letu 1964, začel pa je veljati 1969 leta. Vsebinski povzetek je
enak kot Konvencija MOD št. 102 o minimalni normi socialne varnosti. Razlika je v pogoju
za ratifikacijo, in sicer pri Konvenciji MOD št. 102 je ratifikacija najmanj treh socialnih
primerov od devetih, medtem ko je za ratifikacijo Kodeksa potrebno šest primerov od
devetih. V letu 1990 je bil sprejet novi, revidirani kodeks socialne varnosti.
Področje socialne varnosti v Sloveniji je temelj opredelitve pravic državljanov in nalog
države z Ustavo Republike Slovenije. Večina pravic, tesno povezanih s področjem
socialnega varstva, izhaja neposredno iz poglavja o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah. Sistem naj bi državljanom zagotavljal varnost in med najpomembnejše
spadajo: pravica do osebnega dostojanstva in varnosti, pravica invalidov do posebnih
oblik varstva, usposabljanja in izobraževanja, pravica otrok do posebnega varstva in skrbi,
pravica do socialne varnosti pod pogoji, določenimi z zakonom in pravica do
zdravstvenega varstva iz javnih sredstev.
Glede na današnji čas se moramo zavedati, da je področje socialne varnosti trenutno v
Sloveniji zelo dinamično, saj prinaša spremembe na različnih področjih: pokojninska
zakonodaja, trg dela, malo delo, invalidi, zaposlitvena rehabilitacija. Temelji socialni
politiki so postavljeni, vendar implementacija nekaterih bistvenih elementov današnjega
časa bi pripomogla k razvoju širšega okvira zagotavljanja socialne varnosti.
Pojem socialna varnost dejansko postaja v svetu in tudi pri nas vse širši ter želi pokriti vse
socialne primere, ki lahko kakor koli prizadenejo človeka. Tako se želi s socialno varnostjo
zagotoviti občutek varnosti posameznika, družine in družbenih skupin, občutek, da se
njihov ekonomski in socialni položaj v doglednem času ne bo poslabšal, da se vse
spremembe, ki bi negativno vplivale na ta položaj, pravočasno predvidijo ter s
preventivnimi ukrepi preprečijo ali omejijo negativni vplivi socialnih primerov (Novak in
Cvetko 2005, str. 22).

2.4 VZROKI ZA NASTANEK INVALIDNOSTI
Pojem invalidnost je označena kot lastnost osebe in stanje invalidnega človeka, invalid pa
je oseba, ki je zaradi prirojene telesne napake, posledic bolezni, poškodbe nesposoben ali
delno sposoben za delo (SSKJ, 2000, str. 309).
Slovenski pravni red določa, da je invalidnost priznana z odločbo, ki jo izda z zakonom
določen organ na podlagi mnenja izvedenskega organa. Na podlagi dokončne oziroma

4

Več v Pravu socialne varnosti, Bubnov - Škoberne in Sterban, 2010, str. 41-42.
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pravnomočne odločbe lahko posameznik uveljavlja pravice, ima pa tudi določene
obveznosti, ki so določene v predpisu.
Če povzamem Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide5, se
med invalida šteje tisti, ki ima priznan status invalida. To je tisti posameznik (Kresal et al.,
2007, str. 33-34):
1. ki je pridobil status invalida po 10. členu ZZRZI,
2. ki mu je bila priznana lastnost invalidne osebe po 6. členu Zakona o usposabljanju in
zaposlovanju invalidov,
3. ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma III. kategorije po 34. členu
prejšnjega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) iz leta 1992
oziroma po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona,
4. ki je pridobil status delovnega invalida II. in III. kategorije po 60. členu veljavnega
ZPIZ-1,
5. ki mu je ugotovljena telesna okvara po prvem in tretjem odstavku 143. člena zakona
o invalidskem in pokojninskem zavarovanju – uradno prečiščeno besedilo (v
nadaljevanju ZPIZ-1-UPB4) oziroma po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo
zadnje spremembe tega zakona (le določene kategorije, navedene v 4. členu tega
navodila – najmanj 90-odstotna telesna okvara zaradi izgube vida; 70-odstotna
telesna okvara zaradi izgube sluha; najmanj 80-odstotna telesna okvara, s tem, da
je najnižji odstotek posamične telesne okvare, ki se sešteva, vsaj 70-odstoten,
je pridobil status vojnega invalida po 2. členu, vojnega mirnodobnega invalida po
3. členu oziroma status civilnega invalida vojne po 4. členu Zakona o vojnih
invalidih,
6. ki je pridobil pravice po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb,
7. ki je bil razvrščen na podlagi izvida in mnenja strokovne komisije za razvrščanje
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (le določene
kategorije, navedene v 5. členu tega navodila),
8. ki je bil usmerjen v program vzgoje in izobraževanja po 21. členu Zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (le določene kategorije, navedene v 6.
členu) in
9. ki je pridobil status invalida po predpisih drugih držav članic EU.

Integracija invalida6 v zaposlitev je bistvenega pomena, saj invalidnost povzroča poleg
materialnih tudi socialne in emocionalne stiske. Zavedati se moramo, da se marginalna
skupina, kot so invalidi, zaradi večje občutljivosti in ranljivosti posledično težje vključuje

5

Vrsta invalidnosti je opredeljena po tem, kateri zakon je bil osnova, da je bila izdana odločba o
invalidnosti.
6
Beseda invalid prihaja iz lat. Invalidus (nasprotje od validus, kar sicer pomeni močan, krepak,
čvrst) (Veliki slovar tujk, 2002, str. 512).
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na trg dela. Posledice, ki jih prinaša invalidnost, se odražajo širše in zavedanje
delodajalcev je ključnega pomena pri razumevanju kriterijev za zaposlovanje invalidov.
Bistvenega pomena je upoštevanje Zakona o varstvu in zdravju pri delu, ki delodajalca
zavezuje k izpolnjevanju njegovih obveznosti in s tega vidika veže vse delodajalce, da ne
glede na dejavnost, panogo ali velikost dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v
zvezi z delom. Po drugi strani pa določa tudi obveznosti delavcev. ZVZD deluje
preventivno v smislu, da preprečuje nastanek invalidnosti. To pomeni, da lahko delavec
odkloni delo, če ni predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi in škodljivostmi pri delu ali
če mu ni bil zagotovljen zdravniški pregled; lahko pa delo tudi odkloni, če mu grozi
neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili izvedeni vsi predpisani varnostni
ukrepi. Njegova pravica je tudi, da lahko odkloni delo preko polnega delovnega časa ali
ponoči, če bi lahko tako delo poslabšalo njegovo zdravstveno stanje.
Vzroki za nastanek invalidnosti7 so posledično zato lahko poklicni, to so poškodbe pri delu
in poklicne bolezni, in nepoklicni, kot sta bolezen in poškodba zunaj dela. Pomembno
dejstvo, ali izvira vzrok invalidnosti iz dela ali ne, je zato, ker ima velik vpliv na odmero in
višino pravic iz invalidskega zavarovanja. Če pa opredelimo pogoje pridobitve pravic iz
invalidskega zavarovanja, pa to razlikovanje ni pomembno.
2.4.1 POKLICNA BOLEZEN
Poklicna bolezen je po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, povzročena z
daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojih na določenem
delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je
oboleli zavarovan. Seznam poklicnih bolezni je objavljen v Pravilniku o seznamu poklicnih
bolezni (Uradni list RS, št. 85/2003), v katerem so naštete bolezni glede na mogoče
povzročitelje v delovnem okolju (fizikalne, kemijske, biološke) ter bolezni, ki jih povzročajo
rakotvorne snovi. Dokazovanje v primeru bolezni zunaj seznama, da gre za poklicni vzrok,
ni dopustno. Delovna mesta, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni, so opredeljena kot
tista, na katerih se na podlagi ocene tveganja ugotavlja, da so na njih prisotni vplivi
delovnega procesa in delovnih pogojev, ki lahko povzročijo poklicno bolezen.
2.4.2 POŠKODBA PRI DELU
Za poškodbo pri delu se po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju šteje tista
poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali
kemičnega učinka. Vzrok zanjo je lahko hitra sprememba položaja telesa, nenadna
obremenitev telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma. Ta poškodba mora
biti v zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec

7

Invalidnost je zmanjšanje telesne celovitosti, ki daje pravico do določenih družbenih dajatev v
invalidskem zavarovanju, kadar nastane pri zavarovancu zaradi bolezni, poškodbe izven dela,
nesreče na delu ali poklicne bolezni, izgube ali zmanjšanja zmožnosti za delo, ki je ni mogoče
odvrniti z zdravljenjem oz. medicinsko rehabilitacijo (Leksikon Cankarjeve založbe, 2000, str. 403).
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zavarovan. V Sloveniji je kot poškodba pri delu priznana tudi tista, ki jo utrpi zavarovanec
na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj. Kot poškodba pri delu je
priznana tudi poškodba na službeni poti ali na poti, ki jo zavarovanec opravi, da nastopi
delo. V naši državi kot poškodbo pri delu obravnavamo poškodbo, ki je nastala v povezavi
z uveljavljanjem zdravstvenega varstva.
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3 PRAVNI OKVIR IN POLITIKA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV
Delovnopravna zakonodaja je na tem področju zelo široka. Če gledamo ožje, je samo v
Sloveniji šestdeset zakonov in podzakonskih aktov, ki urejajo življenje in delo invalidov.
Širši vidik dejansko kaže, da so Evropska unija in njene države članice zavezane k
odpravljanju revščine in socialne izključenosti. Ponovni zagon Lizbonske strategije v letu
2005 je spodbudil številne ustanove in države članice Evropske unije, da začnejo še
podrobneje gledati na rast in zaposlovanje. V osnovi se problematika zaposlovanja
invalidov veže na Direktivo Sveta iz leta 20008, ki obravnava nediskriminacijo pri
zaposlovanju in delu. Namen direktive9 je postaviti splošni okvir boja proti diskriminaciji
zaradi invalidnosti in drugih oblik, zato da bi v državah članicah uresničevali načelo
enakega obravnavanja. In če nadaljujem z letom 2010, ko se je družbeno-ekonomski
položaj invalidov v Sloveniji in Evropski uniji zopet poslabšal, je bilo to leto razglašeno za
leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Prednostna področja politike so bila
opredeljena s ciljem obravnavanja potreb invalidov in njihovih družin, brezdomcev in
drugih skupin ali oseb v ranljivem položaju. Dejstvo je, da so invalidi pogosteje
izpostavljeni brezposelnosti in nizkim dohodkom kot »neinvalidi«. Pogosteje težje
dostopajo do storitev in stvari, ki jih večina od nas jemlje kot samoumevne. Vse to
pomeni, da so invalidi bolj izpostavljeni tveganju revščine in socialne izključenosti. Kako se
invalidi lahko identificirajo, je lahko zelo pomembno v razvoju intervencijskih strategij za
službe, ki se ukvarjajo s tem, da bi pomagale posameznikom, ki imajo določene
zdravstvene omejitve (Swain et al., 1993, str. 9). Zato si Evropska unija prizadeva
zagotoviti enakost in vključenost tudi z Akcijskim načrtom za invalide. Akcijski načrt je
strategija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti invalidov, njihovih možnosti za izobrazbo in
dostop do dobrin in storitev. Invalidni državljani potrebujejo specifične rešitve svojih
problemov zaradi invalidnosti tudi v drugih družbenih kategorijah, kot so izobraževanje,
zdravstvo, socialno varstvo, fizično in socialno okolje.

3.1 ZAPOSLOVANJE INVALIDOV
Invalidi so posebej občutljiva skupina prebivalstva, saj je vsak od njih lahko delno ali
bistveno oviran pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. V Sloveniji je približno 7 do 9
odstotkov prebivalstva invalidov, to je približno 170.000 invalidov. Ali še bolj nazorno
povedano, vsak dvanajsti državljan v naši državi da je invalid. V nadaljevanju želim
izpostaviti problem zaposlovanja invalidov, ki na trgu dela pogosto naletijo na ovire in
8
9

Direktiva sveta 2000/78/ES z dne 27. 11. 2000, Ur. list št. 303, 2. 12. 2000, str. 16.
Direktive (angl. directives) zavezujejo države članice na katere so naslovljene, le glede cilja, ki ga

je treba doseči v določenem časovnem roku, izbira metode in oblike pa je prepuščena nacionalnim
organom. Direktive učinkujejo preko izvedbenih predpisov (običajno zakonov) na nacionalni ravni.
Sodišče pa je oblikovalo obsežno prakso, v skladu s katero lahko pod določenimi pogoji tudi
direktive učinkujejo neposredno. Več o tem glej Grad et al., 2007, str. 82–83.

15

težave. Če iščemo razloge pri zaposlovanju invalidnih oseb, so to predsodki, stigma, tržni
sistem, ki je naravnan k dobičku in ustvarjanju kapitala. Tukaj bi izpostavila misel Morrisa
(1993, str. 21), ki izhaja iz tega, da ima vsako človeško življenje vrednost, da je vsakdo,
ne glede na svojo okvaro, zmožen odločanja, da ima vsaka oseba z okvaro pravico
nadzirati svoje življenj, da imajo ljudje s posebnimi potrebami pravico polno sodelovati v
družbi. Zato se kot možnost zaposlovanja invalidnih oseb pravno utemelji z ustrezno
zakonodajo program zaposlitvene rehabilitacije, ki se izvaja na Zavodu RS za
zaposlovanje. Zaposlitvena rehabilitacija daje možnost aktivnega sodelovanja invalida pri
iskanju možnosti za zaposlitev. Zaposlitev je še zmeraj najpomembnejši dejavnik
uveljavljanja posameznika v družbi, s tem pa tudi krepitev vloge, ki jo prinaša ugled,
blagostanje in hkrati tudi moč ustvarjanja k zadovoljstvu dostojnega življenja.
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov določa, da Vlada Republike
Slovenije na predlog Ekonomskega socialnega sveta z uredbo določi kvoto za
zaposlovanje invalidov. Kvota je lahko različna glede na dejavnost delodajalcev, vendar ne
sme biti nižja od 2 % in ne višja od 6 % od skupnega števila zaposlenih delavcev.
Slovenija se sooča od 2008 z gospodarsko in finančno krizo, stečaji, množičnimi
odpuščanji in posledično naraščanjem brezposelnosti in ogrožanjem socialnega miru.
Narašča število registriranih brezposelnih invalidov in težje zaposljivih oseb. Konec
decembra je bilo število registriranih brezposelnih že 110.021. Če pogledamo število
brezposelnih invalidov, je številka prav tako v porastu, in sicer se beleži za december
2010 številka 14.920. Podatki za konec leta 2009 kažejo številko 13.132. Število
brezposelnih invalidov se zelo povečuje, zato je potrebno upoštevati razmere na trgu in
prav gotovo spodbujati invalide, kot ciljno skupino, da se vključujejo v vse aktivnosti
ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Po drugi strani, če primerjamo podatke o
zaposlenih invalidih v letu 2009 in letu 2010, je številka zaposlenih invalidov podobna. In
sicer v letu 2009 je bilo število zaposlenih invalidov konec leta 1.629, podatki za december
2010 pa kažejo na številko 1.618. Upoštevati je potrebno, da so podatki o zaposlenih
invalidih dobri, saj krizno obdobje, ki trenutno traja, in ukinitev subvencije na Skladu za
vzpodbujanje in zaposlovanje invalidov daje dober rezultat h kontinuiranemu in
učinkovitemu pristopu k reševanju brezposelnih invalidov. Zakonodaja, ki se je oblikovala
na področju zaposlovanja invalidov v obdobju zadnjih nekaj let, je prav gotovo postavila
nekatere bistvene vzporednice in možnosti invalidov pri nekaterih oblikah zaposlitve. Če
izpostavim aktivnost, kjer se invalidi lahko vključujejo prednostno, tudi brez čakalne dobe,
ki velja za druge ciljne skupine, so to javna dela.
Zato je bistvenega pomena zaposlovanja invalidov v razvojnem procesu naše zakonodaje,
da še zmeraj določa smernice oziroma temelje, ki so opredeljeni z enakostjo obravnave
pred zakonom in zaščite pred diskriminacijo. Zaposlovanje in delo sta bistvena elementa,
da se zagotavlja enake možnosti vseh ljudi, saj prispevata k polni udeleženosti državljanov
v ekonomskem, kulturnem in socialnem življenju.
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3.2 PRAVNA UREDITEV ZAPOSLOVANJA INVALIDOV V SLOVENIJI
Država mora invalidom zagotavljati enake možnosti na področju šolanja, usposabljanja,
zaposlovanja, enakega plačila, rehabilitacije, dostopnosti, neodvisnega življenja in na
drugih področjih, kot ostalim državljanom. Predpisi, ki urejajo področje invalidov, morajo
upoštevati, da imajo invalidi posebne potrebe, stališča, zato jim mora zagotavljati enako
obravnavanje oziroma upoštevati načela nediskriminatornosti pri uresničevanju človekovih
pravic. Če povzamem, vprašanja, ki urejajo življenje invalidov, ureja več kot šestdeset
zakonov in podzakonskih aktov. Najnovejši zakon, ki je bil sprejet v novembru, je Zakon o
izenačevanju možnosti invalidov, katerega cilj je zagotavljati invalidom enake možnosti na
vseh področjih življenja.
Zakonodaja, ki ureja področje zaposlovanja invalidov je:
-

Ustava Republike Slovenije
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Zakon o urejanju trga dela, ki je s 1. 1. 2011 nadomestil Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti
Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Glede na obstoječe zakonske podlage, ki jih zagotavlja različna zakonodaja na področju
zaposlovanja invalidov, bi bilo smiselno v nadaljevanju razviti še ostale sisteme pomoči in
individualno financiranje programov, ki lahko služijo za pristop k tistim oblikam
invalidnostim, ki so bile doslej premalo upoštevane. Dosedanja zakonodaja daje okvir, da
se invalidom zagotovi enaka možnost obravnave na trgu dela ter služi področju
osveščanja javnosti, da se lahko aktivno zagotavljajo pravice in obveznosti invalidom na
področju zagotavljanja usposabljanja in dela.
Slovenski predpisi ločijo naslednje skupine invalidov:
-

Invalide po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Delovne invalide
Vojne invalide
Invalide po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
Otroke s posebnimi potrebami

To so invalidi, ki lahko urejajo svoj status po različnih zakonih, odvisno od vzroka
nastanka invalidnosti. Dejstvo je, da različen vidik urejanja statusa vzpostavlja nek sistem
varnosti na področju zagotavljanja pravic veliki skupini prebivalstva in to so invalidi. V
nadaljevanju sledi pregled naše zakonodaje, ki ureja status, zaposlovanje, usposabljanje,
rehabilitacijo invalidov.
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3.2.1 USTAVNA IZHODIŠČA V RS
Ustava10 je najvišji splošni pravni akt, s katerim država predpiše splošna načela in oblike
svoje politične in družbene ureditve.
Ustava je v tem temeljnem pravnem viru opredelila Slovenijo kot pravno in socialno
državo. To pomeni, da je treba razvoj države graditi tako ob upoštevanju načel pravne
države, ki se kažejo v jasnem pravnem položaju, načela zaupanja v državo, sorazmernosti
in podobno, kot tudi ob upoštevanju načel socialne države, ki se kažejo v upoštevanju
tiste skupine, ki zaradi slabega ekonomskega stanja težko ali pa sploh ne more uveljaviti
svojih interesov v družbi (Novak in Cvetko, 2005, str. 51).
Temelji in razvoj človekovih pravic so opredeljeni v 14. členu Ustave RS, ki zagotavlja
enakost pred zakonom, enakopravnost ter prepoved diskriminacije. Ustava določa v zvezi
z osebnostnimi pravicami absolutno prepoved diskriminacije državljanov. V tem delu se
invalidnost izrecno našteva šele s spremembo Ustave RS (15. 6. 2004), ko je začel veljati
novi ustavni zakon. Ustava v nadaljevanju invalide našteva še na treh mestih, in sicer v
49. členu je zapisano načelo pravice do dela in svobode dela vključuje prosto izbiro
zaposlitve, enako dostopnost delovnega mesta vsakomur pod enakimi pogoji in prepoved
prisilnega dela. Potem našteva v 50. členu, da je pravica do socialne varnosti vsakemu
državljanu zagotovljena v smislu, da mora imeti najmanj najnujnejšo pomoč v primerih
nastopa socialnih rizikov, kot so bolezen, poškodba, starost, invalidnost, telesna okvara,
smrt, brezposelnosti. In še 52. člen, ki opredeljuje pravico invalidov, da je delo dostopno
vsakomur pod enakimi pogoji, kar pomeni, da imajo invalidi pravico do enakovredne
obravnave na trgu dela. Ustava ne jamči pravice do dela, obvezuje pa državo, da ustvarja
možnosti za zaposlovanje in delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo.
3.2.2 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR)
Zakon o delovnih razmerjih je bil sprejet v letu 2002 in se uporablja od 1. 1. 2003. Zakon
ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in
delodajalcem, se pravi pravice in obveznosti iz delovnih razmerjih med delavci in
delodajalci, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi. Kolektivna delovna razmerja so urejena v
drugih zakonih.
Ena najpomembnejših pravic iz tega zakona je prepoved diskriminacije za invalide, ki je
opredeljena v 6. členu Zakona o delovnih razmerjih. Je eno temeljnih načel delovnega
prava.
In sicer delodajalec ne sme iskalca zaposlitve pri zaposlovanju, trajanju delovnega
razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi postavljati v neenakopraven
položaj. Tu zakon našteva narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno
poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost,

10

V 14. členu URS je od junija 2004 omenjena tudi invalidnost.
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spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje in k temu
dodaja ali drugo osebno okoliščino, zaradi katere pride do kratenja enakih možnosti in
enake obravnave. Z drugimi besedami diskriminacija povzroča in krepi neenakost pri
uživanju pravic in določanju obveznosti.
»Diskriminacija zaradi invalidnosti je vsako razlikovanje, izključitev ali omejitev zaradi
invalidnosti, katere namen ali posledica je zmanjšanje ali izničevanje priznavanja, uživanja
ali uveljavljanja, enako kot za neinvalide, vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin na
političnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju. Vključuje
vse oblike diskriminacije, tudi odklonitev primerne prilagoditve« (Tabaj, 2007, str. 22).
Delovnopravna zakonodaja je opredelila novo ureditev glede zaposlovanja in odpuščanja
invalidov, ki je začela veljati s 1. januarjem 2006. Če navežem na Uredbo o določitvi kvote
invalidov, je pomembna s tega vidika, da veže delodajalce na izpolnitev kvotnega
sistema. V skladu s 110. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov se začnejo uporabljati določbe 102. do 105. člena ZPIZ, ki temelji na uveljavitvi
Pravilnika o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi.
In sicer Pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec odpove brez ponudbe nove pogodbe o
zaposlitvi le, če so podani resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe in če
utemeljenost teh razlogov ugotovi komisija, hkrati s tem, da delodajalec objektivno ne
more zagotoviti invalidu drugega ustreznega dela. Mnenje komisije je procesna
predpostavka v postopku za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe.
Če opredelim ZDR in 116. člen, zagotavljata tem delavcem pravice, ki so sicer določene
za odpoved iz poslovnega razloga in vežeta usklajenost odpovedi dela invalidu v skladu s
predpisom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
V nadaljevanju Zakon o delovnih razmerjih zagotavlja varstvo invalidov, in sicer v 199.
členu, zagotavlja varstvo delovnih invalidov in invalidov, ki nimajo statusa delovnega
invalida, pri zaposlovanju, usposabljanju ali preusposabljanju v skladu s predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pravice delovnih invalidov veže na preostalo
delovno zmožnost delavca, in sicer v tem delu mora delodajalec zagotoviti opravljanje
drugega dela, ustreznega njegovi preostali delovni zmožnosti, opravljanje dela s krajšim
delovnim časom, poklicno rehabilitacijo, nadomestilo plače v skladu s predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZDR, 200. čl.).
3.2.3 ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zagotavlja gmotno varnost zaposlenih
delavcev in njihovih družinskih članov, ureja pravice iz naslova osebnih in ekonomskih
rizikov. Zavarovancem zagotavlja pravico do pokojnine (starostna, invalidska, vdovska,
družinska, delna pokojnina), pravice iz invalidskega zavarovanja in druge pravice (dodatek
za pomoč in postrežbo, invalidnine).
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v Republiki Sloveniji obsega:
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-

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske
solidarnosti
Obvezno in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska zavarovanja
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih
računov

Pokojninski sistem v Republiki Slovenji temelji na podlagi medgeneracijske solidarnosti, ki
obsega obvezno pokojninsko zavarovanje, ki ga krije aktivna in zaposlena delovna sila v
državi. Področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je zakonsko
regulirano v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v katerem je urejeno
tudi dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki so vključene v obvezno
zavarovanje.
Z obveznim zavarovanjem se zavarovancem na podlagi dela, prispevkov ter po načelih
vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti, smrti,
telesne okvare ter potrebe po stalni pomoči in postrežbi.
Bistvo je opredeljeno v 60. členu Pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 4. poglavju
in sicer invalidnost po tem zakonu je podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem
stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so
ugotovljene skladno s tem zakonom, zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev
oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje.
Invalidnost se v nadaljevanju razvršča v naslednje kategorije:
-

-

I. kategorija: zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela
oziroma je pri njem podana poklicna invalidnost.
II. kategorija: zavarovančeva delovna zmožnost za opravljanje svojega poklica je
zmanjšana za 50 % ali več. Ta zavarovanec pridobi pravico do poklicne rehabilitacije.
Dodatna pogoja sta, da na dan nastanka invalidnosti še ni dopolnil 50 let starosti in da
se glede na preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo delo, ki ga bo
opravljal poln delovni čas.
III. kategorija: zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic je zmanjšana za manj
kot 50 %. Zavarovanec lahko opravlja določeno delo vsaj s polovico polnega
delovnega časa. III. kategorija je podana tudi, če zavarovanec še lahko dela v svojem
poklicu v polnem delovnem času na drugem delovnem mestu.

Vzroki za nastanek invalidnosti so lahko: poškodba pri delu, poklicne bolezni, bolezen in
poškodba zunaj dela. Pogoji za pridobitev pravic pri poklicnih vzrokih so milejši, odmera
dajatev pa ugodnejša. Zavarovanec si na podlagi invalidnosti lahko pridobi pravico do
poklicne rehabilitacije, pravico do premestitve na drugo delovno mesto in pravico do dela
s skrajšanim delovnim časom.
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3.2.4 ZAKON O ZAPOSLITVENI
INVALIDOV (ZZRZI)

REHABILITACIJI

IN

ZAPOSLOVANJU

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) je bil sicer sprejet že
leta 2004 in je nadomestil Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih ljudi iz leta
1976.
Leta 2005 je bil ZZRZI še dopolnjen in spremenjen, uveljavil je vrsto novih
ukrepov, katerih cilj je izboljšati oziroma izenačiti možnosti invalidov na trgu dela. Zakon
sledi vsebinskim usmeritvam prenovljene Lizbonske strategije, ki ima cilj zagotavljanja
aktivne udeležbe funkcionalno oviranih ljudi v te procese in nacionalnim opredelitvam na
gospodarskem in socialnem področju, to je povečevanje vključevanja v zaposlitev in
izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh državljanov.
Če povzamem, zakon temelji na načelih nediskriminacije in ukrepih, tako da se izenačuje
možnost invalidov na trgu dela, in sicer z ustvarjanjem ustreznih delovnih mest in pogojev
za delo invalidov. Pravice po tem zakonu lahko uveljavijo invalidi, ki so pridobili status po
tem zakonu in drugih predpisih. Invalidnost ugotavlja Mednarodna klasifikacija
funkcioniranja11, ki opredeljuje zmanjšane zmožnosti in zdravja (določila Svetovna
zdravstvena organizacija-WHO), hkrati zajema dejavnike okolja, ki lahko vplivajo na
življenje in zdravje ljudi. Temelj MKF je, da zavzame bistvo rehabilitacijske strategije v
smislu zaščite, kurative in podporne zdravstvene pomoči. Ta inovativni pristop dovoljuje
premik pozornosti stran od bolezni h kontekstu okolja in vzpostavlja odnos med
funkcionalnostjo in strukturo telesa (osebna sfera) z aktivnostjo in sodelovanjem (okoljska
sfera).
Za invalide ZZRZI torej uveljavlja pravico do zaposlitvene rehabilitacije, zaščitno in
podporno zaposlovanje, zaščitena delovna mesta, subvencije in druge spodbude za
zaposlovanje. Sestavni del rehabilitacijskega svetovanja je ugotavljanje potreb po
poglobljenih oblikah obravnave v obliki storitev zaposlitvene rehabilitacije. Namen
izvajanja le-teh pa je reševanje posebnih potreb in ovir pri zaposlovanju in ustvarjanju
možnosti za zaposlovanje. Za delodajalce pa ZZRZI uvaja kvotni sistem zaposlovanja
invalidov, določa primerna delovna mesta za invalide, možnost odpovedi pogodbe o
zaposlitvi in omogoča različne spodbude in subvencije pri zaposlovanju invalidov.

11

Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF) nudi znanstveno
podlago za razumevanje in proučevanje zdravja, uveljavlja skupen jezik za opisovanje zdravja in z
zdravjem povezanih stanj, omogoča primerjavo podatkov med deželami, dejavnostmi
zdravstvenega varstva, službami in časovnimi obdobji ter nudi shemo za sistematično kodiranje
podatkov. Obsega skoraj 1500 kod
(http://www.irrs.si/sl/Domaci_projekti_in_projekti_ARRS/Razvoj_in_validacija_klinicnih_orodij_tem
eljecih_na_Mednarodni_klasifikaciji_funkcioniranja_zmanjsane_zmoznosti_in_zdravja_MKF_ARRS_L
3-0113/).
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3.2.5 ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD)
Nadomesti Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je veljal od
leta 1991. V času od nastanka je bil spremenjen in dopolnjen osemnajstkrat. Če
povzamem trenutne razmere, velja za dosedanji sistem zavarovanja za primer
brezposelnosti, mnogim ni zagotavljal zadostne varnosti ob izgubi zaposlitve, pri čemer
izstopajo določene skupine (mladi …).
Zakon o urejanju trga dela je ključen zakon, ki je bil v letu 2010 sprejet na tem področju.
Njegov poglavitni cilji je povečanje varnosti iskalcev zaposlitve, zlasti brezposelnih oseb in
oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, uvajanje koncepta varne prožnosti na trgu dela z
vzpostavitvijo mreže izvajalcev, ki bo omogočala hitrejše odzivanje države na dinamične
spremembe na trgu dela, povečanje učinkovitosti izvajanja ukrepov aktivne politike
zaposlovanja in zmanjšanje administrativnih obremenitev za podjetja in osebe na trgu
dela.
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Slika 1: Prijava pri Zavodu RS za zaposlovanje

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

ZUTD širi pravice glede nadomestil, in sicer krog upravičencev do nadomestila za
brezposelnosti, in zvišuje se tudi nadomestilo za prve tri mesece brezposelnosti. Do
nadomestila za brezposelnost je po novem upravičen posameznik, ki je bil v delovnem
razmerju vsaj devet mesecev v zadnjih štirindvajsetih mesecih. Do sedaj je namreč veljalo
določilo dvanajst mesecev v zadnjih osemnajstih mesecih. Prav tako zakon zvišuje višino
nadomestila za prve tri mesece, in sicer s 70 na 80 odstotkov osnove, ki je povprečna
plača posameznika v osmih mesecih (do sedaj je veljalo dvanajst mesecev). Najnižji
znesek denarnega nadomestila ne bi smel biti nižji od 350 EUR (bruto), najvišji pa ne višji
od 1050 EUR. Nadalje zakon govori o tem, da bodo starejši od 55 let in z več kot 25 leti
delovne dobe, bodo lahko nadomestilo prejemali petindvajset mesecev, to je mesec dni
več kot doslej. Ostala obdobja prejemanja denarnega nadomestila ostajajo enaka kot
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doslej, in sicer tri mesece za zavarovalno dobo do pet let, šest mesecev za zavarovalno
dobo do petnajst let, devet mesecev za zavarovalno dobo do petindvajset let, dvanajst
mesecev za zavarovalno dobo nad petindvajset let, devetnajst mesecev za zavarovance,
starejše od 50 let in za zavarovalno dobo več kot petindvajset let.
Pravico do denarnega nadomestila bodo po novem ohranili brezposelni, ki bodo mesečno
ustvarili do 200 EUR neto dohodka iz dela na podlagi kateregakoli pogodbenega razmerja.
Če bo ta dohodek presegal vsoto 200 EUR, se bo denarno nadomestilo znižalo za polovico
tega dohodka iz dela, razen za brezposelnega, ki preživlja mladoletne otroke. V tem
primeru se bo nadomestilo za vsakega otroka povečalo za deset odstotkov polnega zneska
nadomestila, ki bi mu pripadalo, če ne bi ustvaril dohodka iz dela, vendar največ do
polnega zneska nadomestila.
Zakon zagotavlja v okviru poglobljenega kariernega svetovanja tudi zdravstveno
zaposlitveno svetovanje (ki jo izvajajo zdravniki medicine dela ali druge specialistične
smeri, ki so izbrani v skladu z zakonom ZZRZI) kot pomoč invalidom in drugim
brezposelnim osebam z zdravstvenimi omejitvami pri iskanju ustrezne in primerne
zaposlitve ali kot pomoč in svetovanje pri vključitvi v ustrezni ukrep APZ.
Zakon o urejanju trga dela uveljavlja predvsem načela:
-

vzajemnosti pri zagotavljanju pravic iz sistema zavarovanja za primer brezposelnosti,
enakih pravic in obveznosti pri vključevanju v ukrepe po tem zakonu in
svobodne izbire zaposlitve, skladne s posameznikovimi zmožnostmi in možnostmi
zaposlitve.

3.3 MEDNARODNI PRAVNI VIRI
Pravo Evropske unije je poseben mednarodni pravni sistem, ki deluje vzporedno s pravom
držav članic EU. Ima neposreden učinek v pravnih sistemih držav članic in ima na mnogih
področjih prednost. Pri pravu Evropske unije velja načelo primarnosti, kar pomeni, da so
pravila, sprejeta na ravni Evropske unije, prevladujoča nad pravili v pravnih redih držav
članic. Pravo EU je avtonomno pravo, opira se na zakonodajne pristojnosti organov
Evropske unije.
Mednarodne pravne vire socialne varnosti delimo na univerzalne akte (deklaracije in pakti
OZN, konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela), regionalne, ki veljajo na
področju posameznih regij, večstranske ali multilateralne, ki jih sprejme več držav, in
dvostranske ali bilateralne vire socialne varnosti. Bistvo mednarodnih aktov oziroma virov
temelji na dveh pomembnih predpostavkah, in sicer: določiti minimalne socialne pravice
oziroma standarde, temeljne pogoje za nastanek pravic in minimalni obseg dajatev ter
ustvariti pogoje za koordinacijo, harmonizacijo in približevanje sistemov socialnih pravic
(Novak in Cvetko, 2005, str. 41).
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3.3.1 DOKUMENTI ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV
Organizacija združenih narodov (OZN)12, ustanovljena leta 1945 v San Franciscu, je
najpomembnejša mednarodna vladna organizacija, katere članice so skoraj vse države
sveta. Slovenija je postala članica OZN 22. maja 1992.
Združeni narodi namenjajo pri svojem delovanju posebno pozornost vprašanjem,
povezanim z invalidnostjo. Temeljno načelo pri tem je koncept človekovih pravic, povezan
z načelom nediskriminacije. Priporočila so prisotna v obliki nezavezujočih dokumentov, kot
so: programi, usmeritve in deklaracije (Standardna pravila za izenačevanje možnosti
invalidov, Svetovni program delovanja v korist invalidov ...).
Za uvod lahko začnem s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki jo je 10. decembra
1948
sprejela in razglasila Generalna skupščina Organizacije združenih narodov.
Deklaracija vsebuje 30 členov, v katerih je poudarjeno spoštovanje človekovih pravic in
predstavlja ključni mejnik v razvoju mednarodnopravno zavezujočih instrumentov na
področju človekovih pravic. Tu bi opredelila možnost tolmačenja invalidnosti v 2. členu,
kjer člen dopušča druge osebne okoliščine.
Sledi Deklaracija o pravicah invalidov, z dne 9. decembra 1975. Je prav gotovo prvi
dokument, ki posebej opredeljuje invalide. Deklaracija o pravicah invalidov govori, da je
invalid 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«.13
V nadaljevanju bi za bistveno izpostavila tudi standardna pravila za izenačevanje
možnosti invalidov. Sprejela jih je Generalna skupščina Združenih narodov v letu 199314 in
so temeljila na procesu izenačevanja možnosti, s katerimi postanejo različne sestavine
družbe in okolja dostopne invalidom. Namenjena so temu, da se postavijo neki temelji za
programe, politike in predpise s področja invalidskega varstva. Pravila poudarjajo:
dostojanstven in neodvisen način življenja, spremljanje invalidov na vseh področjih
življenja, omogočanje izobraževanja, medicinske nege, pravnega sistema, ki zagotavlja in
varuje pravice invalidov.
Zadnja pomembna dokumenta Generalne skupščine Združenih narodov sta bila sprejeta
13. decembra 2006, to sta Konvencija o pravicah invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji
o pravicah invalidov. Republika Slovenija je konvencijo in izbirni protokol podpisala 31.
marca 2007 na sedežu Združenih narodov, ratificirala pa v začetku aprila 2008. Namen te
konvencije, ki je napisana v 50 členih, je spodbujati, varovati in invalidom zagotavljati

12

Ureja področje reševanja političnih sporov, ekonomski razvoj, človekove pravice, humanitarne
dejavnosti, razvoj mednarodnega prava.
13
OZN Deklaracija o pravicah invalidov, 1975, 1. člen.
14
Resolucija 48/96, Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov (Generalna skupščina
Združenih narodov 20. december 1993).
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polno in enako (enakost možnosti) pravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ter spodbujati spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva.
Področje habilitacije in rehabilitacije je urejeno v 26. členu. Države pogodbenice
sprejmejo učinkovite in ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom, tudi z medsebojno
pomočjo, omogočajo doseganje in ohranjanje največje mogoče samostojnosti in polne
telesne, duševne, socialne in poklicne sposobnosti ter polno vključenost in sodelovanje na
vseh življenjskih področjih. Spodbujajo razvoj začetnega in nadaljevalnega usposabljanja
strokovnih delavcev in osebja, ki dela v službah za habilitacijo in rehabilitacijo ter
spodbujajo dosegljivost, poznavanje in uporabo podpornih pripomočkov in tehnologij,
namenjenih invalidom, ki omogočajo njihovo habilitacijo in rehabilitacijo.
V 27. členu Konvencije o pravicah invalidov je opredeljeno delo in zaposlovanje, ki
priznava invalidom pravico do dela enako kot drugim, vključuje pravico do možnosti za
preživljanje s svobodno izbranim ali sprejetim delom na trgu dela in v delovnem okolju, je
odprto, vključujoče in dostopno invalidom. Države pogodbenice varujejo in spodbujajo
uresničevanje pravic do dela tudi tistim, pri katerih nastane invalidnost med trajanjem
zaposlitve, tako da sprejmejo ukrepe, s katerimi se:
-

-

-

-

prepoveduje diskriminacija zaradi invalidnosti v zvezi zadevami, ki so vezane na
zaposlitev (najemanje, zaposlovanje, ohranjanje zaposlitve ...),
varuje pravice invalidov do pravičnih in ugodnih delovnih razmer, enako kot za ostale
delavce. Tu je pomembna enakost plačila, varne in zdrave delovne razmere, varstvo
pred nadlegovanjem,
zagotavlja, da invalidi uresničujejo svoje delavske in sindikalne pravice enako kot
drugi,
omogoča invalidom učinkovit dostop do splošnih tehničnih programov in programov za
poklicno usmerjanje, služb za iskanje zaposlitve ter poklicnega in nadaljnjega
usposabljanja,
na trgu spodbujajo možnosti za zaposlovanje invalidov in njihovo napredovanje na
delovnem mestu ter pomoč pri iskanju, pridobivanju, ohranjanju zaposlitve in ponovni
zaposlitvi,
spodbuja možnosti za samozaposlitev, podjetništvo, socialno podjetništvo …,
zaposluje invalide v javnem sektorju,
spodbuja zaposlovanje invalidov v zasebnem sektorju,
zagotavlja primerne prilagoditve na delovnem mestu za invalide,
omogoča, da invalidi pridobivajo potrebne izkušnje na odprtem trgu dela,
spodbuja programe poklicne in strokovne rehabilitacije invalidov ter programe za
ohranjanje zaposlitev in vrnitev invalidov na delo.

Vsi ti dokumenti so odgovorili na celo vrsto vprašanj in so dali neko razvojno pot, ki jo
mora vsaka država sama prehoditi pri uresničevanju strategij enakih možnosti, ki se
nanašajo na področje invalidnosti.
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3.3.2 KONVENCIJE IN PRIPOROČILA MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA
Mednarodna organizacija dela je specializirana agencija Organizacije združenih narodov.
Ustanovljena je bila leta 1919 z Versajsko pogodbo kot agencija Društva narodov, leta
1946 pa je postala prva specializirana agencija OZN. Struktura MOD je tripartitna, kar
pomeni, da so predstavniki vlad, delodajalcev in delojemalcev enakopravno zastopani v
organih organizacije. Namen MOD je uveljavljanje pravičnosti in mednarodno priznanih
človekovih in delovnih pravic. Danes organizacija šteje 178 držav članic iz vsega sveta.
Slovenija je bila sprejeta 29. maja 1992.
Nekatere konvencije je Slovenija prevzela tudi od nekdanje Jugoslavije, ostale je
podpisala, ko se je osamosvojila. In če povzamem Konvencijo št. 2, ki je začela veljati
1921 je dolžnost države, da organizira sistem brezplačnih služb za zaposlovanje in zbira
statistične in druge podatke, ki zadevajo brezposelnosti in ukrepe za preprečitev
brezposelnosti. To konvencijo je Slovenija nasledila z Aktom o notifikaciji.
Konvencija št. 88 o organizaciji službe zaposlovanja iz leta 1948. Cilj tega mednarodnega
standarda je brezplačna javna služba za zaposlovanje. Temeljna naloga države je, da
organizira in vzdržuje javno in brezplačno službo zaposlovanja, katere naloga je
zagotavljanje organiziranosti trga dela in polne zaposlenosti. Posredovanje zaposlitev v
smislu izvrševanja dejavnosti je uveljavljeno po načelih, ki zagotavljajo doseganje ciljev
aktivne politike zaposlovanja, katere namen je polna zaposlenost, gospodarska rast in
razvoj, zadovoljitev potreb po delovni sili, rešitev brezposelnosti ... Slovenija jo je prevzela
v svoj pravni red z nasledstvom.
Na temelju ratifikacije nekdanje Jugoslavije Slovenijo obvezujejo še določbe Konvencije št.
102 o minimalnih normah socialne varnosti v primeru brezposelnosti iz leta 1952.
Konvencija določa dajatve za devet socialnih primerov: zdravstveno varstvo, nadomestilo
za čas bolezni, dajatve za čas brezposelnosti, dajatve za starost, dajatve za primer
nesreče pri delu in poklicne bolezni, družinske dajatve, dajatve za primer materinstva,
dajatve za invalidnost, dajatve družinskim članom za primer smrti hranitelja družine.
Konvencija MOD št. 122 o politiki zaposlovanja, ki je bila sprejeta leta 1964, je začela
veljati leta 1966. Slovenijo zavezuje z Aktom o notifikaciji nasledstva, in sicer brez
omejitev. Po tej konvenciji vsaka članica oblikuje aktivno politiko zaposlovanja, ki bo težila
k temu, da bo dela za vse, ki so na razpolago in iščejo delo, da bo to delo čim bolj
donosno, da bo izbira zaposlitve prosta, produktivna in svobodno izbrana. Konvencija je
bila dopolnjena z istoimenskim Priporočilom št. 169 (dopolnilne določbe) iz leta 1984, ki
med drugim vsebuje poglavja o zaposlovanju mladih in težje zaposljivih kategorij delavcev
(ženske, mladi, starejši, invalidi, migranti, dolgotrajno brezposelni, etnične manjšine) ter o
javnih investicijskih programih in posebnih programih javnih del. V zvezi z zaposlovanjem
mladih in težje zaposljivih kategorij delavcev so primeroma našteti ukrepi za boljši dostop
do splošnega in poklicnega izobraževanja, za svetovanje za lažji dostop do trga dela, za
usposabljanje mladih delavcev.
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Mednarodna organizacija dela je oktobra 2001 sprejela Kodeks dobre prakse pri urejanju
invalidnosti pri delu oziroma na delovnem mestu objavlja in predstavlja posamezna
pravila, načine ravnanja in pozitivne izkušnje, ki so jih dosegle posamezne države članice
pri zaposlovanju invalidov. Kodeks povzema tudi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov, ki opredeljuje delodajalce, ki zaposlujejo invalidne osebe, da
zagotovijo enake možnosti invalidom pri zaposlovanju in ohranitvi njihove zaposlitve
(ZZRZI, 37. čl.). Kodeks ima osem poglavij, v katerih so podrobno obdelani posamezni
vidiki sicer širokega področja urejanja invalidnosti pri delu in v delovnem okolju. V prvem
poglavju, v splošnih določbah, kodeks navaja temeljna načela, ki izhajajo iz mednarodnih
standardov dela, posebej pa načela iz Konvencije št. 159 o poklicni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov in Priporočil št. 168 iz leta 1983. In sicer bistvo Konvencije št. 159
je opredelitev namena poklicne rehabilitacije v smislu zagotavljanja možnosti invalidu, da
si zagotovi ustrezno zaposlitev, jo obdrži in v njej tudi napreduje ter da se na ta način
prispeva k njegovi integraciji oziroma reintegraciji v družbo.

3.4 SLOVENIJA IN EVROPSKA STRATEGIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV
Evropska unija ima dolgoletno tradicijo zagotavljanja enakih možnosti. Zakonodaja EU
določa, da mora biti delo enako plačano, zagotavlja zaščito pred spolnim nadlegovanjem
ter izrecno prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola, rasnega ali etičnega porekla,
invalidnosti, spolne usmerjenosti, starosti in vere ali prepričanja. Zagotavljanje pravic
invalidom je eden izmed glavnih ciljev strategije EU za njihovo družbeno vključenost, ki
temelji na človekovih pravicah. V okviru Sveta Evrope15 je pravica invalidov do
samostojnosti, vključevanja v družbo in do sodelovanja v življenju skupnosti priznana kot
ena temeljnih socialnih pravic.16
Položaj invalidov se zaradi vstopa v Evropsko unijo ni spremenil. Invalidi oziroma
invalidske organizacije v EU svoje interese uveljavljajo preko Evropskega invalidskega
foruma (EDF)17. Forum je predstavnik invalidov v dialogu z Evropsko unijo in njenimi
institucijami. Član EDF je tudi Svet invalidskih organizacij Slovenije.
Evropsko strategijo zaposlovanja so razvili za boljšo izmenjavo informacij in skupne
razprave med vsemi državami članicami, da bi tako skupaj našli rešitve oziroma vzpostavili
najboljše prakse. S tem bi ustvarili nova in boljša delovna mesta v vsaki državi

15

Svet Evrope je mednarodna organizacija, ki jo sestavlja 47 držav iz evropske regije.
Ustanovljena je bila leta 1949 z Londonskim sporazumom. Svet Evrope je sprejel Evropsko
konvencijo o človekovih pravicah leta 1950, ki je služila tudi kot temelj za ustanovitev Evropskega
sodišča za človekove pravice.
16
Fundamental social rights, Samuel Lenia, 2002, str. 341-352.
17
European Disability Forum je bil ustanovljen leta 1996. Cilj je zastopati in braniti interese in
pravice invalidov na evropski ravni.
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članici. Strategija v glavnem temelji na dialogu med državami članicami in Evropsko
komisijo na podlagi uradnih dokumentov, kot so smernice, priporočila in letno skupno
poročilo o zaposlovanju. Strategijo dopolnjuje dialog med Evropsko komisijo in socialnimi
partnerji ter drugimi evropskimi institucijami, vključno z Evropskim parlamentom,
Evropskim ekonomskim in socialnim odborom ter Odborom regij.
Odbor za zaposlovanje, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in Evropske komisije,
ima ključno vlogo pri usklajevanju ciljev in prednostnih nalog na ravni EU. Ti cilji so
vzpostavljeni na podlagi skupnih kazalcev in merljivih ciljev v zvezi z zaposlovanjem na
trgu dela.
3.4.1 ENAKE MOŽNOSTI – EU SPODBUJA NOVE MOŽNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE
INVALIDNIH OSEB
Ko govorimo o enakih možnostih, bi se tu oprla na Konvencijo o pravicah invalidov18,
katere ratifikacija je bila v letu 2008. Razvoj invalidskega varstva v Sloveniji je prinesel za
posledico tudi konvencijo, ki omogoča invalidom dostopnost uresničevanja pravic. Invalidi
se še vedno v današnjem času soočajo s številnimi ovirami pri vključevanju v družbo kot
enakopravni člani.
Konvencijo je podpisalo 27 držav članic EU, ratificiralo pa 16. Slovenija je konvencijo
skupaj z neobveznim protokolom podpisala 30. marca 2007, ratificirala pa 24. aprila 2008.
Odraz konvencije je širša zaveza EU, da bi za 80 milijonov invalidov, kolikor jih po oceni
živi v Evropi, v EU do leta 2020 vzpostavila Evropo brez ovir19, kakor je navedeno v
strategiji o invalidnosti Evropske komisije.
Besedilo konvencije je osnovano na človekovih pravicah, dodana vrednost pa je izpeljava
ukrepov, ki omogočajo invalidom dostopnost uresničevanja pravic. Besedilo konvencije je
opredeljeno v 50 členih, ki poleg uvodnih členov, v katerih je najprej omenjen namen
konvencije, pomen izrazov, splošna načela, splošne obveznosti, enakost in
nediskriminacija, opredeljujejo načela in ukrepe po področjih, ki so pomembna za življenje
invalidov: ozaveščanje, dostopnost, pravica do življenja, nevarne okoliščine in
humanitarne krize, enakost pred zakonom, dostop do sodnega varstva, osebna svoboda in
varnost, prepoved mučenja ali krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali
kaznovanja, prepoved izkoriščanja, nasilja, spoštovanja doma in družine, izobraževanje,
zdravje, usposabljanje in rehabilitacije, delo in zaposlovanje, ustrezna življenjska varnost
in socialna varnost ... Spremljanje in izvajanje konvencije opredeljujejo statistika in

18

Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov je Državni zbor sprejel na 37. seji dne 2.
aprila 2008.
19
Evropska komisija je sprejela novo strategijo o invalidnosti za obdobje do leta 2020, ki naj bi 80
milijonom invalidom v Evropi pomagala uživati njihove pravice ter odpravila ovire, s katerimi se
srečujejo vsak dan. Komisija je določila osem glavnih področij za ukrepanje: dostopnost,
sodelovanje, enakost, zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje, socialna zaščita, zdravje in
zunanji ukrepi
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zbiranje podatkov, mednarodno sodelovanje, nacionalno izvajanje in nadzor, odbor za
pravice invalidov, poročila držav pogodbenic, obravnavanje poročil ...
Konvencija o pravicah invalidov je pomembna tudi s tega vidika, ker opredeljuje naslednje
pojme:
-

-

-

-

-

Invalidnost; razvijajoči se koncept in posledica medsebojnega sodelovanja med
invalidi ter ovirami zaradi stališč v družbi in ovirami v okolju, ki preprečujejo, da bi
invalidi pod enakimi pogoji kakor drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi20.
Invalidi; so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi
okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi
polno in učinkovito sodelovali v družbi21.
Diskriminacija zaradi invalidnosti; pomeni vsako razlikovanje, izključevanje ali
omejevanje zaradi invalidnosti z namenom ali posledico zmanjšanja ali izničevanja
enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja vseh človekovih pravic in
temeljnih svoboščin na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali
drugem področju.
Primerna prilagoditev; kjer so potrebne spremembe ter prilagoditve, ki ne nalagajo
nesorazmernega ali nepotrebnega bremena, kadar so v posameznem primeru
potrebne.
Univerzalno oblikovanje pomeni oblikovanje proizvodov, okolja, programov in storitev,
ki je čim bolj uporabno za vse ljudi, ne da bi ga bilo treba prilagajati ali posebej
načrtovati22.

Bistveno je za Slovenijo tudi delo odbora za pravice invalidov, ki bo spremljal izvajanje
Konvencije o pravicah invalidov. Namreč država, ki je ratificirala konvencijo mora po dveh
letih veljavnosti odboru predložiti poročilo o ukrepih, ki jih je sprejela za izpolnjevanje
obveznosti iz konvencije23.
Obveznost Evropske unije je, da mora prav tako v okviru svojih pristojnosti zagotoviti, da
je vsa zakonodaja, politike in programi na ravni Evropske unije skladna z določbami
Konvencije o pravicah invalidov.
3.4.2 EVROPSKI AKCIJSKI PROGRAM ZA INVALIDE 2004-2010
Evropska komisija si je želela v tem obdobju postaviti cilje za izboljšanje situacije invalidov
na področju načrtovanja in izvrševanja politik na trgu dela. Cilj Akcijskega programa za
invalide je, da se razvijejo konkretne akcije na kritičnih situacijah, ki izboljšujejo
integracijo za ljudi, ki imajo zdravstvene omejitve.

20
21
22
23

Preambula, e točka
Konvencija o pravicah invalidov, 1. člen
Konvencija o pravicah invalidov, 2. člen
Konvencija o pravicah invalidov, 35. člen
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Zaveza Evropske Unije je, da daje možnost invalidnim osebam pri razvoju njihovih potreb
in želja, ki vodijo k razvoju družbe in s tem omogočajo prispevek k razvitosti integracije
dostojanstva, pravic in obveščenost javnosti kot take, ki spremlja potek ukrepov
nacionalne politike. Zato je bil v ta namen sprejet program za invalide leta 2003. Načrt se
deli na dvoletne faze, v katerih se sprejema akcijski načrt, kjer se določijo prednostne
naloge, ki bodo obravnave v določenem obdobju:
- Prva faza 2004–2005; usmerjena je bila v dostop invalidnih oseb do trga dela in
ukrepov, povezanih z možnostjo zaposljivosti. Možnost je bila vezana na področje
vseživljenjskega učenja, informacijsko tehnologijo ter dostop do grajenega okolja.
Zaposliti se je ključno za integracijo ljudi z invalidnostjo, tako z ekonomskega kot
sociološkega vidika. Sodelovati na trgu dela zagotavlja invalidnim osebam, da zaslužijo za
življenje in da sodelujejo z večjo mero neodvisnosti in samostojnosti.
- Druga faza zajema obdobje 2006–2007; zajema aktivno vključevanje invalidnih oseb na
podlagi državljanskega koncepta invalidnosti. Državljanski koncept pomeni, da imajo
invalidne osebe enake možnosti izbire in nadzora v svojem vsakdanjem življenju kakor
osebe, ki nimajo teh omejitev. S tem je poudarjena potreba po takem okolju, ki invalidnim
osebam omogoča večjo samostojnost, zato je bistvena pozornost namenjena
zagotavljanju storitev oskrbe in podpore.
- Najnovejši plan 2008–2009; v ospredje se postavlja cilj celostne udeležbe invalidnih
oseb na trgu dela in povečevanje dostopnosti blaga, storitev in infrastrukture invalidnim
osebam.
Glavni namen akcijskega plana za invalide je, da se prepozna in zaščiti pravice ljudi, ki
imajo invalidnost. Koraki v tej smeri so bili že narejeni z Direktivo o enaki obravnavi in
zaposlovanju in izobraževanju preko antidiskriminacijskega programa v letih 2001 do
2006.
Možnost zaposlitve je bistvenega pomena za integracijo ljudi, ki imajo invalidnost.
3.4.3 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD
Evropski socialni sklad (ESS) je eden od štirih strukturnih skladov EU, ki je bil ustanovljen
leta 1957 s ciljem zmanjševanja razlik v bogastvu in življenjskih standardih v državah
članicah EU in regijah ter posledično spodbujanja gospodarskega in socialnega
življenjskega standarda. Je finančni instrument Unije, katerega glavni namen so investicije
v človeški kapital, torej v ljudi. ESS si prizadeva za zaposlovanje v Evropski Uniji (boj proti
brezposelnosti), je eden izmed glavnih finančnih orodij Evropske unije za vlaganje v ljudi.
Državam članicam pomaga, da evropsko delovno silo in državo bolje pripravijo za nove,
globalne izzive. Invalidni ljudje v EU predstavljajo šestino populacije v delovni starosti, od
katerih je zaposlenih 40 %, kar je manj od 65 % neinvalidnih zaposlenih Evropejcev.

31

ESS je:
-

Glavni element Strategije EU za rast in delovna mesta, ki je usmerjena k izboljševanju
življenja državljanov EU tako, da jim nudi boljše znanje in možnosti za zaposlitev.
Financira vse države članice in regije, še posebej tiste, kjer gospodarstvo še ni razvito.
V proračunskem obdobju 2007 –2013 bo za dosego teh ciljev razdelil okoli 75 milijard
evrov državam članicam EU in regijam.

3.4.3.1 Perspektiva ESS
Strategija za rast in delovna mesta je glavna strategija EU za zagotavljanje blaginje in
bogastva Evrope in Evropejcev – danes in v prihodnosti. V okviru tega pa Evropska
strategija za zaposlovanje združuje 27 držav članic, ki si prizadevajo za povečevanje
evropskih zmožnosti, da ustvarijo nova in boljša dela in da oskrbijo ljudi z znanji, ki lahko
ta delovna mesta zapolnijo. Služi kot smernica za ESS, ki porablja evropski denar za
dosego teh ciljev.
3.4.3.2 ESS v partnerstvu
Strategija in proračun ESS se določata v dogovoru z državami članicami EU, Evropskim
parlamentom in Evropsko komisijo. Tako so operativni programi načrtovani v sodelovanju
držav članic skupaj z Evropsko komisijo. Ti operativni programi se nato izvajajo preko
številnih organizacij, tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Te organizacije
vključujejo nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, institucije za izobraževanje in
usposabljanje, nevladne organizacije in organizacije za prostovoljno delo, kot tudi socialne
partnerje, npr. sindikate, delavske svete, industrijska združenja ter posamezna podjetja.
S tem namenom je bila predstavljena tudi pobuda Equal, s katero so se razvijali projekti
za nove oblike boja proti diskriminaciji in neenakosti na trgu delovne sile, da bi se dosegel
dobrobit vseh ljudi, ki živijo v Sloveniji. Cilj je bil tudi spodbujanje polnejšega poklicnega
življenja za različne skupine, med njimi tudi za invalide. Pobuda Equal podpira zamisli in
rešitve razvojnih partnerstev, s katerimi se prepoznajo in odpravijo strukture, ki
diskriminirajo in izključujejo ljudi iz delovnega življenja. Na evropski ravni ima pobuda
Equal devet ukrepov, Slovenija pa je izbrala štiri glede na razmere na slovenskem trgu
dela. Projekti so: enakovreden študij (iščejo se nove rešitve na področju približevanja
študija študentom s posebnimi potrebami), UFO (partnerstvo za bodoče možnosti), invalid-in (informiranje invalidnih oseb, delodajalcev ... o trgu dela in izpostaviti prednosti
zaposlovanja invalidnih oseb), sinteza (aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja v
invalidskih podjetjih).
3.4.3.3 Predpisi
-

UREDBA 1828/ 2006/ES (izvedbena uredba); operativni program, poleg ostalih dveh,
katerih izvajanje ureja ta uredba, je naslednji: Operativni program razvoja
človeških virov 2007–2013.
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Program je usmerjen h krepitvi človeškega kapitala, ustvarjanju delovnih mest,
spodbujanju zaposlenosti in zaposljivosti, krepitvi inovativnosti in s tem konkurenčnosti
gospodarstva z vlaganji v razvoj ustreznega raziskovalnega in drugega kadra,
vseživljenjskega učenja, zagotavljanja socialne vključenosti in spodbujanja enakih
možnosti, posebna teža pa je dana tudi večji učinkovitosti delovanja javnega sektorja. Pri
zagotavljanju navedenih ciljev bo posebna pozornost posvečena zagotavljanju lokalnim in
regionalnim potrebam prilagojenih instrumentov in intervencij, čemur bo prilagojena tudi
izvedbena struktura. Že iz narave aktivnosti operativnega programa razvoja človeških
virov sicer sledi, da se bodo sredstva usmerjala na območja z največjimi potrebami, torej
še posebej na področja z visoko stopnjo brezposelnosti, kar pomeni, da bo operativni
program neposredno prispeval tudi k zmanjševanju regionalnih razlik. Ob tem ne gre
spregledati, da bo potrebno ustrezen poudarek ohraniti tudi na izkoriščanju priložnosti na
območjih, v ciljnih skupinah in vrstah instrumentov, ki spodbujajo konkurenčnost med bolj
uspešnimi oz. tistimi, ki imajo velike potenciale.
Področju enakih možnosti bo v operativnem programu dana posebna teža tako v smislu
opredelitve horizontalne tematike kakor tudi opredelitve posebnih programov, ki bodo
posebej usmerjeni v enakost možnosti. To pomeni, da bo pri sofinanciranih aktivnostih v
celoti spoštovano načelo nediskriminacije oz. bo, kjer je to možno oz. smiselno, dodeljena
tudi prednostna obravnava. V okviru načela nediskriminacije bo še posebna pozornost
posvečena enakosti med spoloma. Prav tako so predvideni posebni ukrepi, ki so
neposredno ciljno usmerjeni k zmanjševanju razlik in enakosti možnosti.
-

UREDBA 1083/2006/ES (splošna uredba)

SVLR24 (v nadaljevanju UO) je na podlagi točke j 60. člena Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 06. 2006, str. 25, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1083/2006/ES) odgovoren za zagotavljanje upoštevanja zahtev po informacijah in javnem
obveščanju iz 69. člena citirane uredbe. OU je dolžan v skladu z 69. členom citirane
uredbe zagotoviti in objaviti podatke o aktivnostih in sofinanciranih programih.
Informacije je dolžan nasloviti na državljane Evropske unije in upravičence, z namenom
poudariti vlogo Evropske unije in poskrbeti za preglednost pomoči iz skladov.
- UREDBA 1081/2006/ESS o Evropskem socialnem skladu
1. Ta uredba določa naloge Evropskega socialnega sklada (ESS), področje izvajanja
pomoči, posebne predpise ter vrste izdatkov, ki so upravičeni do pomoči.
2. ESS ureja Uredba (ES) št. 1083/2006 in ta uredba.

24

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
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3.4.3.4 Primer črpanja sredstev ESS v tujini
DRŽAVA IRSKA
IME PROJEKTA: Mahon Point Training & Employment Project
Projekt je zasnovan za povečanje potencialnih možnosti za zaposlitev brezposelnih oseb
na področju, kjer vlada visoka brezposelnost – lokalna skupnost Mahon. Projekt se
financira s sredstvi ESS, skupaj z irskim organom za usposabljanje in zaposlovanje (FAS),
lokalnimi krajevnimi skupnostmi in z nekaj novimi investitorji in poslovnimi partnerji
Mahon Point projekta.
Investitorji in poslovni partnerji so dali možnost uporabe pisarn in objektov za
usposabljanje v lokalni skupnosti Mahon centra pod pogojem, da je FAS zagotovil krajše
in s polnim delovnim časom tečaje, namenjene ljudem ali dolgotrajno brezposelnim.
Tečaji so vključevali znanja s področja računalništva, možnosti za zaposlovanje (naši Klubi
za iskanje zaposlitve), prodajne tečaje, tečaje za skladiščnike.
Uspeh projekta je bil v tem, da so vzpostavili bazo 1.630 ljudi iz Mahon Point in okolice, ki
so izrazili interes za sodelovanje pri projektu. 1200 ljudi od skupaj 1630 ljudi je sodelovalo
v procesu usmerjanja in svetovanja, z namenom priti do dodatnih znanj in izkušenj, ki so
potrebne za zagotovitev direktne zaposlitve. Tisti, ki so sledili in se usmerjali v potrebe po
čimprejšnji zaposlitvi, so našli zaposlitev oz. glede na podatke je bilo od skupne številke
1200 v projektu usposabljanja 456 od tega 310 prebivalcev iz lokalnega okrožja (Mahon
Point). Rezultati kažejo, da je 78 % tistih, ki so sodelovali v programih usposabljanja,
dobilo zaposlitev.
Projekt je pokazal možnosti brezposelnih oseb, kako najti ustrezno zaposlitev, skupaj s
povezavo z lokalnimi skupnostmi in organi. Lokalno nezaposleni ljudje so dobili možnost
za usposabljanje in zaposlovanje v lokalnih trgovinah in podjetjih, podjetja in trgovine,
pa so dobila dobro usposobljeno delovno silo (Dostopno 10.12.2010 na:
http://www.ndp.ie/viewdoc.asp?Docid=1949&mn=euso&nID=&UserLang=EN&CatID=37
&StartDate=1+January+2009).
Projekt je trajal od oktobra 2004 do februarja 2005. Financiranje s strani ESS je bilo 0,88
milijonov evrov. Skupna finančna sredstva so bila v višini 1,77 milijonov evrov.
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3.5 VLOGA POLITIKE PRI OBLIKOVANJU POMOČI PRI ZAPOSLOVANJU
INVALIDNIH OSEB V SLOVENIJI
Ta del obravnava vlogo Zavoda RS za zaposlovanje in Sklada za vzpodubjanje in
zaposlovanje invalidnih oseb na podlagi izvajanja načel nediskriminacije in dostopa do
ključnih informacij pri iskanju možnosti za zaposlitev na trgu dela.
3.5.1 VLOGA ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je javni
zavod, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Zavod deluje organizacijsko
oziroma funkcionalno na treh ravneh, in sicer na sedežu Zavoda RS za zaposlovanje, kjer
sta vodstvo in centralna služba, ter na območnih službah (12) in uradih za delo (59) po
vsej Sloveniji. Namen Zavoda RS za zaposlovanje je, da pomaga ljudem, pri iskanju
primerne zaposlitve, delodajalcem pa, pri iskanju primernih kandidatov za prosta delovna
mesta. Njegove dejavnosti so: posredovanje zaposlitev, uveljavljanje pravic iz zavarovanja
za primer brezposelnosti, svetovanje (zaposlitveno, poklicno, rehabilitacijsko, pravno),
možnost vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja, izdaja delovnih dovoljenj
in zaposlovanje tujcev, izvajanje storitve European Employment Services – EURES25
(evropske javne službe za zaposlovanje), izdelava strokovnega gradiva o dejavnosti
zavoda, informiranje o trgu dela in informacije javne narave. Uporabniki storitev so
brezposelni, delodajalci, osebe, ki potrebujejo pomoč pri zaposlovanju in poklicni
usmeritvi, strokovne institucije, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije in druge strokovne
institucije, socialni partnerji, javnost.
Vloga Zavoda RS za zaposlovanje v kriznih časih je temelj pri vzpostavitvi navezave stika z
delodajalcem, da se ga ohrani kot pomembnega partnerja pri sodelovanju zaposlovanja
invalidnih oseb. Zato je pomembno, da se delodajalcu nudi vse potrebne informacije, ki
so vezane na sistem zaposlitve invalida, in sicer z vidika finančne plati, kot tudi ostalih
spodbud pri zaposlovanju invalidov. S tem namenom je pomembna dobra povezanost z
zunanjimi izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, ki kot partner v pomoči pri zaposlovanju
invalidnih oseb nudijo vso potrebno strokovno podporo skupaj z rehabilitacijskim
svetovalcem pri zaposlovanju invalidnih oseb. Če v nadaljevanju navežem na dober
praktični primer, je dobra oblika vseh potrebnih informacij pri zaposlovanju oseb na
zaposlitvenih sejmih, katerih soorganizator je Zavod RS za zaposlovanje, pri nudenju
pomembnih informacij o trgu dela, na drugi strani pa je uporabnikom storitev dober
partner pri nudenju potrebnih aktivnosti za iskanje dela.

25

Evropska mreža storitev omogoča spremljanje mobilnosti za podporo prostemu gibanju delavcev
in povezovanje evropskih trgov delovne sile ter ozaveščanje državljanov o ustrezni zakonodaji
skupnosti in je predvidena z Uredbo Sveta št. 1612/68 (EGS).
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3.5.2 VLOGA SKLADA ZA VZPODBUJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDNIH
OSEB
Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljevanju: Sklad),
katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija, soustanovitelja pa sta Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, deluje od dneva registracije 8. 10. 2004 dalje.
Sklad v skladu s strategijo odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev,
predvsem pri nadzoru nad izpolnitvijo obveznosti zaposlovanja določenega števila
invalidov, subvencioniranju plač invalidov, stroških prilagoditve delovnega mesta, storitvah
v podpornem zaposlovanju in drugih finančnih mehanizmih v skladu z zakonom.
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.
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4 BREZPOSELNOST INVALIDOV
Invalidi predstavljajo zelo raznoliko družbeno skupino. Cilj je, da imajo zagotovljeno
ustrezno podporo na ekonomskem in socialnem področju, s katero se jim omogoča
enakovredno življenje v družbi kot ostalim državljanom Slovenije. Zato je »danes« položaj
invalidov na trgu dela v času gospodarske krize zelo odprto vprašanje, saj je potrebna
hitra odzivnost na spreminjajoče se gospodarske in družbene razmere, ki vladajo v
Sloveniji in po svetu.
V nadaljevanju podajam nekatere predloge za uspešno vodenje politike zaposlovanja
invalidov, do katerih sem prišla na podlagi dosedanjega raziskovanja in pa dela z ljudmi,
ki imajo določene zdravstvene ovire pri zaposlovanju:
-

-

-

-

-

Zdravje ljudi na delovnem mestu je odvisno od ustreznih delovnih razmer, ki ustrezajo
zdravstvenem stanju invalidov.
Pogoj pri zaposlitvi mora biti tudi materialne narave, to pomeni, da je potrebno vzeti v
obzir, da sta glavni oviri višina socialnih prejemkov oz. nadomestil na ZPIZ-u v
primerjavi s plačo ter tveganje izgube socialnih prejemkov ob začetku zaposlitve.
Zagotavljanje zaposlovanju prijaznih gibanj stroškov dela in mehanizmov določanja
plač.
Vzpostavljen bi moral biti sistem finančnega motiviranja delodajalcev pri zaposlovanju
invalidnih oseb, kar je v preteklosti že bilo. Na razpolago bi morale biti določene
subvencije za zaposlitev invalidnih oseb.
V okviru usposabljanja na delu, preko storitve J v okviru zaposlitvene rehabilitacije, bi
morala biti dana možnost izenačenje plačila denarnega prejemka enako kot
udeležencem koriščenja ukrepov APZ, tj. delovni preizkus in usposabljanje na
delovnem mestu.
Izboljševanje prilagajanja potrebam trga dela.
Vzpostavljen bi moral biti ustrezen sistem fleksibilnosti, in sicer tu mislim določen
postopek pri pridobivanju ustreznih znanj v primeru spremembe proizvodnje oz.
načina dela v podjetju.
Informacijska in komunikacijska tehnologija mora biti dostopnejša za invalide, saj je to
pogoj za njihovo samostojnost, vključevanje in udejstvovanje na trgu dela.

Razmere v Sloveniji so slabe, število brezposelnih je najvišje doslej, ponovno se krepijo
strukturne težave, brezposelnost se podaljšuje. Slaba gospodarska situacija se odraža
tudi v vse večji stiski ljudi. Zdajšnja situacija na trgu dela terja takojšen odziv Vlade RS na
področju zaposlovanja težje zaposljivih oseb. Ni dovolj, da bi se vzpostavil nek sistem
interventnih ukrepov, ki bi gasili trenutno situacijo, cilj je vzpostaviti sistem reform, ki bi
zagotovile ohranitev delovnih mest in vzpostaviti ustrezno motivacijo delodajalcev, da
zagotovijo nova in zdrava delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.
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4.1 VZROKI ZA NASTANEK BREZPOSELNOSTI
V Sloveniji se stopnja brezposelnosti že dlje časa povečuje, s tem da slabše ali nižje
izobraženi in starejša populacija, tudi invalidi, dajejo kriterij nacionalni zakonodaji, da
zagotovi drugačno obliko zagotavljanja pravic za primer brezposelnosti. Če povzamem, je
brezposelnost ena izmed glavnih težav vsakega gospodarstva. Današnji čas je vsekakor
zahteva naglo spreminjanje. Hiter tehnološki razvoj, velika konkurenca, globalizacija in
podobni trendi narekujejo tempo sprememb, ki se jim posameznik težko prilagaja (Bolles,
1998, str. 13). Odziv posameznika je bistven, da se v času, ko je brez dela, poskuša
prilagoditi zahtevam trga. Dlje trajajoča brezposelnost pušča na posamezniku določene
posledice, ki vplivajo na njegovo psiho in s tem posledično na izgubo samospoštovanja in
samozaupanja. Te posledice so vidne pri določeni populaciji, kot so invalidi in starejši.
MOD jasno kaže opredelitev, da med brezposelne štejemo ljudi, ki so brez dela, so na
razpolago za delo in ki iščejo delo v določenem obdobju. Opredelitev povzema tudi
domača zakonodaja, tj. Zakon o urejanju trga dela.
Za nastanek brezposelnosti imamo več različnih vzrokov:
-

-

Sezonska brezposelnost; kratkoročna in nastane zaradi nihanj na trgu dela, ko
podjetja najemajo in odpuščajo delavce, zaradi sezonskih potreb dela in poteka
proizvodnje.
Frikcijska brezposelnost; tu bi lahko opredelili krajši čas trajanja obdobja
brezposelnosti. Najbolj pogosto se pojavlja med mladimi, ki iščejo prvo zaposlitev.
Strukturna brezposelnost; tu se pojavljajo bolj dolgoročni vidiki brezposelnosti. Kaže
se trgu dela in v razmerju med ponudbo in povpraševanjem. Vzrok temu tipu
brezposelnosti so hitre spremembe, ki spreminjajo razmerje iskanega kadra. Tu so
predvsem ogroženi ljudje z nizko stopnjo izobrazbe, starejši in invalidi.

Pri opredelitvi brezposelnosti bom v nadaljevanju prikazala podatke za Slovenijo v obdobju
od leta 2006 do 2010. Za Slovenijo je značilno strukturno neskladje, manjše
povpraševanje delodajalcev in večji priliv brezposelnih oseb v evidenco Zavoda RS za
zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ), kar pomeni, da so nekatere skupine ljudi na trgu
dela bolj izpostavljene spremembam, zato je bistveno sodelovanje regijskih zavodov s
predstavniki delodajalcev in izobraževalnimi institucijami ter njihovo povezovanje in
transparentno zagotavljanje konsistentnih, ažurnih in točnih informacij.
In če povzamem, se je trend gibanja brezposelnosti v Sloveniji v zadnjih 2 letih obrnil
navzgor. To pomeni, da se je število brezposelnih naglo povečevalo, kar je imelo za
posledico poslabševanje gospodarskega stanja v Sloveniji. Podatki za december 2010
kažejo naglo povečanje števila brezposelnih oseb, razlogi večjega števila so: izguba
zaposlitve iz poslovnega razloga, iztek zaposlitve za določen čas. Decembra 2010 je bilo
na ZRSZ prijavljenih največ brezposelnih oseb, to je 110.021, kar je 6 % več kot
novembra 2010. Brezposelnost pa je bila v primerjavi z letom 2009 večja kar za 13,8 %.
Decembra 2010 se je na novo prijavilo 14.846, kar je največji mesečni priliv v letu 2010
in je v primerjavi z novembrom večji za 43,7 %. Med novo prijavljenimi je 5.143 presežnih
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delavcev, stečajnikov 5.494 oseb, iskalcev prve zaposlitve pa 934 oseb. Leto 2008 v
Sloveniji beleži 66.239 registriranih brezposelnih oseb, kar je za 3,2 % manj kot v letu
2007, ko je bilo 68.411 registriranih brezposelnih oseb. Ob koncu leta 2008 je bilo pri
Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih 66.239 oseb. Stopnja registrirane brezposelnosti
se je v primerjavi z letom 2007 zmanjšala za eno odstotno točko in je bila 6,7 %. V letu
2009 se je znatno povečalo število registriranih brezposelnih oseb, in sicer je bilo konec
decembra 2009 v Sloveniji 96.672 registriranih brezposelnih oseb, kar je za 45,9 % več
kot v enakem obdobju leta 2008. Zaskrbljujoči so podatki tudi za invalide, saj je bilo ob
koncu leta 2010 število brezposelnih invalidov 14.920 oseb. Če primerjalno povzamem
podatke iz decembra 2009, so ti podatki 13.132, leto 2008 je bilo število brezposelnih
invalidov 11.025, decembra 2007 10.346, podatki za december 2006 pa kažejo na število
brezposelnih invalidov 9.138. Primerjava podatkov jasno kaže sliko, da se število
brezposelnih invalidov naglo povečuje. Največje število brezposelnih invalidov je bilo na
Območni službi Ljubljana, in sicer jih je bilo ob koncu leta 2010 prijavljenih 3.173. Najnižje
število je bilo na Območni službi Trbovlje, kjer je bilo prijavljenih 343 brezposelnih
invalidov (ZRSZ 2010). Razlog za povečan delež invalidov med brezposelnimi v tem
obdobju je zaradi spremenjene zakonodaje, ki omogoča odpoved pogodbe o zaposlitvi
invalidu brez ponudbe nove pogodbe.
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Tabela 1: Gibanje registrirane brezposelnosti v obdobju 2006–2010

Št. BO po
mesecih /
letu

2006

2007

2008

2009

2010

januar

95.204

79.969

69.238

73.911

99.591

februar

94.132

77.669

66.997

77.182

99.784

marec

91.363

74.216

64.295

79.682

98.893

april

90.007

72.573

62.440

82.832

99.316

maj

87.111

70.730

61.164

84.519

98.401

junij

84.875

69.272

60.710

86.481

98.187

julij

85.612

70.134

61.550

88.457

98.406

avgust

83.056

68.539

60.669

88.106

99.032

september

80.224

66.658

59.303

88.366

97.908

oktober

81.302

69.500

62.621

94.591

102.683

november

78.842

68.355

63.363

95.446

103.831

december

78.303

68.411

66.239

96.672

110.021

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
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Graf 1: Gibanje registrirane brezposelnosti v Sloveniji od leta 2006 do 2010

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Poglejmo za primerjavo še podatke EU po podatkih Eurostata. Za območje EU27 je bila za
december 2010 stopnja brezposelnosti 9.6 % oz. 23.179.000 brezposelnih oseb. V
decembru 2010 se je število brezposelnih oseb za celo območje EU2726 povečalo za
434.000 v primerjavi z decembrom 2009
(Dostopno 5. 2 .2011 na:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01022011-AP/EN/3-01022011-APEN.PDF).

26

EU27 vključuje: Belgijo (BE), Bolgarijo (BG), Češko republiko (CZ), Dansko (DK), Nemčijo (DE),
Estonijo (EE), Irsko (IE), Grčijo (EL), Španijo (ES), Francijo (FR), Italijo (IT), Ciper (CY), Latvijo
(LV), Litvo (LT), Luksemburg (LU), Madžarsko (HU), Malto (MT), Nizozemsko (NL), Avstrijo (AT),
Poljsko (PL), Portugalsko (PT), Romunijo (RO), Slovenijo (SI), Slovaško (SK), Finsko (FI), Švedsko
(SE) in Velika Britanijo (UK)
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Tabela 2: EU27 in delež brezposelnosti

EU27
Belgija
Bolgarija
Češka
Danska
Nemčija
Estonija

Dec 2009
9.5
8.2
8.6
7.4
7.2
7.4
15.7

•

Dec 2010
9.6
8.1
10.1
7.7
8.2
6.6
(sept. 2010 16.1)

•

13.8
(sept. 2010 12.9)

Irska
Grčija

12.9
10.2

Španija
Francija
Italija
Ciper
Latvija

19.1
9.9
8.4
6.1
19.9

•

20.2
9.7
8.6
7.3
(sept. 2010 18.3)

Litvanija

16.0

•

(sept. 2010 18.3)

Luksemburg
Madžarska
Malta
Nizozemska
Avstrija
Poljska
Portugalska
Romunija

4.8
10.7
7.3
4.4
4.6
9.1
10.2
7.6

•

4.9
11.7
6.2
4.3
5.0
10.0
10.9
(sept. 2010 7.3)

Slovenija
Slovaška
Finska
Švedska
Velika Britanija

6.4
14.3
8.8
8.9
7.7

•

7.8
14.5
8.1
7.8
(sept. 2010 7.8)

Ni podatka za dec. 2010.
Vir: Eurostat, februar 2011
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Stopnje brezposelnosti so narejene po priporočilih ILO (MOD). Merjenje je narejeno po
vzorcu ankete, ki daje rezultat brezposelnosti v EU (EU-LFS). Zato Eurostat opredeljuje za
nezaposlene osebe osebe, ki so brez zaposlitve v starosti od 15 do 74 let in so:
-

brez dela,
pripravljene začeti z delom v roku 14 dni,
aktivno iskale zaposlitev v preteklih 4-ih tednih.

4.1.1 ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI INVALIDU
V letu 2006 se je začel izvajati novi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov, ki delodajalcem dopušča možnost, da odpustijo invalide. Delodajalci, ki imajo
manj kot 5 zaposlenih, lahko odpustijo invalida brez večjih ovir. Večji delodajalci, s 5 in
več zaposlenimi, pa se morajo držati postopka, in sicer da morajo za mnenje zaprositi
Komisijo za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu.
Pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec odpove brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi le,
če so podani resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe in če utemeljenost teh
razlogov ugotovi komisija, hkrati s tem, da delodajalec objektivno ne more zagotoviti
invalidu drugega ustreznega dela mnenje komisije, je procesna predpostavka v postopku
za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe.
Dokumentacija, ki je potrebna za ugotavljanje podlage za odpove pogodbe o zaposlitvi
(Pravilnik, 4. čl.):
-

Izjava delodajalca o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalida z
navedbo razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. To pomeni, da mora
delodajalec v vlogi navesti, ali želi odpovedati pogodbo o zaposlitvi invalidu iz
poslovnih razlogov ali iz razlogov invalidnosti. Stališče komisije je, da obstaja podlaga
za odpoved pogodbe o zaposlitvi samo v primeru poslovnega razloga, ki pa je lahko
nastal zaradi invalidnosti.

-

Veljavna pogodba o zaposlitvi.

-

Podpisano obvestilo zavarovanca, da je seznanjen z nameravano redno odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi. Za vročanje obvestila zavarovancu, ki pomeni, da je seznanjen z
nameravano redno odpovedjo o zaposlitvi, se uporabljajo določbe poglavja »Vročanje
pisanj in pregled spisov« Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/04 –
uradno prečiščeno besedilo ZPP-UPB2 in Uradni list RS, št. 96/02, v nadaljevanj ZPP).
Zadostuje podpis delavca na originalnem izvodu obvestila ali podpisana povratnica, da
je bilo obvestilo vročeno. Na povratnici mora biti napisan razlog odpovedi zaposlitve
(kot razlog odpovedi ne sme biti npr. navedena prisilna poravnava idr.). V primeru, da
delavec obvestila ni prevzel, mora biti iz listine v spisu razvidno, da je delavec odklonil
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prevzem obvestila. Priloženo mora biti tudi dokazilo, da mu je delodajalec poskusil
vročiti obvestilo.
-

Dokazilo o ugotovljeni invalidnosti oziroma telesni okvari. Kot dokazilo o ugotovljeni
invalidnosti oziroma telesni okvari se upoštevajo le dokazila, ki so določena v 8. členu
Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št.
10/05 in 43/05).

-

Dokumentacija, ki obsega podatke o zahtevah za zaposlitev pri delodajalcu (splošni
akt delodajalca, ki določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem
mestu oziroma alt o sistematizaciji delovnih mest, izpis iz izjave o varnosti z oceno
tveganja). To pomeni, da morajo biti razvidne zahteve delodajalca za posamezno
delovno mesto pri zaposlovanju invalida. V sistemizaciji delovnih mest mora biti
opisano delovno mesto, ki ga invalid zaseda, pogoj za zasedanje tega delovnega
mesta, vsebina delovnega mesta in naloge v okviru tega delovnega mesta, morebitni
fizični napor oziroma telesne obremenitve na tem delovnem mestu, prav tako morajo
biti navedene tudi morebitne posebne psihofizične zahteve delovnega mesta.
Delodajalec mora prav tako predložiti sistemizacijo za vsa delovna mesta, ki so
primerna za invalida, ki mu namerava odpovedati pogodbo o zaposlitvi (npr. delovna
mesta v istem tarifnem razredu ali po isti stopnji zahtevane izobrazbe), z opisi teh
delovnih mest in navedbo pogojev za njihovo zasedbo. Enako velja za izpis iz izjave o
varnosti z oceno tveganja, da morajo biti v tej izjavi zajeta vsa podobna oziroma
druga primerna delovna mesta za invalida, ki mu delodajalec namerava odpovedati
pogodbo o zaposlitvi. ZRSZ ugotavlja, ali so zahtevane take zdravstvene sposobnosti
in obremenitve na delovnem mestu, da jih invalid ne izpolnjuje. Delodajalec mora
dokazati, da ima invalid take omejitve, da ga ne more zaposliti na nobenem drugem
delovnem mestu. ZRSZ primerja podatke o delovnem mestu iz sistemizacije s podatki
o delovnem mestu iz pogodbe o zaposlitvi in iz izjave o tveganju ter z omejitvami in
zmožnostmi invalida iz dokazil o invalidnosti. V primeru, da iz predložene
dokumentacije OS ZRSZ ne more ugotoviti, ali bi za konkretnega delavca delodajalec
imel na voljo še kakšno drugo ustrezno delovno mesto ter da je predložil le en del
sistemizacije, iz katere to ni razvidno, lahko opravi tudi obisk pri delodajalcu in ga
zaprosi za dopolnitev te dokumentacije oziroma vpogled v celoten akt o sistemizaciji.

-

Dokazila o spremembah organiziranega delovnega procesa glede na prejšnje stanje,
če gre za spremembe organiziranega delovnega procesa.

-

Program razreševanja presežnih delavcev, če gre za odpoved večjemu številu delavcev
iz poslovnih razlogov. ZRSZ nima pristojnosti za vsebinski pregled programa. Strokovni
delavec pregleda ali so v programu navedena imena delavcev iz vloge delodajalca in
tista delovna mesta, ki so navedena v vlogi ter ali je mogoče na kakšen način
preprečiti prenehanje pogodbe o zaposlitvi invalidu (npr. vključitev invalida v kakšen
program APZ). Na podlagi sistemizacije delovnih mest in izpisa iz izjave o varnosti z
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oceno tvegana
delovno mesto.
-

ZRSZ ugotavlja, ali bi lahko delodajalec zagotovil invalidu drugo

Dokazilo oziroma obrazložitev poslovnega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi
invalidu oziroma poslovnega razloga ter vpliva invalidnosti glede na možnosti. V
primerih, tj. če gre za invalida ali delovnega invalida, mora delodajalec dokazati, da
invalidu utemeljeno ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi na drugem ustreznem
delu, ki ustreza invalidovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti
oziroma da je zanj iskal ustrezno delovno mesto pri drugem delodajalcu, vendar
slednji zanj nima ustreznega delovnega mesta. OS ZRSZ, ki pozna realno situacijo na
trgu dela, lahko tudi sama poda oceno ali v
konkretnem okolju obstaja kakšna
možnost za zaposlitev konkretnega invalida, ki mu delodajalec odpoveduje pogodbo o
zaposlitvi pri drugem delodajalcu, vendar pa mora delodajalec tudi z listinami
dokazovati, da je za invalida iskal drugo možnost prezaposlitve.

4.1.1.1 Pravna podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu
Dne 23. 12. 2005 je bil objavljen Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za
odpoved pogodbe o zaposlitvi (Ur. list RS št. 117/2005). Dne 1. 3. 2006 pa je komisija
na svoji seji sprejela še poslovnik, ki govori o načinu njenega dela, njeni sestavi, postopku
ugotavljanja podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ter o samem zasedanju komisije
ter njenih članih.
Zakonske podlage za ta ukrep so v ZDR, ZZRZI in v zakonu ZPIZ, ki v nadaljevanju
opredeljujejo sledeče:
-

Delodajalec od 1. 1. 2006 dalje lahko delavcu invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi iz
poslovnega razloga oziroma delovnemu invalidu zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali
III. kategorije, ali iz poslovnega razloga, če mu hkrati ponudi sklenitev nove pogodbe
o zaposlitvi za nedoločen čas na drugem ustreznem delu, ki ustreza invalidovi
strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti v skladu s tem zakonom
oziroma predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ali na podlagi sporazuma
z drugim delodajalcem zagotovi, da mu drugi delodajalec ponudi sklenitev pogodbe o
zaposlitvi za nedoločen čas na ustreznem delu pri njem (ZZRZI, 40. čl.).

-

Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi invalidu zaradi nezmožnosti za
opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti in v primeru
poslovnega razloga v primerih in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov (ZDR, 116. čl.).

-

Odpoved zaposlitve zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije ali iz
poslovnega razloga brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi je vezana na zagotovitev
pravice zagotovitve premestitve na drugo delovno mesto brez ali po končani poklicni
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rehabilitaciji oziroma pravice dela s krajšim delovnim časom od polnega. Prav tako v
skladu s predpisi iz delovnih razmerij odpove pogodbo o zaposlitvi, če delovni invalid
brez opravičljivih razlogov ne podpiše pogodbe o poklicni rehabilitaciji ali ne nastopi ali
konča rehabilitacijo v roku, določenim s to pogodbo, ne izpolnjuje pogodbe, kot je to
določeno v pogodbi o poklicni rehabilitaciji, ne nastopi dela na drugem delovnem
mestu in pa ne prične dela s krajšim delovnim časom od polnega (ZPIZ, 122. čl.).
V nadaljevanju je pomembno tudi delo Komisije za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu,
ki natančneje opredeljuje, kdaj le-ta zaseda, kdo jo sestavlja in kako odloča ( ZPIZ, 103.
čl.).
4.1.1.2 Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
Delodajalec, ki ima vsaj 5 zaposlenih delavcev, lahko takemu delavcu odpove delovno
razmerje le na podlagi predhodnega pisnega MNENJA Komisije MDDSZ za ugotovitev
podlage za odpoved o zaposlitvi. Mnenje, ki ga komisija izda, je dokončno, se pravi
delodajalec se nanj ne more pritožiti, lahko poda le novo vlogo.
Postopek se začne, ko delodajalec pošlje vlogo na sedež komisije. Sekretar komisije
predlog delodajalca skupaj s popisom zadeve posreduje pristojni območni službi Zavoda
RS za zaposlovanje po sedežu delodajalca, da se pripravita ugotovitev in predlog.
Aktivnosti ZRSZ:
1. Pregleda se vlogo in celotno delovno dokumentacijo (če gre za presežek več kot 10
delavcev, se preveri, če je Zavod RS za zaposlovanje dobil program razreševanja
presežnih delavcev)
2. Vloge so običajno (v 99 %) nepopolne. ZRSZ v tem primeru pozove delodajalca na
dopolnitev vloge (če je vloga zelo pomanjkljiva, se delodajalcu v dopisu priloži obrazec
Delovna anamneza, kjer dobimo sklop vseh potrebnih informacij).
3. Če gre za delodajalca, ki pogosto odpušča invalide oz. za velikega delodajalca, ZRSZ
opravi obisk.
4. Na podlagi vloge (predloga z delovno dokumentacijo) ter vseh naknadno pridobljenih
podatkov (delodajalca se velikokrat tudi pokliče kar po telefonu. Običajno so to vodje
oddelkov, sektorjev ali kar direktorji v manjših podjetjih; odvisno od organiziranosti
podjetja) ZRSZ pripravi povzetek vloge ter ugotovitev in predlog, ter vse zbrano pošlje
nazaj na komisijo.
5. Se pa zgodi, ko ZRSZ kdaj kljub zbranim podatkom ne more podati ugotovitve in
predloga. V tem primeru predlaga komisiji (v tem postopku ZRSZ nič ne »zahteva«,
pač pa le »predlaga«, saj postopek ne teče po ZUP-u in delodajalec ni dolžan ničesar
storiti, a je pa po drugi strani pravilnik (4. člen), ki pa določa, kaj komisija šteje za
delovno dokumentacijo, brez česar pa ne more podati mnenja, ki je za delodajalca
ključen v procesu odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu), da zadevo pregleda še drug
organ; npr. inšpektorat za delo, ki pa po potrebi tudi opravi obisk v podjetju.
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6. Komisija pa sama lahko pridobi potrebne in pomembne podatke od drugih strokovnih
inštitucij (URI Soča, CSD, ZPIZ, ZRSZ …).
Komisijo sestavlja 5 članov (ZPIZ, 123. čl.):
-

predstavnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (običajno so povabljeni, a se
sej ne udeležujejo),
predstavnici Inšpektorata Republike Slovenije za delo,
predstavnika Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
predstavniki delodajalcev,
predstavniki sindikatov.

Na čelu komisije je predsednik; ki je predstavnik ZRSZ (predlaga ga MDDSZ) ter sekretar
komisije, ki skrbi, da delo teče nemoteno ter predvsem pregleda vse predloge
delodajalcev.
Ves »postopek« od oddaje vloge na komisijo pa do izdelave končnega mnenja komisije je
dolgotrajen; traja lahko tudi nekaj mesecev (to velja predvsem v primeru, da gre za
delavca invalida, ki je hkrati še starejši delavec, v tem primeru se pridobijo podatki o prvi
možni upokojitvi, kar pa traja, saj ima marsikateri delavec delovno dobo tudi v tujini. V
tem primeru se pridobijo podatki tudi iz tujine).
Letno prejme komisija iz cele Slovenije v povprečju od 800 do 1300 vlog.
V nadaljevanju bom prikazala statistične podatke za obdobje od leta 2006–2010, ki kažejo
delo
na
komisije
pri
reševanju
vlog.
(Dostopno
10.
11.
2010
na
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/komi
sija_odpoved).
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Tabela 3: Delo Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi od
2006 do 2010

Leto

prejeto

pozitivno

negativno

drugo

SKUPAJ

Nerešene vloge
na dan 31. 12.

2006

1133

599

160

64

823

310

2007

839

723

166

49

938

211

2008

866

572

142

70

784

293

2009

1156

913

150

78

1141

308

2010 (od 1. 1–
24. 8. 2010)

950

460

112

50

622

328

Vir: MDDSZ

Graf 2: Delež in analiza vlog v letih 2006 do 2010

Vir: MDDSZ
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4.2 VRSTE BREZPOSELNOSTI
Ekonomisti razlikujejo številne kategorije nezaposlenosti:
Frikcijska nezaposlenost se pojavi, ko delavci zamenjajo službe, vendar takoj ne
začnejo z delom v novi službi. Brezposelni so le kratek čas, ko iščejo službo ali čakajo, da
prevzamejo novo delovno mesto. Ekonomisti ocenjujejo, da jo občasna nezaposlenost v
dinamičnih gospodarstvih neizogibna in po navadi ne predstavlja resnega problema.
- Strukturna nezaposlenost se pojavi, ko so razpoložljiva tako delovna mesta kot
delavci, ki iščejo zaposlitev, vendar pa delavci ne ustrezajo delovnim mestom. Ločimo dve
vrsti, in sicer regionalno in sektorsko nezaposlenost.
A) Regionalna nezaposlenost obstaja, ko brezposelni delavci ne živijo na območjih, kjer so na
razpolago ustrezna delovna mesta.
B) Sektorska nezaposlenost obstaja, ko so brezposelni brez ustreznih veščin ali kvalifikacij,
da bi zasedli prosta delovna mesta. Ko propade stara industrija in se razvija nova, imajo
nekateri delavci zastarela znanja.
- Ciklična nezaposlenost; tako občasna kot strukturna se pojavita, kljub temu da so
brezposelnim na razpolago delovna mesta (Haralambus in Holborn, 2005, str .249–250).
-

V Sloveniji je trg dela27 specifičen, lahko govorimo o t. i. strukturnem neskladju na trgu
dela, zaradi tega Zavod RS za zaposlovanje izvaja tudi druge aktivnosti, katerih glavnih
namen je povečati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb. Tukaj gre predvsem za
ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki so primerni tako za brezposelne osebe kot
delodajalce, saj z različnimi finančnim vzpodbudami lahko pospešujejo novo zaposlovanje.

4.3 MERJENJE BREZPOSELNOSTI
Na področju merjenja brezposelnosti se uporabljata dve metodi.
Ločimo registrirano brezposelnost na ZRSZ, kjer se uporablja izračun na podlagi deleža
registrirano brezposelnih osebah v aktivnem prebivalstvu in anketno brezposelnost, ki je
metodološko usklajena s priporočili ILO (International Labour Organization) in z zahtevami
Eurostata o izvedbi te ankete v državah EU.
Registrirano brezposelnost poznajo povsod po svetu in je, če lahko tako povzamem,
najbolj tradicionalno spremljanje brezposelnosti. Namreč, register zavzame vsako osebo,
ki je brez zaposlitve, je delozmožna in je v starosti od 15 do 65 let. Zakon o urejanju
trga dela za brezposelno osebo (ZUTD, 9. čl.) šteje iskalca zaposlitve, ki je zmožen za
delo, prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno

27

Prostor, na katerem se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi izkušnjami ter
delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta oziroma vrste dela (ZUTD, 5. člen)
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oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec storitve
posredovanja zaposlitve, poleg tega:
-

ni v delovnem razmerju,
ni samozaposlen,
ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter
zavodu,
ni kmet,
ni upokojenec,
nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca odraslih, mlajšega od 26 let.

Anketna brezposelnost je statistično spremljanje aktivnosti (seštevek delovno aktivnega
prebivalstva in brezposelnih oseb) prebivalstva, ki temelji na izbranem vzorcu
gospodinjstev. Anketa zagotavlja podatke o velikosti, strukturi in značilnosti aktivnega (to
je seštevek delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega (tvorijo
osebe, ki niso razvrščeni niti med delovno aktivno prebivalstvo niti med brezposelne osebe
in so stare 15 let in več) prebivalstva. Brezposelne osebe po ADS so osebe, ki v
poročevalskem tednu niso bile zaposlene ali samozaposlene in niso opravile nikakršnega
dela za plačilo ter:
-

so v zadnjih štirih tednih aktivno iskale delo in bi ga bile takoj (v dveh tednih)
pripravljene sprejeti, če bi ga našle ali
so že našle delo in ga bodo začele opravljati v času po poročevalskem tednu.

V okviru ankete o delovni sili bo (ADS) Statistični urad RS v letu 2011 izvajal priložnostni
modul o zaposlovanju invalidnih oseb28.

4.4 VPLIV KRIZE IN SPREMEMBE NA TRGU DELA, GIBANJE IN
STRUKTURA BREZPOSELNIH INVALIDOV
Razmere na domačem trgu dela so še zmeraj negotove.
Svetovno gospodarstvo že kaže nekaj znakov okrevanja, vendar če beležimo podatke v
Sloveniji se še vedno kaže negativna gospodarska rast, kar se odraža v tem, da se
podjetja še vedno soočajo z likvidnostnimi težavami, zaostrene so razmere predvsem v
gradbeništvu in posledično tudi v trgovini. Spremenjene razmere na trgu dela narekujejo
intenziviranje prizadevanj za učinkovito delo in ustrezno obravnavo brezposelnih oseb.

28

Uredba Komisije (EU) št. 317/2010 z dne 16. aprila 2010 o sprejetju specifikacij priložnostnega
modula za leto 2011 o zaposlovanju invalidov za vzorčno raziskavo delovne sile iz Uredbe Sveta
(ES) št. 577/98.
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Strategija Evropa 2020
Ukrepi EU bodo podpirali in dopolnjevali nacionalna prizadevanja za: analiziranje položaja
trga dela invalidov; boj proti tistim nadomestilom za delovne nezmožnosti, ki invalide
odvračajo od vstopa na trg dela; pomoč pri njihovem vključevanju na trg dela z uporabo
Evropskega socialnega sklada (ESS); razvoj aktivnih politik na trgu dela, omogočanje
dostopnejših delovnih mest; razvoj služb za zagotavljanje zaposlitev, podpornih struktur
ter usposabljanj na delovnem mestu; spodbujanje uporabe Uredbe o splošnih skupinskih
izjemah29, ki dovoljuje dodelitev državne pomoči brez predhodne priglasitve komisiji.
Cilj je omogočiti veliko večjemu številu invalidov, da se z lastnim delom preživljajo na
odprtem trgu dela. Delež delovnih invalidov v strukturi brezposelnih invalidov je daleč
največji, kar prikazuje v nadaljevanju tudi naslednji graf v razponu let od 2005 do 2010.

Graf 3: Brezposelne invalidne osebe po vrstah invalidnosti v Sloveniji (2005–2010)
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Vir: Zavod RS za zaposlovanje
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Uredba Komisije ES št. 800/2008 (Ul. l, 214, 9. 8. 2008, str. 3)
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Tabela 4: Brezposelne invalidne osebe, Slovenija 2005–2010

Dec. 2005 Dec. 2006 Dec. 2007
Vojaški invalid

Dec. 2008

Dec. 2009 Dec. 2010

24

24

20

19

23

20

Delovni invalid (II.,
III. kategorije)

6.555

6.999

8.304

8.906

10.555

12.071

Kategoriziran
mladostnik

1.432

1.008

812

754

933

958

Invalidna oseba po
ZUZIO

1.124

947

822

720

718

642

Invalidna oseba po
ZZRZI

144

358

592

855

1.168

Invalid z ugotovljeno
telesno okvaro

16

30

34

48

59

Invalidna oseba po
predpisih EU
Skupaj

2
9.135

9.138

10.346

11.025

Vir: Zavod RS za zaposlovanje 2010
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13.132

14.920

5 SPODBUDE
INVALIDOV

PRI

ZAPOSLOVANJU

BREZPOSELNIH

Invalidne osebe so zaradi zmanjšane oz. omejene delovne zmožnosti postavljene v slabši
položaj pri vključitvi na trg delovne sile, zato se pri zaposlovanju invalidnih oseb na Skladu
za vzpodbujajanje in zaposlovanje invalidov priznavajo naslednje finančne spodbude
delodajalcem, ki lahko pospešujejo zaposlovanje in integracijo invalidnih oseb:
1. Subvencije plač invalidom -– odobri invalidom Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja
invalidov zaradi njihovega doseganja nižjih delovnih rezultatov, ki so posledica njihove
invalidnosti. Subvencija plače je pravica invalida, ki je zaposlen na zaščitenih delovnih
mestih, v podporni zaposlitvi in pri zaposlitvi v invalidskih podjetjih. Glede na obliko
zaposlitve je lahko subvencija v naslednjih odstotkih od minimalne plače (osnova za
subvencijo):
- v zaščitni zaposlitvi od 30 % do 70 % minimalne plače,
- v podporni zaposlitvi od 5 % do 30 % minimalne plače,
- v invalidskem podjetju od 5 % do 30 % minimalne plače.
2. Plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo – lahko
uveljavlja delodajalec s predložitvijo načrta prilagoditve delovnega mesta in sredstev
za delo ter z izjavo o nameravani zaposlitvi invalida za nedoločen čas ali za določen
čas najmanj 24 mesecev. Sklad lahko povrne do 70 % stroškov prilagoditve delovnega
mesta in sredstev za delo.
3. Plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju – lahko uveljavlja
delodajalec na podlagi izdelanega individualiziranega načrta podpore invalidu in
delodajalcu do višine 30 ur mesečno, če invalid nima več pravice do zaposlitvene
rehabilitacije in ima z invalidom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ali za
določen čas najmanj 24 mesecev ali pa gre za zaposlitev invalida nad predpisano
kvoto.
4. Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje –
delodajalci, ki zaposlujejo invalide in samozaposleni invalidi lahko pri skladu
uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
5. Nagrada za preseganje kvote – lahko uveljavlja delodajalec, ki zaposluje invalide
nad predpisano kvoto in tisti delodajalec, ki zaposluje invalide, če zaposluje manj kot
20 delavcev, če invalidnost ni odraz poškodb pri delu ali poklicne bolezni pri tem
delodajalcu. V skladu z 8. členom Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov
lahko delodajalec, ki en mesec presega kvoto, vloži vlogo na sklad do 20. v mesecu.
Sklad pa delodajalcu izda odločbo, s katero mu prizna pravico do nagrade za
preseganje kvote in za začetni mesec in še za največ pet naslednjih zaporednih
mesecev, v katerih bo presegal določeno kvoto zaposlenih invalidov. Nagrada je v
višini 20 % minimalne plače (183,54 EUR) na mesec za vsakega zaposlenega invalida
nad predpisano kvoto.
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6. Letne nagrade za dobro prakso – lahko uveljavlja delodajalec s prijavo na javni
natečaj Sklada za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov, v katerem so opredeljena
merila za izbor delodajalcev z dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov.
V nadaljevanju lahko omenim še olajšavo za zaposlovanje, ki jo lahko uveljavlja
delodajalec, če zaposli invalidno osebo. Po ZZRZI pomeni, da uveljavlja znižanje davčne
osnove v višini 50 % izplačane plače te osebe. Delodajalec, ki zaposluje invalidno osebo s
100 % telesno okvaro ali gluho osebo, pa v višini 70 % izplačane plače te osebe.
Delodajalec, ki zaposluje invalide nad predpisano kvoto, lahko uveljavlja znižanje davčne
osnove v višini 70 % izplačanih plač za te osebe (Zakon o dohodnini, 62. čl.). Iste
olajšave lahko delodajalec uveljavlja tudi enkrat letno ob napovedi davka v skladu z
Zakonom o davku na prihodke pravnih oseb30. Olajšave lahko delodajalec uveljavlja za
istega delavca samo po enem zakonu!
Če povzamem, je lahko pripravljenost podjetja koristna za učinkovito integracijo invalidnih
oseb na trg dela, saj z dobrim zgledom lahko izboljšajo splošni nivo osveščenosti v družbi
o zadevah, ki se tičejo zaposlovanja invalidnih oseb. Ob takem načinu dela lahko
pritegnejo tudi ostala podjetja, ki jemljejo zaposlovanje invalidnih oseb kot odgovornost v
okolju, kjer delujejo, saj se s tem povečujeta tudi ugled podjetja in socialna integracija
razvoja družbene odgovornosti.

5.1 AKCIJSKI PROGRAM ZA INVALIDE 2007–2013
Republika Slovenija spoštuje skupne evropske vrednote in je na podlagi evropskih
predpisov in priporočil pripravila Akcijski program za invalide 2007–2013, ki predstavlja
usklajen program ukrepov za invalide na vseh področjih, ki pomembno vplivajo na
življenje invalidov (izobraževanje, zaposlovanje, zdravje, kultura, dostopnost …) in so

30

56. člen – Olajšava za zaposlovanje invalidnih oseb; Zavezanec, ki zaposluje invalida, po
zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje
davčne osnove v višini 50 % plač 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.
(2) Zavezanec, ki zaposluje invalide iz prvega odstavka tega člena 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 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. Olajšava
po tem odstavku se izključuje z olajšavo po prvem odstavku tega člena
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zapisana v 12 temeljnih ciljih in 124 ukrepih, ki imajo namen urejati vsa področja življenja
invalidnih oseb.
Cilji, ki so zapisani v Akcijskem programu za invalide 2007–2013:
-

V družbi povečati osveščenost o invalidih, njihovem prispevku k razvoju družbe, o
pravicah, dostojanstvu in potrebah.
Vsi invalidi imajo pravico, da enakovredno in brez diskriminacije izbirajo, kje in kako
bodo živeli in so polno vključeni ter sodelujejo v življenju skupnosti.
Invalidom zagotavljati dostopnost grajenega okolja, prevoza, informacij in
komunikacij.
Na podlagi enakih možnosti in brez diskriminacije zagotavljati vključujoč izobraževalni
sistem na vseh ravneh in vseživljenjsko učenje.
Invalidom zagotavljati dostop do dela in zaposlitve brez diskriminacije v delovnem
okolju, ki je invalidom odprto, vključujoče in dostopno.
Invalidom zagotavljati ustrezno življenjsko raven, finančno pomoč in socialno varnost.
Invalidom zagotavljati učinkovito skrb za njihovo zdravje.
Invalidom zagotavljati vključenost v kulturne dejavnosti in sodelovanje na področju
dostopnosti do kulturnih dobrin na enakopravni osnovi.
Invalidom zagotavljati sodelovanje pri športnih in rekreativnih dejavnostih.
Invalidom zagotavljati enakopravno udeležbo v verskem in duhovnem življenju v
svojih skupnostih.
Krepitev delovanja invalidskih organizacij.
Odkrivanje in preprečevanje nasilja ter diskriminacije nad invalidi.

Splošna načela in obveznosti Akcijskega programa za invalide 2007–2013, ki izhajajo iz
mednarodnih in slovenskih dokumentov, bi lahko strnjeno povzela:
-

-

-

-

Spoštovanje različnosti in sprejemanje invalidnosti kot dela človeške različnosti in
zagotavljanje enakosti možnosti: načelo zagotavlja pozitivne ukrepe za zagotavljanje
enakih možnosti na vseh področjih, ki so potrebna za uresničevanje polnopravnega
državljanstva.
Nediskriminacija: načelo nediskriminacije zagotavlja invalidom preprečevanje
razlikovanja, izključitve ali omejevanja pri uživanju njihovih pravic, tako kot to velja za
vse ostale člane skupnosti.
Na nivoju družbe zagotavljati polno in učinkovito sodelovanje ter vključenost v
družbo: invalidi morajo imeti enake možnosti kot drugi državljani, da aktivno
sodelujejo pri razvoju skupnosti, v kateri živijo, tako na lokalnem, regionalnem in
nacionalnem nivoju in prevzemajo odgovornost za njen razvoj.
Na nivoju posameznika zagotavljati spoštovanje človekovih pravic – dostojanstva in
individualne avtonomije, kar vključuje svobodo do lastne izbire in samostojnost oseb.
Individualni pristop do zagotavljanja in izvajanja storitev in programov, ki so
namenjeni invalidom.
Dostopnost kot predpogoj za uresničevanje pravic in socialno vključenost.
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Nosilci:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Svet Vlade Republike Slovenije za invalide,
invalidske organizacije, Sklad za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Uri – Soča,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, CSD.

5.2 ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU
INVALIDOV
Državni zbor RS je 21. maja 2004 sprejel novi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov, ki je nadomestil dotedanji ZUZIO, ki je bil sprejet že 30. 6. 1976 in
je veljal vse do 25. 6. 2004.
Zakon je za invalide prinesel pravico do zaposlitvene rehabilitacije, zaščitno in podporno
zaposlovanje, zaščitena delovna mesta, spodbude pri zaposlovanju, kvotni sistem itd.
Pravice po tem zakonu lahko uveljavljajo invalidi, ki so pridobili status po tem zakonu in
drugih predpisih. Osnovo za ugotavljanje invalidnosti po tem zakonu daje Mednarodna
klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (ICF)31. Bistvo je na
zaposlitveni rehabilitaciji in pravici invalida, da se vključi v program. Gre za sklop storitev,
s katerim se invalidu povečuje možnost zaposlenosti, in to na način, da se usposobi za
ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev obdrži oziroma v njej napreduje, ali pa, spremeni
svojo poklicno kariero. Nove rešitve v zakonu temeljijo na tem, da se invalidom omogoči
samostojno usmerjenost h kvaliteti delovnega življenja, prevzemanju odgovornosti za
odločitve ter zagotavljanje enakovredne možnosti udeležbe na trgu delovne sile s
kreiranjem ustreznih delovnih mest in pogojev za njihovo delo.
5.2.1 IZVAJALCI ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB2 in
14/09 ODL.US: U-I-36/06-18, v nadaljevanju ZZRZI)
določa, da se zaposlitvena
rehabilitacija izvaja kot javna služba v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije
(ZZRI, 18. čl). V mrežo se vključijo javni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki
izpolnjujejo pogoje za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. Javni zavodi morajo
imeti v temeljnem aktu opredeljeno izvajanje zaposlitvene rehabilitacije. Fizične in pravne
osebe, ki niso javni zavodi, pa morajo pridobiti koncesijo.
Začetki segajo v leto 2005, ko je minister, pristojen za invalidsko varstvo, sprejel mrežo
izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije. Mreža 2005 je bila vzpostavljena na podlagi
takratnega dejanskega stanja in je s 13,5 timi za zaposlitveno rehabilitacijo predvidevala

31

Z MKF ocenjujemo in kodiramo telesne in duševne funkcije + stopnjo okvare funkcioniranja.
Merilo za oceno uspešnosti je človekovo funkcioniranje. Zagotavlja nek enoten jezik (dejavnosti,
poveže različne sisteme v okviru socialne politike). Omogoča nam oceno potreb, izvidov, stroškov,
kakovosti in zadovoljstva.
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pokritost vseh območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje z izvajalci zaposlitvene
rehabilitacije. Javni zavod, ki je imel v temeljnem aktu opredeljeno izvajanje zaposlitvene
rehabilitacije, je bil le URI – Soča, ki je štirimi timi pokril le del območnih služb Zavoda RS
za zaposlovanja, zaradi česar je bilo potrebno izvajanje zaposlitvene rehabilitacije podeliti
tudi koncesionarjem.
Septembra 2005 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavilo javni natečaj
za podelitev koncesij za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. Izbranih je bilo 12
koncesionarjev za celo Slovenijo. Koncesije so bile podeljene za obdobje od leta 2006 do
leta 2009.
Praksa izvajanja zaposlitvene rehabilitacije v okviru mreže 2005 pokaže, da so potrebe po
zaposlitveni rehabilitaciji v določenih območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje
bistveno presegale priznani obseg timov, da je pokritost z izvajalci zaposlitvene
rehabilitacije po območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje neenakomerno
porazdeljena in da je premalo strokovnih timov za posamezne skupine invalidov.
Glede na pobude in predloga za razširitev mreže, tako s strani Zavoda RS za zaposlovanje
kot tudi izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije se koncem leta 2009 določi za obdobje od
2010 do 2013 večje število timov in sicer 17. Novost je tudi, da se poveča obseg
financiranja strokovnih timov s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in
sicer s 75 % na 90 %. Večji obseg financiranja s strani MDDSZ pomeni tudi več obravnav
na strokovni tim, ki jih bo napotil Zavod RS za zaposlovanje.
Zavedati se moramo, da je gospodarska kriza spremenila razmere na trgu delovne sile,
povečalo se je število brezposelnih, tudi brezposelnih invalidov.
Vsi ti razlogi so postali ključni za pripravo nove mreže izvajalcev zaposlitvene
rehabilitacije.
V obdobju od 1. marca 2010 do 31. decembra 2013 izvajajo storitve zaposlitvene
rehabilitacije
naslednji
izvajalci
(Dostopno
28.
12.
2010
na
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/MREZA_iz
vajalcev_ZR_za_obdobje_od_2010_do_2013_z_dne_22.7.2009.pdf):
Javni zavod:
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA: Lokacija: Ljubljana,
Maribor.
Koncesionarji:
- Centerkontura, d. o. o.: Lokacije izvajanja: Ljubljana, Kočevje, Postojna, Cerknica,
Kranj,
- CRI Celje, d. o. o., Lokacije izvajanja: Celje, Sevnica,
- Integra inštitut, Inštitut za razvoj človeških virov: Lokaciji izvajanja: Velenje,
- Invalidsko podjetje Posočje d. o. o., Lokaciji izvajanja: Tolmin, Volčja Draga,
- Ozara storitveno in invalidsko podjetje, d. o. o, Lokacija izvajanja: Maribor,
-
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-

-

Papilot Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja; Lokacije izvajanja:
Ljubljana, Koper, Črnomelj,
Racio, družba za razvoj človeškega kapitala d. o. o., Lokacije izvajanja: Celje, Koper,
Kranj, Maribor, Solkan, Novo mesto, Ptuj, Krško, Trbovlje, Velenje, Dravograd, Murska
Sobota, Ljubljana Polje,
Šentprima – Zavod za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov, Lokacije
izvajanja: Ljubljana, Celje, Koper, Postojna,
Zavod Jelša – Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo: Lokacija
izvajanja: Jesenice,
Zavod Ruj, Velenje, Lokacija izvajanja: Nazarje,
Zavod Vitis – Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo: Lokacija
izvajanja: Ptuj,
ZIP center, d .o. o. Podjetje za proizvodnjo, storitve, usposabljanje in zaposlovanje
invalidov: Lokacija izvajanja: Ravne na Koroškem
Želva, d. o. o, Lokacije izvajanja: Ljubljana, Trbovlje, Novo mesto.

Izbrani izvajalci zaposlitvene rehabilitacije izvajajo zaposlitveno rehabilitacijo po
Standardih storitev zaposlitvene rehabilitacije. ZZRZI v 15. členu opredeljuje štirinajst
storitev zaposlitvene rehabilitacije, in sicer:
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Tabela 5: Standardi storitev

Storitve:

Opis storitve

Storitev A

Svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi

Storitev B

Priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in
poklicnih interesov

Storitev C

Pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih
vključevanja v usposabljanje in delo

Storitev D

Pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev

Storitev E

Razvijanje socialnih spretnosti in veščin

Storitev F

Pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve

Storitev G

Analiza konkretnega mesta in delovnega okolja invalida

Storitev H

Izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida

Storitev I

Izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo

Storitev J

Usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma izbranem poklicu

Storitev K

Spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju

Storitev L

Spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi

Storitev M

Sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa

Storitev N

Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov

Storitev O

Opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije

Vir: MDDSZ
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5.2.2
POSTOPEK
ZA
PRIDOBITEV
PRAVICE
DO
REHABILITACIJE IN STATUS INVALIDNE OSEBE PO ZZRZI

ZAPOSLITVENE

Postopek se začne z vlogo zainteresirane osebe. Vlogi stranka priloži zdravniški izvid z
mnenjem osebnega zdravnika ali zdravnika svetovalca na Zavodu RS za zaposlovanje, ter
drugo dokumentacijo, s katero dokazuje trajne posledice telesne ali duševne okvare ali
bolezni. Vlogo za uveljavitev pravice do zaposlitvene rehabilitacije in statusa invalidne
osebe poda pri rehabilitacijskem svetovalcu.
Status invalida lahko pridobi oseba, ki je stara več kot 15 let. Starostna omejitev je
vezana na možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih.
Postopek vodi rehabilitacijski svetovalec. V postopku je obvezno mnenje rehabilitacijske
komisije (pri pristojni območni službi Zavoda RS za zaposlovanje), ki pregleda vso
dokumentacijo in pripravi mnenje. Zavod RS za zaposlovanje po izvedenem upravnem
postopku izda odločbo, s katero prizna status invalidni osebi, ki izpolnjuje zakonska
določila in nima priznanega statusa invalida po drugih predpisih. Postopek se lahko združi,
tako da se v istem postopku lahko izda ena odločba, in sicer odločba o priznanju pravice
do zaposlitvene rehabilitacije in statusa invalidne osebe po ZZRZI.
V nadaljevanju Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov določa obvezno
pripravo rehabilitacijskega načrta, ki določa vrsto, obseg in trajanje izvajanja zaposlitvene
rehabilitacije.
Zaposlitvena rehabilitacija je pravica brezposelnega invalida do posameznih storitev
strokovnega osebja. Gre za storitve, s katerimi se povečuje zaposljivost invalida tako da
se usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev obdrži oziroma v njej napreduje ali
spremeni svojo poklicno kariero. Dejstvo je, da so do zaposlitvene rehabilitacije
upravičeni brezposelni invalidi, ki po drugih predpisih nimajo pravice do enakih storitev
rehabilitacije in če izpolnjujejo v zakonu opredeljena merila. Delo je pomembno tako za
pridobivanje sredstev kot za ohranjanje invalidove socialne in psihološke vrednosti.
Zakon določa merila, ki priznavajo pravico do zaposlitvene rehabilitacije, in sicer vpliv
posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni na posameznika, potrebe po storitvah
zaposlitvene rehabilitacije kot delu celostne rehabilitacije pri posamezniku, možnost
zaposljivosti s prilagoditvijo ali z uporabo sodobnih tehnologij, oceno socialnega in
delovnega okolja (socialne vloge posameznika) in druga strokovna merila, oblikovana po
pravilih stroke.
Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, ima po 16. in 17. čl.
ZZRZI določene pravice in obveznosti:
-

pravico do storitev zaposlitvene rehabilitacije v skladu z odločbo in rehabilitacijskim
načrtom,
pravico in obveznost, da v zaposlitveni rehabilitaciji aktivno sodeluje,
pravico do naslednjih denarnih prejemkov: plačila stroškov javnega prevoza za
invalida in njegovega spremljevalca oziroma spremljevalko v primeru, da ga
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-

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 30 % 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,
druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz načina in obsega izvajanja zaposlitvene
rehabilitacije.

Zaposlitvena rehabilitacija temelji na timskem delu in aktivni vlogi invalida.
Praksa kaže, da si sami težko najdejo primerno zaposlitev. Dejstvo je, da so na trgu
delovne sile težje zaposljive osebe, so nekonkurenčni, zato težko dobijo priložnosti, da bi
pokazali svoje možnosti in potenciale.
5.2.3 MNENJE REHABILITACIJSKE KOMISIJE
Storitev B predstavlja, poleg storitve A, začetno, izhodiščno fazo v procesu
poklicne/zaposlitvene rehabilitacije in oceno potreb po storitvah zaposlitvene
rehabilitacije.
Storitev je usmerjena v celostno oceno posameznikovega aktualnega delovnega in
socialnega funkcioniranja, njegovih zmožnosti, potencialov, interesov in ovir, relevantnih
dejavnikov v okolju, možnosti za vključitev v zaposlitev ali izobraževanje.
Cilj storitve je opredelitev nadaljnjih aktivnosti in ukrepov, ki so potrebni za oblikovanje
rehabilitacijskega načrta ter izboljšanje možnosti za napredovanje v poklicni karieri.
Storitev B je osnova za izdajo mnenja Rehabilitacijske komisije I. stopnje, tako pri
opredelitvi statusa invalida kot tudi pri določanju potrebnih storitev zaposlitvene
rehabilitacije. Po 31. členu ZZRZI lahko rehabilitacijska komisija pred izdajo mnenja
pridobi mnenje o ravni invalidovih sposobnosti, znanj, delovnih navad in interesov, ki ga
izdela izvajalec zaposlitvene rehabilitacije (predhodno rehabilitacijsko mnenje).
Storitev B je izhodišče za pripravo mnenja o možnostih, vrsti in načinu poklicne
rehabilitacije ter pripravo rehabilitacijskega načrta na Zavodu za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
Mnenje strokovnega tima izvajalca je zajeto v obrazcu, ki je oblikovan na osnovi vsebine
standardov storitev zaposlitvene rehabilitacije.
V storitvi B so zajeta področja in vsebine, kot so:
-

Mnenje zajema timsko oceno posameznih pomembnih področij skladno z vsebino
standardov in ne poročila posameznih strokovnih delavcev tima.
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- Sestavni del mnenja je tudi kodiranje po MKB in ICF (za ZRSZ).
- Mnenje zajema tudi mnenje o obstoju in stopnji invalidnosti in opis stopnje težav in
ovir kot osnovo za priznanje pravice do storitev zaposlitvene rehabilitacije (za ZRSZ).
- Mnenje se zaključi s predlogom aktivnosti, ki so osnova oblikovanju rehabilitacijskega
načrta.
- Pri oblikovanju sheme mnenja smo poskušali v čim večji meri upoštevati vsebine, ki
so zajete v obrazcu RK-5 Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
- Oblikovana je enotna shema mnenja za vse napotitelje, s tem da so dodatne naloge,
povezane s potrebami rehabilitacijskih komisij pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, posebej označene in se za druge napotitelje ne izvajajo.

Člani strokovnega tima se dogovorijo o metodah in področjih dela pri izvedbi storitve B
kot tudi pri oblikovanju mnenja.
Na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije izdela rehabilitacijski svetovalec oziroma
rehabilitacijska svetovalka (v nadaljnjem besedilu: rehabilitacijski svetovalec) Zavoda v
sodelovanju z invalidom rehabilitacijski načrt, ki določa vrsto, obseg, način in trajanje
izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije.
5.2.4 REHABILITACIJSKI NAČRT
Na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije izdela rehabilitacijski svetovalec Zavoda RS za
zaposlovanje v sodelovanju z invalidom rehabilitacijski načrt, ki določa vrsto, obseg, način
in trajanje izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije.
Rehabilitacijski načrt se med izvajanjem rehabilitacije lahko dopolnjuje ali spreminja, in
sicer v primeru, če se med izvajanjem ugotovi, da bi invalid v njegovi oceni potreboval
drugačne ali dodatne storitve zaposlitvene rehabilitacije, se predlaga s poročilom izvajalca,
dopolnitev oz. sprememba rehabilitacijskega načrta.
V času trajanja zaposlitvene rehabilitacije lahko pride tudi do mirovanja zaradi določenih
razlogov, in sicer lahko se ugotovi, da je nadaljevanje zaposlitvene rehabilitacije iz
kakršnega koli razloga nesmiselno, saj ni mogoče pričakovati ustreznega rezultata
(zdravljenje …). Ko prenehajo okoliščine, se lahko program zaposlitvene rehabilitacije
nadaljuje.
Z rehabilitacijskim načrtom se spremlja potek in učinek zaposlitvene rehabilitacije.
Rehabilitacijski načrt zajema povzetek dosedanje obravnave, cilje zaposlitvene
rehabilitacije, načine, aktivnosti in postopke za dosego ciljev, navedbo vrste, obsega in
trajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije ter izvajalca zaposlitvene rehabilitacije.
Pri pripravi rehabilitacijskega načrta je obvezno sodelovanje invalida, saj brez njegove
pripravljenosti za sodelovanje v procesu zaposlitvene rehabilitacije rehabilitacija ne more
biti uspešna.
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5.2.5 ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
Zaposlitvena rehabilitacija je pravica brezposelnega invalida do posameznih storitev
programa, ki se izvaja z namenom, da se povečuje zaposljivost invalida, tako da se
usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev obdrži oziroma v njej napreduje ali
spremeni svojo poklicno kariero. Do zaposlitvene rehabilitacije je upravičen tisti invalid, ki
po drugih predpisih nima pravice do enakih storitev rehabilitacije in če izpolnjuje v zakonu
opredeljena merila.
Zaposlitvena rehabilitacija je namenjena brezposelnim osebam:
-

ki že imajo status invalida in imajo zmerne ali velike ovire in težave pri zaposlovanju,
ki še nimajo statusa invalidne osebe, ga pa želijo pridobiti in imajo ugotovljene trajne
posledice ali duševne okvare ali bolezni, težave pri dejavnostih, ki vplivajo na
zaposljivost in ovire pri vključevanju v delovno okolje.

Zakon določa tudi merila, ki so osnova za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije:
-

vpliv posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni na posameznika,
potrebe po storitvah zaposlitvene rehabilitacije kot delu celostne rehabilitacije pri
posamezniku,
ocena socialnega delovnega okolja in
druga merila, ki se oblikujejo po pravilih stroke.

V nadaljevanju zakona je točno določeno, da ima invalid, ki mu je pravica do zaposlitvene
rehabilitacije priznana, tudi določene pravice in obveznosti:
-

pravico do storitev zaposlitvene rehabilitacije v skladu z odločbo in rehabilitacijskem
načrtom,
pravico in obveznost, da v zaposlitveni rehabilitaciji aktivno sodeluje,
pravico do denarnih prejemkov,
drugo.

Vse storitve zaposlitvene rehabilitacije služijo namenu informiranja, usklajevanja,
posredovanja, programiranja dela in zagotavljanja podpornih storitev.
Za vse storitve so opredeljeni standardi, ki so obvezujoči tako za izvajalce zaposlitvene
rehabilitacije kot tudi za ocenjevalce strokovnih nalog (strokovna in nadzorna funkcija) na
področju zaposlitvene rehabilitacije. Standardi opredeljujejo tudi okvirne časovne obsege
storitev in so eden od elementov za oblikovanje normativov.
V nadaljevanju naloge želim podrobneje predstaviti storitve zaposlitvene rehabilitacije:
Storitev A; Svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi ima namen, s
katerim začnemo nek rehabilitacijski proces, vsekakor pa je tudi nujni in temeljni element
vseh ostalih rehabilitacijskih storitev. Storitev je namenjena posamezniku, da spozna svoje
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zmožnosti, potenciale, cilje in pričakovanja ter možnosti v okolju. S tem namenom se
usmeri v razreševanje lastne situacije in prevzemanje odgovornosti za realizacijo le-te.
Storitev B; Priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in
poklicnih interesov je poleg storitve A začetna, izhodiščna faza v procesu
poklicne/zaposlitvene rehabilitacije. Storitev je usmerjena v celostno oceno
posameznikovega aktualnega delovnega in socialnega funkcioniranja, njegovih zmožnosti,
potencialov, interesov in ovir, relevantnih dejavnikov v okolju, možnosti za vključitev v
zaposlitev ali izobraževanje.
Storitev je izhodišče za oceno statusa invalida in oceno potreb po storitvah zaposlitvene –
poklicne rehabilitacije.
Storitev C; Pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih
vključevanja v usposabljanje in delo je izvedena v individualni ali skupinski obliki.
Posamezniku širi možnost različnih izborov vedenja in spoprijemanja s problemi, s tem
povečuje njegovo aktivno vlogo ter omogoča učinkovitejše vključevanje v delovno in širše
socialno okolje ter bolj učinkovite načine razreševanja problemov.
Posredno vpliva na izboljšanje njegove samopodobe, zmanjšuje socialno izključenost in
vzpodbuja vključevanje posameznika v skupine za samopomoč.
Storitev D; Pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev, cilj te storitve je za posameznika,
da se ga informira, se mu poklicno svetuje, ocenjuje in odkriva njegove poklicne cilje in
seznanja z možnostmi izobraževanja in zaposlovanja v okolju z zahtevami in značilnostmi
različnih poklicev ali programov izobraževanja.
Storitev E; Razvijanje socialnih spretnosti in veščin omogoča posamezniku učinkovitejše
vključevanje v delovno in širše socialno okolje. Zmanjšuje možnosti čustvenih stisk,
bojazni in umikanja pred socialnimi interakcijami ter zapletanja v konfliktne odnose iz
katerih posameznik ne vidi izhodov. Posamezniku širi možnost različnih izborov vedenja in
spoprijemanja s problemi, s tem povečuje njegovo aktivno vlogo in socialno
kompetentnost. Posredno vpliva na izboljšanje njegove samopodobe in zmanjšuje socialno
izključenost.
Storitev F; Pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve je storitev, ki temelji na
timsko oblikovanem mnenju o ravni invalidovih sposobnosti, znanj, delovnih navad in
interesov ter drugih predhodno opravljenih storitvah, izdelanem rehabilitacijskem načrtu
ter oceni zaposlitvenih možnosti, ki jo poda izvajalec zaposlitvene rehabilitacije v okviru
predhodnih storitev zaposlitvene rehabilitacije.
Storitev G; Analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida, tu se
ugotavljajo zahteve, obremenitve in škodljivosti na delovnem mestu, ki jim je delavec
izpostavljen med izvajanjem dela (tehnično, tehnološki del, vključno z organizacijo
procesa dela, ekološkimi obremenitvami, nevarnostjo nesreč, telesnimi obremenitvami,
psihosenzornimi zahtevami in socialnimi zahtevami dela). Cilj te storitve je zagotoviti
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ustrezno delovno okolje, v katerem bo invalid lahko delal ne glede na svojo invalidnost in
nadaljeval svojo poklicno kariero.
Storitev H; Izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida
obsega različne predloge ukrepov za prilagoditev delovnega mesta in okolja ki lahko na
nivoju konkretnega dela zmanjšajo obremenitve, zahteve in različne škodljivosti in tako
posredno povečajo delovno učinkovitost invalida. Storitev zajema tudi okvirno oceno
višine stroškov, potrebnih za prilagoditev delovnega mesta in okolja.
Storitev I; Izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo – Cilj storitve je optimalna
delovna vključitev invalida, glede na njegovo konkretno oviranost, ohranitev delovne
zmožnosti, omogočanje napredovanja in razvoja delovnih potencialov, preprečevanje
upada delovne zmožnosti in okvare zdravja.
Storitev J; Usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu,
namen storitve je razvijanje delovnih veščin, delovne učinkovitosti in osebnostne
prilagoditve delovnemu okolju, s ciljem zagotavljanja učinkovitejšega vključevanja v
delovni proces, izboljšanja zaposljivosti invalida in možnosti za napredovanje v poklicni
karieri.
Storitev K; Spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju je storitev,
ki je namenjena invalidom, za katere se utemeljeno predvideva, da brez ustreznega
vodenja in podpore ne bi bili uspešni v procesu izbranega usposabljanja oziroma
izobraževanja in potrebujejo specifične oblike podporne pomoči, prilagojene potrebam
posameznega uporabnika.
Storitev L; Spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi je storitev namenjena
invalidom, ki se zaposlijo na odprtem trgu dela ali v invalidskih podjetjih in se zanje
utemeljeno predvideva, da brez ustreznega strokovnega vodenja in podpore ne bodo
uspešni pri ohranitvi delovnega mesta oziroma za uspešno prilagoditev delu in delovnem
okolju, ohranitev dela in napredovanje v poklicni karieri potrebujejo specifične in
individualizirane oblike podporne pomoči.
Cilj storitve je pomagati invalidu in njegovemu delovnemu okolju, da uspešno osvoji delo,
da se zadovoljivo vključi v delovno okolje in da delo zadrži oziroma v njem napreduje.
Storitev M; Sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa je ocenjevanje
uspešnosti rehabilitacijskega procesa posameznega uporabnika, vključno s
samoocenjevanjem, omogoča krepitev aktivne vloge uporabnika, višjo stopnjo motivacije
in prevzemanje odgovornosti za lastni razvoj, učinkovitost in oblikovanje realnih ciljev.
Storitev N; Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov je storitev,
namenjena določanju subvencije plače invalidov zaradi nižjih delovnih rezultatov, ki so
posledica njihove invalidnosti in pa tudi strokovna podlaga za oceno zaposlitvenih
možnosti brezposelnih invalidov. Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov
temelji na primerjavi doseganja delovnih rezultatov zaposlenih na običajnih delovnih
mestih. Postopek ocenjevanja doseganja delovnih učinkov nezaposlenega invalida se
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izvede kot zaključna faza zaposlitvene rehabilitacije – ob zaključku usposabljanju na
konkretnem delovnem mestu oziroma ob prehodu v zaposlitev na istem delovnem mestu.
Storitve zaposlitvene rehabilitacije je pripravil Inštitut RS za rehabilitacijo (delovne
skupine), sprejel pa jih je minister, pristojen za invalidsko varstvo. Zaposlitvena
rehabilitacija se financira iz proračuna Republike Slovenije na podlagi letnih pogodb z
javnimi zavodi in koncesionarji, če je napotitelj ZRSZ. V primeru, ko je napotitelj ZPIZ
Slovenije, delodajalec ali kdo drug, se storitve zaposlitvene rehabilitacije financirajo po
veljavnem ceniku, ki ga je določil minister za delo, družino in socialne zadeve.
S standardi storitev se uveljavlja strokovna doktrina, opredeljuje se rehabilitacijski proces,
njegova vsebina, metode dela, pričakovani cilji in učinki ter temeljni strokovni in
organizacijski pogoji, v katerih se storitve izvajajo.
5.2.6 OCENA ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI
Zavod po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji izdela oceno invalidovih zaposlitvenih
možnosti na podlagi mesečnih poročil in končne evalvacije (končno mnenje obsega oceno
zmogljivosti in stopnje oviranosti na področju delovne prilagoditve, doseganja
pričakovanih delovnih učinkov, obsega potrebne pomoči in delovne stabilnosti delavca na
določenem delovnem mestu v konkretnem okolju) izvajalca zaposlitvene rehabilitacije iz
18. člena tega zakona. Iz ocene mora biti razvidno predvsem, ali je invalid zaposljiv v
običajnem delovnem okolju, v podporni ali zaščitni zaposlitvi, za katera dela je
usposobljen in kakšne podporne storitve ali prilagoditve potrebuje na delovnem mestu.
Predvideni časovni obseg storitve je do 20 ur na posameznega invalida.
Če je na podlagi ocene zaposlitvenih možnosti ugotovljeno, da invalid ni zaposljiv ali da je
zaposljiv v zaščitni oziroma podporni zaposlitvi, je izdana odločba o zaposljivosti. Invalid
lahko na podlagi odločbe o zaposljivosti uveljavlja subvencijo plače, delodajalec pa druge
vzpodbude, ki so namenjene za zaposlovanje.
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Slika 2: Postopek pridobitve statusa invalidne osebe po ZZRZI in izvajanje zaposlitvene
rehabilitacije

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
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5.3 ZAPOSLITEV INVALIDA
Če povzamem, je zaposlitev v zaključni fazi odvisna od ocene invalidovih zaposlitvenih
možnosti, ki jo po zaključku izdela Zavod RS za zaposlovanje. Uporabniki storitev
zaposlitvene rehabilitacije želijo pridobiti čim boljše delovne rezultate in se v okviru
preostalih sposobnosti in zmožnosti za delo vključevati na trg dela. Namreč odstotek
subvencije plače se razlikuje tako po obliki zaposlitve kot tudi individualno. Invalid je tako
upravičen do šestih različnih višin subvencij, glede na to v kakšni obliki zaposlitve je
zaposlen in kakšne rezultate dela obsega. Zato v nadaljevanju predstavljam naslednje
oblike zaposlitve.
5.3.1 INVALIDSKA PODJETJA
Invalidska podjetja so zaradi zagotavljanja delovnih mest za invalide gospodarske družbe
posebnega pomena. Predstavljajo neke vrste socialno ekonomijo, v praksi so postala ena
redkih možnosti zaposlovanja invalidov. Njihovo ustanavljanje se je pričelo že pred letom
1976, in sicer z ustanavljanjem invalidskih delavnic, ki so se obdržale do leta 1988, ko so
se preoblikovale v invalidska podjetja. Od leta 1988 je bilo v Sloveniji 11 invalidskih
podjetij, do konca leta 2009 je njihovo število poraslo na 166. Z rastjo števila invalidskih
podjetij je raslo tudi število zaposlenih, posebno invalidnih oseb. Konec leta 2009 je bilo
tako v invalidskih podjetjih 13.278 zaposlenih, od tega 5.708 invalidov.
Invalidska podjetja lahko umestimo v socialnoekonomski ali t. i. tretji sektor (neprofitno
poslanstvo), ki se v razvitem svetu hitro razvija kot odgovor na določene potrebe ljudi, ki
jih ne morejo uspešno rešiti niti privatni profitni sektor niti državne oz. javne službe (Čufer
in Tabaj, 2004, str. 79).
Zakon o gospodarskih družbah določa, da mora invalidsko podjetje zaposlovati in
usposabljati invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali zadržati zaposlitve pri
delodajalcih v običajnem delovnem okolju, kjer jim ti ne morejo zagotoviti ustreznih
delovnih mest. Matične družbe naj bi ustanavljale invalidska podjetja z namenom kreiranja
novih delovnih mest in delovnih programov, ki bodo ustrezali preostali delovni zmožnosti
invalidov. Zakon v nadaljevanju določa, da status invalidskega podjetja ohrani tista
gospodarska družba, ki med celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40 %
invalidov od vseh zaposlenih v družbi.
Invalidi, zaposleni v invalidskih podjetjih, so lahko deležni subvencije plače, odobri jo
Sklad za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidov, v kolikor izvajalec zaposlitvene
rehabilitacije v posebnem postopku ocene učinkovitosti na konkretnem delovnem mestu
ugotavlja, da invalid zaradi posledic invalidnosti dosega nižje delovne rezultate.
Subvencija za posameznega invalida v invalidskem podjetju lahko znaša od 5 do 30 %
minimalne plače.
Invalidska podjetja prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevke za
zdravstveno varstvo ne plačujejo v proračun RS, ampak jih zavedejo na posebnem kontu.
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Odstopljene prispevke lahko porabijo za razširitev dejavnosti pri usposabljanju in
zaposlovanju invalidov, nakup opreme, prilagoditev strojev in naprav ter delovnih
prostorov invalidov.
5.3.2 ZAŠČITNA ZAPOSLITEV – ZAPOSLITVENI CENTER
Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu v delovnem okolju,
prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem
delovnem mestu (delovna učinkovitost invalida je od 30 do 70 %). Subvencija invalidu
lahko znaša v zaščitni zaposlitvi od 30 do 70 % minimalne plače. Zaščiteno delovno mesto
se lahko invalidu zagotavlja v zaposlitvenem centru ali pri drugih delodajalcih, če
izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. Prav tako se za zaščitno zaposlitev lahko šteje tudi
opravljanje dela invalida na domu. Delodajalec običajno delovno mesto delavca–
neinvalida razdeli na več funkcionalno povezanih delovnih mest, ki predstavljajo zaščitena
delovna mesta za invalide. Invalid, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na zaščitenem
delovnem mestu, ima skladno s predlogom zakona tudi pravico do subvencije plače,
skupni prejemki iz naslova delovnega razmerja pa ne smejo presegati z zakonom
določene minimalne plače. V nadaljevanju predstavljam tabelo s številom zaposlenih
invalidov v zaščitni zaposlitvi.
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Tabela 6: Delež pokritih potreb na zaščitenih delovnih mestih, glede na izdane odločbe
o zaščitni zaposlitvi 2009

OS ZRSZ

Št. izdanih odločb o
zaposljivosti v zaščitni
zaposlitvi

Št. zaposlenih na
zaščitenih delovnih
mestih

Delež pokritih potreb
glede na izdane odločbe

31. 12. 2009
CELJE

48

16

33,3 %

KOPER

20

13

65,0 %

KRANJ

27

21

77,7 %

LJUBLJANA

50

37

74,0 %

MARIBOR

107

88

82,2 %

MURSKA
SOBOTA

36

23

63,8 %

NOVA
GORICA

4

0

0

NOVO
MESTO

11

4

36,4 %

PTUJ

22

6

27,3 %

SEVNICA

13

11

84,6 %

TRBOVLJE

1

0

0

VELENJE

34

14

37,8 %

SKUPAJ

373

233

62,5 %

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Zaposlitveni center je pravna oseba, ki zaposluje invalide izključno na zaščitenih
delovnih mestih, torej le invalide, za katere je z odločbo Zavoda RS za zaposlovanje
ugotovljeno, da so zaposljivi le v zaščitni zaposlitvi. Zaposlitveni centri in invalidska
podjetja morajo imeti najmanj pet zaposlenih. Zaposlitveni center s splošnim aktom
opredeli število zaščitenih delovnih mest za invalide. Opredeli tudi število delovnih mest za
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strokovne delavce in sodelavce iz 9. člena tega zakona, ki se financirajo iz javnih sredstev.
Invalidom, zaposlenim na zaščitenih delovnih mestih, zagotavlja zaposlitveni center delo
na svojem sedežu, v svojih poslovnih enotah, na podlagi sklenjenih poslovnih pogodb pa
občasno lahko tudi pri poslovnih partnerjih. Zaposlitveni center mora zagotavljati
programe, ki vsem zaposlenim invalidom zagotavljajo stalno in neprekinjeno delo in vse
pravice, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja.
Razvojni načrti zaposlitvenih centrov:
-

Kljub težavam pri zagotavljanju dela kar 17 zaposlitvenih centrov načrtuje širitev
svojega programa.
Skupno načrtujejo 35–40 novih delovnih mest v enem letu.
Za svoje razvojne načrte bi zaposlitveni centri potrebovali predvsem finančna sredstva
za investicije in zagon programov, dodatne kadre, dodatne prostore, opremo in stroje
ter aktivno sodelovanje lokalne skupnosti.

Slika 3: Zaposlitveni centri v letu 2009

Vir: Uri Soča 2009

71

10 zaposlitvenih centrov ima tudi svoj lasten proizvodni, rokodelski, kmetijski oziroma
storitveni program.
Proizvodni program obsega dela, kot so: sestavljanje kabelskih sklopov, drobnih izdelkov
za avtomobile, gospodinjske aparate, dodelava elektronskih komponent, izdelava papirne
embalaže in izdelkov iz kartona in papirja, mizarska dela …
Kmetijski program obsega dela, kot so: predelava kmetijskih izdelkov (proizvodnja olja,
sušenje sadja, semen, zelišč, gojenje in pridelava gob …).
Storitveni program obsega dela, kot so: program družabništva, pakiranje in etikiranje,
čiščenje poslovnih prostorov, urejanje okolice, različna vzdrževalna dela, pomoč v
kuhinjah, pralnicah, storitve fotokopiranja, administrativne storitve.
5.3.3 PODPORNA ZAPOSLITEV
Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem
okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. Delovna
učinkovitost invalida je od 70 do 95 %, zato lahko invalid uveljavlja subvencijo plače v
podporni zaposlitvi, ki znaša od 5 do 30 % minimalne plače. Invalidu se lahko zagotavlja
podpora pri uvajanju v delo, na delovnem mestu in pri vključevanju v delovno okolje,
strokovna podpora z informiranjem, svetovanjem in usposabljanjem, osebna asistenca,
spremljanje pri delu, razvoj osebnih metod dela in ocenjevanje 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
in svetovanjem. Da se lahko invalid zaposli v podporni zaposlitvi, morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji: invalid mora biti usposobljen za opravljanje dela na konkretnem
delovnem mestu, motivacija za opravljanje konkretnega dela, individualiziran načrt podpre
invalidu in delodajalcu (INP vsebuje strokovno in tehnično pomoč invalidu, to je:
informiranje, svetovanje, usposabljanje, spremljanje pri delu, razvoj osebnih metod dela,
ocenjevanje delovne uspešnosti; strokovna in tehnična pomoč delodajalcu in delovnemu
okolju je: informiranje in svetovanje), pripravljenost delodajalca za sodelovanje v tem
procesu. Podporne storitve izvajajo strokovni delavci in sodelavci, ki so lahko zaposleni pri
izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, v zaposlitvenih centrih ali invalidskih podjetjih. Lahko
pa podporne storitve izvajajo tudi druge fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
opravljanje storitev v skladu s predpisi.
V podporni zaposlitvi se zaposlujejo invalidi, ki ob ustrezni podpori dosegajo boljše
delovne rezultate od zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih, zato je predviden tudi nižji
odstotek subvencije plače kot pri zaščitni zaposlitvi.
Za plačilo storitev v podporni zaposlitvi se sredstva zagotavljajo iz proračuna Republike
Slovenije in Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
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Primer iz tujine; predavatelj Michael J Evans, dne 17. 12. 2009, predsednik Evropske
(Dosegljivo
28.
10.
2010
na:
zveze
za
podporno
zaposlovanje32
http://www.euse.org/values-1) – tema predavanja je bila Razvoj podpornega
zaposlovanja v Evropi.
Evropska zveza ima 19 članic, in sicer: Avstrijo, Češko, Dansko, Anglijo, Finsko, Nemčijo,
Grčijo, Islandijo, Irsko, Italijo, Nizozemsko, Severno Irsko, Norveško, Portugalsko,
Škotsko, Španijo, Švedsko, Švico, Wales. Ustanovljena je bila leta 1993 zaradi lajšanja
razvoja podpornega zaposlovanja v Evropi. Podporno zaposlovanje je zagotavljanje
pomoči ljudem, ki imajo omejitve ali druge slabosti za zagotovitev zaposlitve na odprtem
trgu.
Razvoj podpornega zaposlovanja
individualnostjo,
spoštovanjem,
dostopnostjo.

v Evropi ima naslednji pomen, povezan z:
samoodločanjem,
zaupanjem,
fleksibilnostjo,

Proces podpornega zaposlovanja v Evropi ima 5 korakov:
1. korak je dogovor; ki zagotavlja široko uporabo različnih aktivnosti, katerih večina je
unikatnih za posameznike in za druge zapostavljene skupine. Jedro teh pravil je
zagotoviti ustrezne informacije. Tu se posameznik odloča za ali proti koriščenja
podpornega zaposlovanja, da bi našel ustrezno zaposlitev in ustreznega servisa, ki mu
bo pomagal do realizacije te poti.
2. korak je poklicni profil; tukaj se kaže vpogled v posameznikove veščine, zmožnosti in
slabosti in želi narediti natančen profil možnosti zaposlitve. Podporna zaposlitev daje
iskalcem zaposlitve možnost izbire ustrezne zaposlitve v skladu z njihovimi interesi,
potrebami, pogoji in njihovimi izkušnjami. Proces planiranja temelji na pristopu, v

32

Gibanje za podporno zaposlovanje izvira iz 70. let 20. stoletja. Izvorno je nastalo v Združenih
državah Amerike in Kanade. Ciljna populacija, na katero se je gibanje na začetku osredotočalo, so
bile osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki so jih usmerili iz oblik zaščitne zaposlitve na običajna
delovna mesta v integriranem okolju. Gibanje za podporno zaposlovanje je po tem začetku začelo
vključevati vse invalide v oblike integriranega načina zaposlovanja. Novi način zaposlovanja je
temeljil na praksi, da se usposabljanje izvaja na samem delovnem mestu s pomočjo tako
imenovanega »job-coacha«, trenerja dela, ki zagotavlja dobro strukturirano podporo za invalida na
delovnem mestu. Gre za premik dela z invalidom s področja usposabljanja na področje
zaposlovanja neposredno na delovnem mestu. Podpora na delovnem mestu lahko vključuje
usposabljanje na delovnem mestu, trening socialnih veščin, pomoč pri transportu na delo in z
njega ter drugo potrebno pomoč, da bi bila zaposlitev učinkovita tako za invalida kot tudi za
delodajalca (v tem primeru govorimo o pristopu, ki vključuje dva klienta – invalida in delodajalca).
Izhodiščna ideja modela podpornega zaposlovanja je najprej najti ustrezno delo za invalida in ga
potem neposredno na delovnem mestu usposobiti za opravljanje tega dela. Ko je potrebna
delovna stabilnost dosežena, se trener dela umakne, podporo pa prevzamejo sodelavci (tako
imenovana naravna podpora, ki ni plačana)
(http://www.zveza-paraplegikov.si/util/mma_bin.php?id=2006012516225009).
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katerem sodelujoči teži k temu, da si sam izbere možnost kariere in prispeva k
napredku svojega lastnega dela, v skladu s svojimi interesi in poklicno težnjo.
3. korak je dobiti službo; je bistveno, saj vpliva na delodajalce in iskalce zaposlitve dobiti
zaposlitev. Obe strani težita k temu, da zagotovita ustrezno rešitev. Sodelovanje mora
temeljiti na tem, da vpliv nezmožnosti ali druge slabosti iskalca zaposlitve v podporni
zaposlitvi nudijo ustrezno podporo in pomoč delodajalcu. Pomoč se iskalcu zaposlitve
nudi v: sestavi ustreznega življenjepisa, odzivanju na ustrezne oglase, pisanju prošenj
delodajalcem, zagotovitvi razgovorov pri delodajalcih, zagotavljanju možnosti
podpornega zaposlovanja pri delodajalcih.
4. korak je dogovor z delodajalcem; ta aktivnost temelji na dogovoru z delodajalcem. Ta
stopnja temelji na možnosti ponudbe zaposlitve pri delodajalcu. Potencialna področja
o katerih se bo razpravljalo pri možnostih zaposlitve, naj vsebujejo: izkušnje, ki jih
zahteva delodajalec, poskusno delo, pogoje za zagotovitev zaposlitve, delovno mesto
iskalca zaposlitve, pomoč, ki mora biti zagotovljena iskalcu zaposlitve s strani
delodajalca, sodelavcev, problematiko, obveščenost delodajalca in sodelavcev, zdravo
in varno opremo, možnost pomoči tudi vladnih programov, vodenje in nasvete
delodajalcu v zvezi z odgovornostmi, zahtevami in zakonodajo.
5. korak ON/OFF pomoč zaposlitvi; Stopnja, količina in pravila pomoči bodo odvisna od
potreb posameznika, zmožnosti in zaposlitvene situacije. Pomoč je ključ oz. značilnost
podporne zaposlitve in je prisotna na vseh stopnjah procesa. Profesionalna oz.
strokovna
pomoč bo počasi zamenjala pomoč sodelavcev, delodajalca in
posameznikov.
Določilo ON/OFF podporne zaposlitve je omogočiti posamezniku, da se nauči in ravna
pravilno, da je del timskega dela, da prispeva h kulturi podjetja in da si ustvarja možnost
pri kariernem napredovanju. Prav tako zagotavlja delodajalcu podporni mehanizem in
zagotavlja sodelavcem pomoč z znanjem in razumevanjem.
Izhodi se kažejo, da iskalec zaposlitve v podpornem zaposlovanju najde običajno
zaposlitev, da je polni član delovnega tima, da ima zaposleni možnost kariernega
napredovanja.
5.3.4 SOCIALNA VKLJUČENOST
Oseba ni zaposljiva, če kljub rehabilitaciji, prilagoditvam delovnega mesta in delovnega
okolja ne more dosegati delovnih rezultatov v višini vsaj ene tretjine zaposlenega na
običajnem delovnem mestu. Za primere, ko se z odločbo ugotovi, da invalid ni zaposljiv,
ZZRZI predvideva vključitev invalida v programe socialne vključenosti. Namenjeni so
podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. »Posameznik, ki nima zaposlitve,
navadno nima moči in ne mora vplivati na pomembne odločitve, prikrajšan je za razna
sredstva, ki jih nudi država blaginje, v manjši meri se udejstvuje v družbenem sistemu«
(Commins, 1995, str. 142).
Program socialne vključenosti je namenjen invalidom, ki imajo sposobnosti za delo
zmanjšane do take mere, da se v rehabilitaciji niso zmogli usposobiti za delo v smislu
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zaposlitve in zaradi invalidnosti niso zaposljivi, kar Zavod RS za zaposlovanje po zaključeni
zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi z odločbo o nezaposljivosti. Namen programa je nuditi
vključenim posameznikom primerno obliko zaposlitve, kjer sta delovni čas in tempo dela
prilagojena njihovi zdravstveni in psihični kondiciji ter jim omogočata ohranjanje oz.
povečanje prilagoditvenih sposobnosti.
Uporabniki programov socialne vključenosti so upravičeni do:
- denarne socialne pomoči glede na določila Zakona o socialnem varstvu;
- povrnitve dejanskih potnih stroškov do izvajalca programa socialne vključenosti;
- mesečne nagrade v povprečni višini 73 €;
- malice za vsak delovni dan v času trajanja izvajanja programa oziroma nadomestila
skladno s Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
Cilji programa socialne vključenosti: ohranjanje sposobnosti prilagajanja, omogočanje
ohranjanja skrbi zase,
zadovoljevanje osnovnih emocionalnih in socialnih potreb,
ohranjanje delovnega interesa in učinkovitosti, ohranjanje vztrajnosti, delovne moči in
vzdržljivosti, povečanje prilagoditvenih sposobnosti posameznika, samopotrjevanje in
ustvarjanje pozitivne samopodobe normalizacija ter integracija v ožje in širše okolje.
Programe socialne vključenosti sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Ministrstvo sofinancira izvajanje programa (stroški programa) in povrne dejanske potne
stroške uporabnikom programov ter tako zagotavlja načelo enake dostopnosti programov
vsem uporabnikov in enak položaj vsem izvajalcem.
Zadnji razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje 2011–2014, ki
jih bo financiralo Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve je bil objavljen 3. 9. 2010,
rok za oddajo vloge je bil 4. 10. 2010.

Izvajalci programov socialne vključenosti za obdobje od 2011 do 2014, ki jih bo
sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, so:
-

CRI Celje, rehabilitacije, proizvodnja, storitve, d. o. o. (lokacija Celje),
HUMANA združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje, Kranj (lokacija Kranj),
INDE d. o. o., Sevnica (lokacija Sevnica),
INTEGRA INŠTITUT, Inštitut za razvoj človeških virov, Velenje (lokacija Velenje),
Invalidsko podjetje Posočje d. o. o., Tolmin (lokacija Tolmin),
OZARA Storitveno in invalidsko podjetje, d. o. o., Maribor (lokacija Maribor, Murska
Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec),
PAPILOT, Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Ljubljana (lokacije
Brežice, Črnomelj, Koper, Murska Sobota, Ljubljana),
PRIBINOVINA, Proizvodno in storitveno podjetje, d. o. o, Murska Sobota (lokacija
Murska Sobota),
Socialna ekonomija, razvoj in raziskave, Šentjur (lokacija Šentjur),
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-

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Ljubljana (lokacije Radovljica, Kranj,
Koper, Maribor, Celje, Trbovlje, Novo mesto),
Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Zagorje ob Savi (lokacija Zagorje ob Savi),
Zavod JELŠA, Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, Jesenice
(lokacija Jesenice),
Zavod RUJ – Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, Velenje (lokaciji
Nazarje in Slovenj Gradec),
Zavod VITIS, Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo Ptuj (lokacija
Ptuj),
Zavod za izvajanje socialnih programov Detel, Malečnik (lokacije Malečnik, Murska
Sobota, Ptuj),
Zavod za izvajanje socialnih programov MOST, Ljubljana (lokacija Ljubljana),
ZIP center, podjetje za proizvodnjo, storitve, usposabljanje, zaposlovanje invalidov d.
o. o., Ravne na Koroškem (lokacija Ravne na Koroškem),
Želva d. o. o., Ljubljana (lokacija Ljubljana, Novo mesto, Škofja Loka, Nova Gorica,
Murska Sobota).

5.4 KVOTNI SISTEM ZAPOSLOVANJA INVALIDOV
Vsi delodajalci, ki zaposlujejo več kot 20 zaposlenih, so dolžni zaposlovati invalide v okviru
določenega deleža od celotnega števila zaposlenih – torej v okviru kvote, ki ne more biti
nižja od 2 % in ne višja od 6 % od skupnega števila zaposlenih delavcev.
Uredba od 1. 3. 2008 dalje:
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Tabela 7: Kvota za zaposlovanje invalidov glede na dejavnost

%
kvote

2%

3%

6%

Šifra

Dejavnost

45 – 47

G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

55 – 56

I – gostinstvo

58 – 63

J – informacijske in komunikacijske dejavnosti

64 – 66

K – finančne in zavarovalniške dejavnosti

69 – 75

M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
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O – dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne
socialne varnosti

90 – 93

R – kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

94 - 96

S – druge dejavnosti

41 – 43

F – gradbeništvo

49 – 53

H – promet in skladiščenje

68

L – poslovanje z nepremičninami

85

P – izobraževanje

01 - 03

A – kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

05 – 09

B – rudarstvo

10 – 33

C - predelovalne dejavnosti

35

D – oskrba z električno energijo, plinom, paro

36 – 39

E – oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki

77 – 82

N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti

86 – 88

Q – zdravstvo in socialno varstvo

Vir: Sklad RS za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidov, 2010
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V kvoto se štejejo invalidi, ki jih delodajalci prijavijo v zavarovanje in imajo sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko. Pri izpolnjevanju kvote se šteje invalid,
zaposlen v podporni zaposlitvi, za dva invalida, za izpolnitev kvote pa se šteje tudi
sklenitev pogodbe o pogodbenem sodelovanju z zaposlitvenim centrom ali invalidskim
podjetjem (to pomeni, da se v okviru sredstev za stroške dela vsakih 12 minimalnih plač
letno upošteva kot zaposlitev enega invalida). Tisti delodajalec, ki zaposluje invalide nad
predpisano kvoto in tisti delodajalec, ki zaposluje invalide (manj kot 20 delavcev) čigar
invalidnost ni odraz poškodb pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu, lahko
uveljavlja nagrado za preseganje kvote (to je 25 % minimalne plače na mesec za vsakega
zaposlenega invalida nad predpisano kvoto). Nagrada za preseganje kvote se lahko prizna
za največ dvanajst zaporednih mesecev.

Slika 4: Vzpodbude, ki so vezane na izpolnitev kvote

Vir: Sklad RS za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidov, 2010
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V Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je opredeljeno tudi plačilo
zaradi neizpolnjevanja kvote. Delodajalci, ki ne dosegajo predpisane kvote, so dolžni za
vsako odstopanje prispevati finančna sredstva v poseben Sklad za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov, in sicer 70 % minimalne plače (513,91 EUR) mesečno za vsakega
invalida, ki bi ga morali zaposliti. Za izvajanje nadzora nad kvotnim sistemom pri
delodajalcih sklad pridobiva podatke od: Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS, kjer se
beleži število vseh zaposlenih in zaposlenih invalidov pri delodajalcih, Agencije RS za
javnopravne evidence in storitve, kjer se beležijo podatki o vseh registriranih podjetjih v
Sloveniji in njihovi registrirani dejavnosti, in Davčne uprave RS, kjer se beležijo podatki o
datumu izplačila plač pri zavezancih. Na podlagi teh podatkov sklad mesečno napravi
obračun kvote pri zavezancih in nadzira izvajanje vplačil prispevkov za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov in tistih, ki ne plačujejo, izda odločbo o obveznosti plačila. Za
izterjanje plačila je pristojna Davčna uprava RS.

5.5 PROGRAMI APZ PRI VKLJUČEVANJU INVALIDOV NA TRG DELA
Aktivna politika zaposlovanja je nabor ukrepov, s katerimi država aktivno posega na trg
dela zaradi povečanja zaposlenosti in zaposljivosti ter zmanjšanja strukturne
brezposelnosti. Osebe s statusom invalida posebej ne opredeljuje kot prednosti ne glede
vključitve v ukrepe APZ, izjema so javna dela, kjer ni čakalne dobe pri vključitvi v ta
program. Podrobnejše informacije glede vključitve v javna dela bom predstavila v
nadaljevanju.
Velik del teh ukrepov izvaja Zavod RS za zaposlovanje, in sicer na podlagi sklenjenih
pogodb z MDDSZ. Vladni program ukrepov APZ je sprejet za obdobje 2007–2013 in
vsebuje štiri ukrepe. Aktivnosti v ukrepih predstavljajo osnovna področja za natančnejše
instrumente oziroma programe poseganja na trg dela v sodobnih družbah. Namen
ukrepov je, da se spodbuja inovativne in posebne prijeme in projekte, ki bodo urejali
probleme in spodbudili nosilce razvoja v lokalnem okolju. V nadaljevanju predstavljam
ukrepe:
Ukrep 1: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve
Ukrep je namenjen vsem brezposelnim osebam in tistim, ki iščejo zaposlitev ali
informacije o poklicih in potrebah na trgu dela. Ciljnim skupinam, ki potrebujejo
poglobljeno obravnavo pri svetovanju in iskanju zaposlitve, dana individualna oz.
skupinska strokovna pomoč. Poleg zunanjih izvajalcev delavnice vodijo svetovalci
zaposlitve in svetovalci z oddelka poklicne orientacije. Izvajajo se skupinske oblike dela,
prilagojene ciljni populaciji; delavnice za starejše, mlade, iskalce z višjo oz. visoko stopnjo
izobrazbe. To so: delavnica poti do dela in zaposlitve, Klub za iskanje zaposlitve, delavnica
Skupinska oblika soočenja, Zdravstveno-zaposlitveno svetovanje.
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V okviru tega ukrepa Zavod RS za zaposlovanje pomaga pri izvedbi oz. soorganizaciji
zaposlitvenih sejmov.

Ukrep 2: Usposabljanje in izobraževanje
Večjo pozornost je namenjena vključevanju v krajše oblike funkcionalnih izobraževanj, ki
so usklajene s potrebami delodajalcev na trgu dela. Brezposelne se prednostno usmerja v
te kratke, praktične programe, s katerimi si bodo lahko povečali svojo zaposljivost. Še
vedno je velik del interesa, kar je znano že iz prejšnjih let, za tečaje tujih jezikov,
računalniška znanja, kratke seminarje, opravljanje strokovnih izpitov, NPK, formalno
izobraževanje ipd.
Pomemben je ukrep Usposabljanje na delovnem mestu, ki se izvaja z namenom, da se
vključene osebe usposobi za konkretno delo. Izvaja se na konkretnem delovnem mestu,
neposredno pri delodajalcu, ki se ga izbere na podlagi javnega povabila. Čas trajanja
usposabljanja je od 2 do 6 mesecev, je pa odvisen od določenih pogojev, ki jih morajo
delodajalci izpolnjevati.
Drugi ukrep, ki ga delodajalci radi uporabijo pred zaposlitvijo brezposelne osebe je delovni
preizkus. Delovni preizkus brezposelnim osebam omogoča, da pred zaposlitvijo preizkusijo
svoja znanja, veščine, spretnosti in delovne navade. Čas trajanja je do 1 meseca.
Izvajalca delovnega preizkusa se izbere na podlagi javnega povabila.
Ukrep 3: Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
V skladu z razpisi za subvencioniranje zaposlitev pri delodajalcu v letu 2010 se vključujejo
predvsem težje zaposljive osebe v skladu s ciljnimi skupinami razpisov.
Javni razpis Zaposli me; namenjen tržnim delodajalcem, ki so v preteklem letu več kot
polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu. Pridobijo lahko
subvencijo v višini 4000 EUR, če zaposlijo osebo za obdobje 1 leta. Brezposelna oseba
mora biti iz ciljne skupine, in sicer:
-

Starejša od 50 let.
Mlajša od 25 let, ki v zadnjih 6 mesecih ni imela redno plačane zaposlitve.
Iskalec prve zaposlitve, ki je pridobil strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kot 2
letoma in je vsaj 6 mesecev prijavljen v evidencah Zavoda RS za zaposlovanje.
Mlajša od 30 let, ki ima vsaj univerzitetno izobrazbo, suficitaren poklic (OS Ljubljana:
Prevajalec in fotograf) in v zadnjih 6 mesecih ni imela redno plačane zaposlitve.
Vsi tisti, ,k niso dosegli stopnje srednjega strokovnega, poklicnega, tehniškega ali
splošnega srednjega izobraževanja.
Prijavljeni v evidencah Zavoda RS za zaposlovanje 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih
(razen vključenih v javna dela).
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Roki za oddajo vlog morajo prispeti do razpisanega roka, zadnji aktualni razpisni rok je bil
25. februar 2011. Razpis je zaključen.
Javni razpis Subvencioniranje dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne
socialne pomoči; Do subvencije so upravičeni tržni in netržni delodajalci, ki izpolnjujejo
vse pogoje tega javnega razpisa in ki za določen čas najmanj enega leta ali za nedoločen
čas zaposlijo osebo iz ciljne skupine. Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, in
sicer:
-

ob zaposlitvi brezposelne osebe iz ciljne skupine za določen čas najmanj enega leta s
40-urnim delovnim časom na teden, v višini 4.500,00 EUR,
ob zaposlitvi brezposelne osebe iz ciljne skupine za nedoločen čas s 40-urnim
delovnim časom na teden, v višini 9.000,00 EUR.

V primeru zaposlitve osebe za določen ali za nedoločen čas s krajšim delovnim časom od
40-urnega se subvencija izplača v sorazmerni višini.
Na vsakem predvidenem roku odpiranja vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge,
prispele v vložišče območne službe ZRSZ.
Samozaposlitev
V letu 2010 se je postopek samozaposlovanja pričel z naslednjimi novimi spremembami:
1. Oseba se naprej vključi v svetovalni intervju za presojo kandidatove poslovne ideje pri
zunanjem izvajalcu, kjer bo pridobila ustrezno mnenje, ali je njena poslovna ideja
dovolj razdelana, da bo samozaposlitev uspešna,
2. Sledi delavnica Priprava na samozaposlitev, ki traja 3 dni (24 ur),
3. Po tem se lahko odda vlogo za subvencijo za samozaposlitev.
Namen programa Subvencije za samozaposlitev je ustvarjanje novih zaposlitvenih
možnosti s spodbujanjem podjetništva v obliki subvencij za samozaposlitev osebam iz
ciljnih skupin. Cilj je ohranitev samozaposlitve najmanj leto dni.
Višina subvencije je 4500 EUR.
Zaposlitev je bila vezana za polni delovni čas, razen invalidov, ki so se lahko samozaposlili
za krajši delovni čas.
Z marcem 2011 je bil ukrep zaključen.
Ukrep 4: Programi za povečevanje socialne vključenosti
Programi so namenjeni vsem tistim osebam, ki so težje zaposljive in se jim z dosedanjimi
aktivnostmi ni uspelo zaposliti.
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V javna dela se vključujejo osebe v skladu s finančnimi možnostmi. Ciljna skupina so:
-

-

Brez čakalne dobe invalidi in starši invalidnih in dolgotrajno bolnih otrok, Romi, osebe
po prestani zaporni kazni.
Po 3 mesecih prijave na zavodu starejši od 50 let, prejemniki denarnega nadomestila
in denarne socialne pomoči, samohranilci in osebe, katerih zakonec je tudi brezposeln.
Po 6 mesecih prijave na zavodu iskalci prve zaposlitve, osebe s I. in II. stopnjo
strokovne izobrazbe, osebe z upadom delovnih sposobnosti, zaposlitveno ovirane
osebe, brezposelne osebe, mlajše od 30 let.
Dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene na zavodu 12 mesecev v zadnjih 16
mesecih, razen zakonsko določenih skupin, pri katerih se ta gostota zahteva samo ob
prvi vključitvi v program javnega dela (ženske, starejše od 53 let, moški starejši, od 55
let).

Javna dela lahko izvajajo delodajalci ali druge organizacije iz dejavnosti, katerih cilj ni
pridobivanje dobička (neprofitni delodajalci). Izvajalci programov javnih del, izbrani na
javnem razpisu, in brezposelne osebe sklenejo posebne pogodbe o zaposlitvi.
In še nekaj podatkov za obdobje 2006–2009 vključenih invalidov v javna dela:
Graf 4: Število vključenih invalidov v javna dela v obdobju 2006–2009
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Vir: Zavod RS za zaposlovanje, 2010
Delež invalidov med vsemi udeleženci javnih del je naraščal. Tako je v letu 2009 znašal
11,2 % , v letu 2008 je 8,6 %, v letu 2007 6,9 %, v letu 2006 pa 2,9 %.
Izvajalci so bili ob prijavi vloge za program na javnem razpisu stimulirani za vključitev
invalidov tudi z dodatnimi točkami ob izbiri ciljne skupine brezposelnih oseb, ki so jih
pripravljeni zaposliti v programu.
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V letu 2010 se je izvajal tudi novi ukrep – Socialno podjetništvo, ki je namenjen posebej
ranljivim skupinam brezposelnih. Med ranljive skupine po tem razpisu spadajo osebe, ki
niso v delovnem razmerju in so: osebe, starejše od 50 let, mladi do dopolnjenega 25 leta
starosti brez ali z nizko stopnjo izobrazbe, pripadniki romske skupnosti, bivši odvisniki,
vključeni v programe rehabilitacije, bivši kaznjenci, migranti, begunci in druge ranljive
skupine. Te skupine so pogosto odrinjene na družbeno obrobje ter ogrožene s socialno
izključenostjo. To pa ne pomeni, da te osebe nimajo potenciala, s katerim lahko delujejo
na trgu dela.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru četrte razvojne
prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti in prednostne usmeritve
– Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti.
Analiza vključenih invalidov v ukrepe APZ
V obdobju 2006–2009 je bilo z invalidnimi osebami za vključitev v posamezne programe
aktivne politike zaposlovanja sklenjenih 7.745 pogodb.
Število vseh vključitev ter vključitve invalidov so bile naslednje:
Tabela 8: APZ in število vključenih invalidov v letih 2006–2009

Leto
Št. Vključenih invalidov v ukrep APZ

2006
2352

2007
1208

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
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2008
1589

2009
2236

Graf 5: Delež vključenih invalidov v APZ glede na vse vključitve v obdobju 2006–2009
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Vir: Zavod RS za zaposlovanje, 2010
Iz grafa je razvidno nihanje vključitev v posameznih letih, delež vključenih invalidov v
vseh vključitvah pa je bil najvišji v letu 2006, ko je predstavljal 6,9 % vseh vključitev,
medtem ko je bil v letu 2007 delež 5,0, v letu 2008 5,4 % in v letu 2009 4,4 % vseh
vključitev.
Zmanjševanje deleža vključenih invalidnih oseb po letu 2006 je posledica novega Zakona
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki omogoča vključevanje
brezposelnih invalidov v storitve zaposlitvene rehabilitacije. Leto 2006 je bilo prehodno
leto, kar je razvidno tudi iz virov financiranja. Prav tako sta se v letu 2006 izvajala tudi
dva, s strani Evropskega socialnega sklada financirana programa, namenjena posebej
invalidom in osebam z zdravstvenimi omejitvami. Od leta 2006 se je izvajalo tudi
subvencioniranje zaposlovanja invalidov preko Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja
invalidov, ki je delodajalcem ponujal ugodnejše subvencije, vendar se je z letom 2009
zaključil.

5.6 PRAVICE IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
Vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je del socialnega zavarovanja,
pomeni uresničitev ustavne pravice do socialne varnosti, zagotovljene v 50. členu Ustave
Republike Slovenije. Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo
socialno zavarovanje 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
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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.
Z vključitvijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje se s plačevanjem prispevkov ter po
načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti,
smrti ter druge pravice.
5.6.1 PRAVICA DO INVALIDSKE POKOJNINE
Pravica do invalidske pokojnine je pogojena z obstojem invalidnosti zavarovanca in
nekaterih drugih pogojev, določenih v zakonu. Obstoj invalidnosti ugotavlja invalidska
komisija Zavoda. Invalidnost je podana, če se je zavarovancu, zaradi nastalih sprememb v
zdravstvenem stanju, ugotovljenih po zakonu, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali
ukrepi medicinske rehabilitacije, zmanjšala zmožnost za:
-

zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma
poklicno napredovanje.

Vzroki za nastanek invalidnosti so:
-

poškodba pri delu,
poklicna bolezen,
bolezen,
poškodba izven dela.

Pravico do invalidske pokojnine pridobijo zavarovanci, pri katerih je nastala:
-

invalidnost I. kategorije,
invalidnost II. kategorije in niso zmožni za drugo ustrezno delo brez poklicne
rehabilitacije, le-ta pa jim ni zagotovljena, ker so starejši od 50 let,
invalidnost II. ali III. kategorije in so že dopolnili 63 let starosti (moški) oziroma 61 let
starosti (ženske).

V primeru nastanka invalidnosti zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pridobi
zavarovanec pravico do invalidske pokojnine ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo!
V primeru nastanka invalidnosti zaradi posledic bolezni ali poškodbe izven dela, pa pridobi
zavarovanec pravico do invalidske pokojnine le, če ima določen status oziroma če je
dopolnil predpisano pokojninsko dobo.
Če je pri zavarovancu nastala invalidnost pred dopolnjenim 21. letom starosti, pridobi
pravico do invalidske pokojnine, če je ob nastanku invalidnosti vključen v obvezno
zavarovanje ali dopolnil najmanj tri mesece zavarovalne dobe.
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Če je invalidnost nastala po dopolnjenem 21. letu starosti, pa zavarovanec pridobi pravico
do invalidske pokojnine, če z dopolnjeno pokojninsko dobo praviloma pokriva najmanj eno
tretjino obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti.
Čas od dopolnitve predpisane starosti do dneva nastanka invalidnosti se strokovno
imenuje delovna leta.
Delovna leta se izjemoma računajo drugače pri tistem zavarovancu, ki je postal invalid po
dopolnjenem 21. letu starost, vendar pa pred dopolnjenim 30. letom starosti.
Ta zavarovanec lahko pridobi pravico do invalidske pokojnine, če z dopolnjeno
pokojninsko dobo pokriva eno četrtino obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti pa do
dneva nastanka invalidnosti!
Zavarovancu z višjo strokovno izobrazbo se pogoj ene tretjine oziroma ene četrtine računa
od dopolnjenega 23. leta starosti, zavarovancu z visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo pa od dopolnjenega 26. leta starosti.
V delovna leta se ne šteje čas služenja vojaškega roka, opravljanja nadomestne civilne
službe ali usposabljanja za rezervni sestav policije in čas prijave pri zavodu za
zaposlovanje kot brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve.
Če se je zavarovancu čas študija, čas služenja vojaškega roka, opravljanja nadomestne
civilne službe ali usposabljanja za rezervni sestav policije ali čas, v katerem je bil prijavljen
pri zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve ali brezposelna oseba, štel v zavarovalno
dobo, to vpliva na način računanja delovnih let zavarovanca z višješolsko oziroma visoko
ali univerzitetno izobrazbo!
V tem primeru se delovna leta računajo od tiste starosti zavarovanca, kakršno se dobi, če
se od starosti 23 oziroma 26 let odšteje v mesecih dopolnjena zavarovalna doba v prej
naštetih obdobjih.
5.6.2 PRAVICA DO POKLICNE REHABILITACIJE
Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanec, strokovno, fizično in
psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo, tako da se lahko premesti na drugo
delovno mesto oziroma zaposli oziroma ponovno vključi v delovno okolje.
Poklicna rehabilitacija je tudi usposobitev za opravljanje istega poklica ali dela, tako da se
zavarovancu ustrezno prilagodi delovno mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki
Pravico do poklicne rehabilitacije pridobi zavarovanec:
-

pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti,
če na dan nastanka invalidnosti še ni dopolnil 50 let starosti in
se lahko usposobi glede na preostalo delovno zmožnost za drugo delo, ki ga bo
opravljal polni delovni čas.
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Zavarovanec, ki pridobi pravico do poklicne rehabilitacije, se je dolžan usposabljati za delo
pod pogoji in na način, kot ga določi zakon, ter v skladu z obveznostmi, ki so določene v
posebni pogodbi o poklicni rehabilitaciji. Če zavarovanec ne nastopi poklicne rehabilitacije
ali je ne konča v določenem roku ali če ne izpolnjuje obveznosti, določene v pogodbi o
poklicni rehabilitaciji, mu lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnih
razlogov.
Poklicna rehabilitacija se uresničuje na različne načine, ki morajo biti prilagojeni
sposobnostim delovnega invalida. Poklicna rehabilitacija se lahko opravi z:
-

usposabljanjem (šolanjem) v običajnih šolah,
usposabljanjem (šolanjem) v posebnih šolah – zavodih,
pripravo na zaposlitve v specializiranih centrih,
usposabljanjem v invalidskih podjetjih in
usposabljanjem (poklicni treningi) pri delodajalcih.

Posebna oblika poklicne rehabilitacije je tudi izobraževanje ob delu v času, ko je delovni
invalid že premeščen na drugo delovno mesto, vendar se usposablja za delo po
izobraževalnih programih šole ali drugem programu izobraževanja. S takšnim načinom
poklicne rehabilitacije mora delovni invalid izrecno soglašati.
Za poklicno rehabilitacijo se šteje tudi čas privajanja na delo, za katerega se je
zavarovanec s poklicno rehabilitacijo usposobil, če je to potrebno, da bi lahko z normalnim
delovnim učinkom opravljal drugo ustrezno delo.
Uspešno končana poklicna rehabilitacija je podlaga da zavarovanec pridobi pravico do
premestitve na drugo delovno mesto pri delodajalcu oziroma pravico do zaposlitve.
V času poklicne rehabilitacije ostane delovni invalid v delovnem razmerju, pri katerem je
bil zaposlen ob nastanku invalidnosti. V tem času ne prejema plače, temveč nadomestilo
za čas poklicne rehabilitacije. Delovnemu invalidu, ki je bil ob nastanku invalidnosti
brezposeln, se čas, prebit na poklicni rehabilitaciji, šteje v zavarovalno dobo.
V zvezi s poklicno rehabilitacijo lahko pridobi zavarovanec še nekatere druge pravice, in
sicer:
-

-

-

pravico do prilagoditve prostorov in delovnih mest na stroške Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki omogoča delovnim invalidom, ki so
pridobili pravico do poklicne rehabilitacije, uspešno poklicno rehabilitacijo in zaposlitev,
pravico do prilagoditve delovnega mesta z ustreznimi tehničnimi
pripomočki, da se delovnemu invalidu omogoči usposobitev za opravljanje istega
poklica ali dela,
pravico do nastanitve, če je glede na oddaljenosti glede invalidovega bivališča do
šole, podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb oziroma od delodajalca,
kjer je na poklicni rehabilitaciji, nujno potrebna vožnja s prevoznimi sredstvi, delovni
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-

invalid pa se glede na stanje invalidnosti ne more voziti z javnimi prevoznimi sredstvi
in mu tudi ni priskrbljen poseben prevoz,
pravico do povračila potnih stroškov, če je delovni invalid napoten v drug kraj
zaradi poklicne rehabilitacije in
pravico do nadomestil v zvezi s poklicno rehabilitacijo (nadomestilo za čas
poklicne rehabilitacije, začasno nadomestilo).

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje krije stroške poklicne rehabilitacije.
5.6.3 PRAVICE DO DELA S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM – DELNA
INVALIDSKA POKOJNINA
Pravico do dela s krajšim delovnim časom in pravico do delne invalidske pokojnine ima
delovni invalid III. kategorije invalidnosti, če ni več zmožen za delo s polnim delovnim
časom z ali brez poklicne rehabilitacije, lahko pa opravlja določeno delo vsaj s polovico
polnega delovnega časa. Glede na stanje invalidnosti zavarovanci pridobijo pravico, da
lahko v časovno krajšem obsegu opravljajo delo, na katerega so razporejeni ali pa drugo
delo, ki ustreza njihovi preostali delovni zmožnosti.
Zavarovancu, ki ima sklenjeno delovno razmerje v Republiki Sloveniji, zagotavlja
delodajalec pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega delodajalec. Delodajalec
je razbremenjen plačila prispevkov za delež skrajšanega delovnega časa, prav tako pa
zavarovancu izplačuje plačo le za dejansko opravljen čas dela. Invalid III. kategorije
invalidnosti, ki pridobi pravico do dela s krajšim delovnim časom, je od dneva nastopa
dela s krajšim delovnim časom upravičen do delne invalidske pokojnine, ki nadomešča
izpad plače.
Pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega gre le tistim zavarovancem, ki so bili
ob nastanku invalidnosti zavarovani kot zaposleni v Republiki Sloveniji, državljanom
Republike Slovenije, zaposlenim pri tujcih, brezposelnim zavarovancem, samozaposlenim
in kmetom.
Čas, ki ga delovni invalid s pravico do delne invalidske pokojnine prebije v delovnem
razmerju s krajšim delovnim časom od polnega, se šteje kot polni delovni čas.
5.6.4 PRAVICA DO PREMESTITVE NA DRUGO DELOVNO MESTO
Pravico do premestitve ima:
-

-

delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti, ki je končal poklicno rehabilitacijo;
delovni invalid II. kategorije invalidnosti, ki je starejši od 50 let in mu ni zagotovljena
poklicna rehabilitacija, vendar je zmožen za delo na drugem delovnem mestu brez
poprejšnje usposobitve;
delovni invalid III. kategorije invalidnosti, če je pri njem delovna zmožnost za svoj
poklic zmanjšana za manj kot 50 odstotkov, ali
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-

delovni invalid III. kategorije invalidnosti, če lahko dela v svojem poklicu s polnim
delovnim časom, vendar ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerega je bil
razporejen pred nastankom invalidnosti.

Pravico do premestitve zagotovi zavarovancem, delovnim invalidom, ki imajo sklenjeno
delovno razmerje v Republiki Sloveniji, njihov delodajalec, drugim zavarovancem, ki so
upravičeni do premestitve oziroma zaposlitve, pa zagotavlja to pravico Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje.
Pravica do nadomestila za invalidnost je pravica do denarnega nadomestila, ki je
povezana s kategorijo invalidnosti in delovnopravnim statusom delovnega invalida.
Pravico do nadomestila za invalidnost pridobi:
-

delovni invalid II. kategorije invalidnosti po dopolnjenem 50. letu starosti s preostalo
delovno zmožnostjo in
delovni invalid III. kategorije invalidnosti, če je njegova delovna zmožnost za poklic
zmanjšana za manj kot 50 % ali če še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim
časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katero je razporejen, če:
•
•
•
•

je bil ob nastanku invalidnosti brezposeln oziroma ni bil obvezno zavarovan;
mu je delovno razmerje prenehalo neodvisno od njegove volje;
je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali krivdi;
se ponovno zaposli na drugem delovnem mestu.

Zavod zagotavlja, odmerja, usklajuje in izplačuje nadomestilo za invalidnost za dneve dela
in za druge dneve, za katere imajo zavarovanci po posebnih predpisih pravico do
nadomestila za čas odsotnosti z dela.
5.6.5 PRAVICA DO PRILAGODITVE DELOVNEGA MESTA
Če delodajalec ugotovi, da je za zaposlitev ali razporeditev delovnega invalida na drugo
delovno mesto potrebno, da se prilagodijo prostori in delovna sredstva ali da je potrebno
dodatno usposabljanje ali uvajanje v delo, lahko pri Zavodu vloži vlogo za sofinanciranje
izvedbe prilagoditve delovnega mest oz. programov usposabljanja.
Predpogoj za vložitev vloge je dokončna odločba o ugotovljenem statusu delovnega
invalida in priznana pravica do premestitve ali dela s krajšim delovnim časom ter
sklenjena pogodba o zaposlitvi na ustreznem delu.
V primeru predloga za prilagoditev delovnega mesta s tehničnimi pripomočki mora biti
mnenju priložen tudi načrt prilagoditve, prilagojen potrebam obravnavanega zavarovanca.
Kot prilagoditev se štejejo vsi tehnični posegi na konkretnem delovnem mestu, ki so
potrebni, da bo zavarovanec lahko isto delo opravljal enako učinkovito kot zdrav delavec.
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V nadaljevanju je predstavljena tabela s podatki sklenjenih pogodb o sofinanciranju
prilagoditve delovnega mesta od 2006 do 30. 11. 2009.
Sklenjene pogodbe o sofinanciranju prilagoditve delovnega mesta v obdobju od 1. 1. 2006
do 30. 11. 2009.
Tabela 9: Pogodbe o sofinanciranju delovnega mesta v obdobju 2006–2009

Št. delodajalcev

Delež v %

Št. vlog

Delež v %

Invalidska podjetja

9

22,5

49

52,12

Ostali delodajalci

31

77,5

45

47,87

Skupaj

40

100

94

100

Vir: MZ – ZPIZ služba za invalidsko zavarovanje

90

6 RAZISKAVA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV PO UVEDBI
ZAKONA ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU
INVALIDOV
Izsledki raziskave kažejo, da med opazovanimi vključenimi invalidi v progam zaposlitvene
rehabilitacije prevladuje vedno večje število zaposlenih invalidov po letu 2006 zaradi
spremembe zakonodaje, kljub naraščajočemu trendu brezposelnih invalidov v evidenci
Zavoda RS za zaposlovanje. Menim, da je porast števila zaposlenih invalidov ugodnejše
zaradi spodbud, ki jih nudi Sklad za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidnih oseb. V
nadaljevanju podajam podatke o zaposlenih in brezposelnih invalidih za obdobje od leta
2006 do 2010.

91

Tabela 10: Gibanje števila registrirano brezposelnih in zaposlenih invalidov 2006–2010

Invalidi

2006

2007

2008

2009

2010

Št.
brezposelnih
invalidov

9.138

10.346

11.025

13.132

14.920

Št. invalidov v
zaposlitveni
rehabilitaciji

1.112

1.411

1.165

969

2.034

Št. izdanih
odločb v
podporni
zaposlitvi

21

17

29

37

42

Št. Izdanih
odločb v
zaščitni
zaposlitvi

170

76

54

73

74

Št. Izdanih
odločb o
nezaposljivosti

165

85

118

163

152

Št. Zaposlitev
brezposelnih
invalidov

1.927

1.746

1.776

1.629

1.618

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, 2010

V mesecu marcu 2006 je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve zaključilo z
izborom koncesionarjev – izvajalcev zaposlitvene rehabilitacija, kar pomeni šele pričetek
izvajanja na zakonu temelječih postopkov ugotavljanja invalidnosti, pravice do
zaposlitvene rehabilitacije in ugotavljanja zaposljivosti invalidov. Invalide v zaposlitveno
rehabilitacijo napotujeta Zavod RS za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, lahko pa tudi delodajalci (v tem primeru je plačnik delodajalec).
Za primerjavo želim v nadaljevanju prikazati še podatke dveh izvajalcev zaposlitvene
rehabilitacije, in sicer Šentprime in Želve.
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Šentprima je zavod za svetovanje, usposabljanje in zaposlovanje invalidov. Ustanovljen
je bil junija 2005 zaradi povečanega obsega in hitrejšega razvoja zaposlitvenih in
rehabilitacijskih programov s strani ŠENT-a (Slovensko združenje za duševno zdravje).
Ciljna skupina napotenih ljudi v program zaposlitvene rehabilitacije so osebe s težavami v
duševnem zdravju. Marca 2006 so od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
pridobili koncesijo za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije in podpornega
zaposlovanja. Za to obdobje bom grafično prikazala izhode po zaključku programa
zaposlitvene rehabilitacije:

Tabela 11: Število zaposlenih po zaključku zaposlitvene rehabilitacije, Šentprima

LETO

običajna

podporna

zaščitna

2006

3

1

7

-

2007

2

5

4

2

2008

3

2

11

2

2009

3

-

10

-

Vir: Šentprima, 2010
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IP

APZ

2

3

Graf 6: Delež zaposlenih po zaključku zaposlitvene rehabilitacije, Šentprima

Vir: Šentprima, 2010

Podatki kažejo, da je bilo v obdobju 2006 do 2009 največ zaposlenih invalidov v zaščitni
zaposlitvi. Glede socialne vključenosti (nezaposljivosti) je izvajalec Šentprima posredoval
podatke za obdobje od 2006 do 30. 11. 2010, ko je imel vključenih 40 oseb:
-

Radovljica – 7 oseb,
Kranj – 4 osebe,
Maribor – 8 oseb,
Koper – 6 oseb,
Novo mesto – 6 oseb,
Celje – 6 oseb,
Trbovlje – 4 osebe.

Želva je podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, ki ga je ustanovilo Sožitje –
Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije leta 1991 na
predlog Zavoda RS za zaposlovanje. Kot se predstavljajo, je podjetje, katerega osnovno
poslanstvo je usposabljanje in zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami (predvsem
motnjo v duševnem razvoju) in drugih težje zaposljivih oseb ter iskanje novih
zaposlitvenih priložnosti zanje. V letu 2011 praznuje dvajseto obletnico.
Od izvajalca Želva sem prav tako pridobila podatke za prvo obdobje koncesije, to je od
2006 do 2009:
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Tabela 12: Število zaposlenih po zaključku zaposlitvene rehabilitacije, Želva

LETO

zaščitna

podporna

običajno delovno okolje ali IP

2006

3

-

4

2007

2

2

3

2008

2

1

7

2009

-

-

6

Vir: Želva, 2010

Graf 7: Delež zaposlenih po zaključku zaposlitvene rehabilitacije, Želva

Vir: Želva, 2010

Podatki izvajalca Želve kažejo, da je bilo v obdobju 2006 do 2009 največ vključitev v
običajno delovno okolje in invalidsko podjetje. Za socialno vključenost pa so podatki
naslednji:
-

V letu 2006 je bilo 11 oseb,
2007 – 15 oseb,
2008 – 25 oseb,
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-

2009 – 32 oseb.

Skupaj je bilo vključenih 32 oseb.
Cilj analize v prvem obdobju koncesije je bil prikazati sistem izvajanja procesa
zaposlitvene rehabilitacije, saj je bilo število vključenih v prvem obdobju ključno, za
povečanje števila timov izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije. Gospodarska kriza je
spremenila razmere na trgu dela, povečalo se je število invalidov in pokritost izvajalcev po
območnih službah ZRSZ ni zadoščal za pokritje vseh potreb, ki so jih imeli brezposelni
invalidi. Ti razlogi so postali ključni za pripravo nove mreže izvajalcev zaposlitvene
rehabilitacije.
In če pogledamo podatke s sprejetjem novega zakona, lahko zasledimo, da se je kljub
povečani brezposelnosti invalidov začel beležiti ugodnejši trend zaposlovanja invalidnih
oseb. In sicer podatek za leto pred sprejetjem ZZRZI (to je 2005) kaže, da je bilo število
zaposlitev brezposelnih invalidov 1298, leto 2004 je beležilo število zaposlitev invalidov
za celo Slovenijo komaj 987, delež prijavljenih brezposelnih invalidov v evidenci Zavoda
RS za zaposlovanje je bil 8.051. Delež zaposlenih invalidov se s spremembo zakonodaje
spremeni, saj že s pričetkom izvajanja Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov beležimo število zaposlenih invalidov 1.927. Po drugi strani pa gospodarska
situacija kaže kot odraz na trgu delovne sile drugačno sliko, ki se odraža z bistvenim
povečanjem števila brezposelnih invalidov, ki drastično raste in koncem leta 2010
dosežee že številko blizu 15.000 brezposelnih invalidov. In če primerjam se je število od
leta 2004 pa do leta 2010 se je število povečalo za 47 %, kar je zelo zaskrbljujoč podatek.
V nadaljevanju sledi še grafični prikaz, ki bolj nazorno prikazuje trenutno situacijo na trgu
dela.
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Graf 8: Primerjava med deležem zaposlenih in brezposelnih invalidov 2006–2010

Vir: ZRSZ, 2010

Kot invalidi se pri statistiki beležijo brezposelni invalidi po šifrantu na osnovi navodila iz Ur.
lista RS, št 10/05: invalidi po ZZRZI in ZUZIO, delovni invalidi II. oz. III. kategorije,
invalidne osebe s priznano telesno okvaro, vojaški invalidi, kategorizirani mladostniki,
invalidi, ki so pridobili status invalida po predpisih držav članic EU. Kot uporabniki
zaposlitvene rehabilitacije so zelo heterogena populacija glede na potencialne spretnosti v
socialnih kontaktih, v odnosu do dela in prilagoditvenih zmožnostih.
Zaposlitvena rehabilitacija je proces, ki poteka kontinuirano in linearno, kar pomeni, da
uporabniki vstopajo v rehabilitacijski proces z določenimi značilnostmi, vključeni so v
različne storitve in na koncu izstopajo. Vendar v praksi se pokaže problem, da je
rehabilitacijski proces iz različnih razlogov prekinjen, lahko tudi za daljše obdobje, nekateri
uporabniki tudi izstopijo iz procesa, pa se vanj vračajo ali pa tudi ne. Drugi problem, ki se
kaže v praksi, je ta, da poteka rehabilitacijski proces na osnovi rehabilitacijskega načrta,
da uporabniki vstopajo v proces v različnem časovnem obdobju in da njihov proces traja
različno dolgo, odvisno od možnosti in zmožnosti posameznikov, ki je lahko od 3 mesecev
pa tudi 2 leti (kar je opredeljeno tudi v standardih). In če beležimo število uspešno
zaključenih, je prav tako številka lahko zelo varljiva, ker se podatki prenašajo iz
predhodnega leta, tako da je realizacijo mogoče postaviti v daljšem obdobju. Za primer
želim prikazati leto 2007:
-

Napotenih 1411, kar je 100 % delež.
Ob zaključku leta 2007 se beleži število prijavljenih v evidenci 1.228, kar znaša 87 %.
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-

Zaključek leta 2008 daje že boljši rezultat, in sicer število, ki je v evidenci, je 897, kar
znaša 64 %.
Število prijavljenih na dan 30. 11. 2009 je 713 invalidnih oseb oz. 51 %.

Na podlagi razpoložljivih podatkov se je v letu 2009 preko programa zaposlitvene
rehabilitacije zaposlilo 329 invalidnih oseb, to so osebe, ki so v program pristopile v
različnih letih v obdobju 2007–2009. Vključene v ukrepe APZ v letu 2009 beležimo 78
invalidnih oseb. Beležimo pa še ostale z drugimi razlogi odjave iz evidence, to je 456
invalidnih oseb v letu 2009. Če povzamem vse skupaj je skupno število zaposlenih oseb
preko ukrepa zaposlitvene rehabilitacije v obdobju 2007–2009 780 invalidnih oseb.
Pregled podatkov iz razpredelnice je nakazal trend, ki odraža trenutno situacijo na trgu
dela. Invalidi ostajajo najtežja zaposljiva kategorija delavcev, zato je potrebno zelo veliko
truda, znanja in pravega pristopa države, da se poveča zaposljivost invalidov.

6.1 PRAVNI POGLED NA ZAKON O USPOSABLJANJU IN ZAPOSLOVANJU
INVALIDNIH OSEB – ZUZIO
S tem zakonom se je od leta 1977 do 2005 urejalo usposabljanje in zaposlovanje
invalidnih oseb, ki so zaradi svoje telesne ali duševne prizadetosti potrebovali pri
usposabljanju in zaposlovanju posebno strokovno pomoč in ki so imele pravico do
posebnega družbenega varstva, niso pa imele tega varstva kot invalidne osebe
zagotovljenega po drugih predpisih. Status invalida je po tem zakonu pridobila oseba na
podlagi obravnave pri Strokovni komisiji za ugotavljanje lastnosti invalidne osebe pri
Zavodu RS za zaposlovanje.
Za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
veljajo posebni predpisi.
Usposabljanje se je po ZUZIO lahko izvajalo s praktičnim delom ali s prilagajanjem na
določenem delovnem mestu z izučitvijo poklica ali z usposabljanjem v zavodih, šolah ali s
pridobitvijo ustrezne strokovne izobrazbe in usposobljenosti po načelih in merilih
izobraževanja odraslih. Pomembno je, da je usposabljanje pomenilo tudi prilagajanje na
delo, kar pomeni, da so lahko brez predhodnega poklicnega usposabljanja s prilagajanjem
na delo invalidno osebo usposobili za delo in zaposlitev.
Invalidne osebe so imele v času usposabljanja pravice in obveznosti z naslova priprave za
zaposlitev po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Zaposlovanje invalidov je bilo opredeljeno na ta način, da so se zaposlovali glede na
njihovo preostalo delovno zmožnost in zdravstveno stanje.
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Nezaposlena invalidna oseba je imela prednost pri zaposlitvi na prostem delovnem mestu,
za katero se je prijavilo več oseb, če so njene strokovne in druge sposobnosti ustrezale
zahtevam prostega delovnega mesta.
Invalidne osebe, ki se niso zaposlovale v rednih razmerah, niti v invalidskih delavnicah in
ki so bile potrebne posebnih oblik zavodskega varstva, so se vključevale v zaposlovanje
invalidnih oseb pod posebnimi pogoji.

6.2 PRIHODNOST – PRIPRAVA SPREMEMBE ZAKONA ZZRZI
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov je bil v letu 2010 posredovan v kratko razpravo, zaradi nekaterih novosti, ki jih
prinaša predlog novele zakona. Te novosti so:
-

-

-

-

-

po zahtevi Evropske komisije je spremenjena določba, na podlagi katere niso več
oproščeni plačila prispevkov iz delovnega razmerja vsi zaposleni v invalidskem podjetju,
ampak samo invalidi;
povečuje se nadomestna izpolnitev v primeru neizpolnjevanja kvote z 12-kratnika
na 15- kratnik minimalne plače. Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi in
ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim
centrom, lahko zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z
realizirano nadomestno izpolnitvijo kvote. Za nadomestno izpolnitev kvote šteje v
koledarskem letu sklenjena in realizirana pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim
podjetjem ali zaposlitvenim centrom, po kateri se priznajo stroški dela v višini najmanj 15
minimalnih plač letno za vsakega invalida, ki bi ga moral delodajalec zaposliti v okviru
predpisane kvote. Ob tem se upoštevajo le dejansko realizirane pogodbe in plačilo po
realiziranih pogodbah;
če delodajalec invalidu utemeljeno ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi (pri
tem še vedno potrebuje mnenje komisije pri ZPIZ), lahko delodajalec redno odpove
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi. Določba,
ki ureja ureditev pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pri drugem delodajalcu, invalidu
različno od »zdravega« delavca ni dajala možnosti odklonitve zaposlitve pri drugem
delodajalcu. In s tem posledično se delodajalcu daje možnost izredne odpovedi pogodbe
o zaposlitvi, ki ima za posledico, da delavcu ne pripada odpravnina in nadomestilo za
brezposelnost. Zato predlog za spremembo ZZRZI z namenom, da se delovnim invalidom
zagotovi enakost pred zakonom in odprava diskriminacije;
invalid, ki mu preneha delovno razmerje, ima pravico do odpravnine tako, da se v
osnovo za določitev višine odpravnine upošteva tudi nadomestilo plače, ki ga invalid
prejema zaradi invalidnosti (gre za neusklajeno odločbo 40. člena, ki nasprotuje sodni
praksi);
višina denarnega prejemka se spremeni z dosedanjih 30 % na 40 % minimalne
plače;
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-

-

-

-

z namenom ohranjanja delovnih mest in ustvarjanja novih delovnih mest za
invalide Republika Slovenija zagotavlja delodajalcem, ki zaposlujejo invalide nad kvoto
materialne vzpodbude, katerih višina je odvisna od stopnje invalidnosti zaposlenih
invalidov in njihovega deleža v skupnem številu vseh zaposlenih delavcev. Zgornja meja
intenzivnosti državnih pomoči ne sme presegati 75 % skupne višine mesečne bruto plače
za zaposlenega invalida in 100 % dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi zaposlovanja
invalidov. Zgornja meja intenzivnosti pomoči za določene namene velja ne glede na to, iz
katerih javnih virov je pomoč dodeljena in tudi v primeru, če je pomoč dodeljena po več
shemah hkrati, vključno s pomočjo »de minimis«. Kot javni viri se štejejo sredstva
občinskih proračunov, sredstva državnega proračuna ali sredstva iz mednarodnih virov;
strokovni delavci iz prejšnjega odstavka, ki izvajajo storitve zaposlitvene
rehabilitacije, strokovni delavci v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih ter člani
rehabilitacijskih komisij, se morajo vsako leto strokovno izobraževati in pridobivati nova
znanja s področja zaposlitvene rehabilitacije. Udeležba na strokovnem izobraževanju je
obvezna za vse strokovne delavce, ki izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije, in za
člane rehabilitacijskih komisij najmanj dvakrat letno;
invalidsko podjetje, zaposlitveni center, izvajalec programa socialne vključenosti ali invalid
lahko kadar koli predlaga ponovno oceno doseganja delovnih rezultatov invalida, če oceni,
da se je njegovo doseganje delovnih rezultatov bistveno spremenilo ali kadar invalid in
delodajalec skleneta pogodbo o zaposlitvi na drugem delovnem mestu. Kadar ponovno
oceno doseganja delovnih rezultatov invalida Zavodu RS za zaposlovanje predlaga
izvajalec programa socialne vključenosti ali invalid, ki je vključen v program socialne
vključenosti, mora le-ta invalida napotiti na ponovno oceno doseganja delovnih rezultatov.
Invalid ima v tem primeru enake pravice kakor brezposelna oseba, ki je aktivni iskalec
zaposlitve. Zavod lahko napoti invalida na ponovno oceno doseganja delovnih rezultatov
tudi po lastni presoji. Invalidsko podjetje, zaposlitveni center ali zaposleni invalid, ki
predlaga ponovno oceno doseganja delovnih rezultatov, nosi tudi stroške ponovne ocene;
in še nekaj novosti na področju evidenc.

6.3 PRIMERJALNI VIDIK OBEH ZAKONOV
ZZRZI omogoča v primerjavi s prejšnjim Zakonom o usposabljanju in zaposlovanju
invalidnih oseb nek kontinuiran sistem izvajanja programa zaposlitvene rehabilitacije.
Poudarek je na procesu, ki je usmerjen na potrebe invalidne osebe in ne zgolj na
finančne možnosti države, saj omogoča vrsto vzpodbud za delodajalce in dopušča različne
oblike zaposlitve, glede na preostale zmožnosti in sposobnosti invalidne osebe.
Pri ZZRZI se je zaposlitvena rehabilitacija umaknila iz ukrepa APZ. Izvaja se kot javna
služba. Proces v novem zakonu teče kontinuirano, izvajalci imajo koncesijo za določeno
obdobje in zagotovljena sredstva, česar ZUZIO ni poznal. Namreč sredstva izvajanja
ukrepov APZ so bila vezana na proračun; ko je sredstev zmanjkalo, se je tudi proces
rehabilitacije prekinil oz. je šel v mirovanje. Usposabljanje na delovnem mestu (UNDM) je
bilo sklenjeno za obdobje 6 mesecev in se je lahko podaljšalo še enkrat za isto obdobje.
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V zaposlitveno rehabilitacijo so se po ZUZIO lahko vključevale tudi težje zaposljive osebe,
zaradi zdravstvenih težav, kar za zdajšnji ZZRZI ne velja. ZUZIO je dal večji poudarek
delozmožnosti, podobno kot ZPIZ. V tem postopku ni bilo spremljanja, možnosti sta bili
dve, in sicer zaposljivost osebe ali nezaposljivost osebe, kar je pomenilo t. i. »odstop«
osebe v evidenco Centra za socialno delo, medtem, ko ZZRZI ocenjuje zaposljivost osebe
(težave, ki vplivajo na njeno zaposljivost) in dopušča različne možnosti zaposlitve
(običajna, podporna, zaščitna ali nezaposljivost). Zavod lahko ocenjuje zaposljivost tudi za
delovne invalide, končna ugotovitev pa je lahko tudi nezaposljivost. Pogoj za izplačevanje
denarnega nadomestila/delne invalidske pokojnine za delovne invalide s strani ZPIZ-a je
prijava na Zavodu RS za zaposlovanja. Po ZZRZI je to tudi evidenca oseb, ki jim je bila
izdana odločba o nezaposljivosti.
Kar se tiče obravnav na Rehabilitacijski komisiji po ZZRZI, velja, da se priznava tudi
pravica do zaposlitvene rehabilitacije, medtem ko po zakonu ZUZIO to ni bilo potrebno.
Oseba se je po tem zakonu lahko vključila v proces na podlagi mnenja zdravnika
svetovalca in presoje rehabilitacijskega svetovalca. Strokovno komisijo po ZUZIO
sestavljajo 3 zdravniki, rehabilitacijski svetovalec in pa član iz CSD. Medtem pa zakon
ZZRZI določa sestavo 4 članov, o katerih so 3 zdravniki (2 zdravnika splošne medicine
dela in zdravnik specialist) ali 2 zdravnika, 1 predstavnik iz Centra za socialno delo in
predstavnik Zavoda RS za zaposlovanja, ki pa ni rehabilitacijski svetovalec.
ZUZIO ni dopuščal obravnav zaposlenih oseb, medtem ko po zakonu ZZRZI lahko vlogo za
uveljavitev statusa invalidne osebe poda tudi oseba, ki je zaposlena. Pomembna je tako
vloga kot tudi celotna medicinska in druga dokumentacija. Če predsednik Rehabilitacijske
komisije presodi, da na podlagi le-te komisija ne bo mogla podati mnenja o invalidnosti, je
potrebna storitev Mnenje o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih
interesov, ki pa je v tem primeru strošek delodajalca.
In če povzamem ob zaključku, je stična točka obeh zakonov to, da ne temeljita na
medicinskem modelu ugotavljanja invalidnosti, ampak sta osredotočena na druge
dejavnike:
-

zaposljivost,
socialna podporna mreža,
stopnja delovnih izkušenj,
stopnjo znanja,
motiviranost,
omejitve zmogljivosti za delo,
težave in ovire pri učinkovitosti.

6.4 ANALIZA VKLJUČENIH INVALIDOV V ZAPOSLITEV
Pri analizi sem se omejila na leta po uvedbi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov. Novi ZZRZI je uvedel veliko bonitet, ki so jih delodajalci lahko
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koristili pri zaposlovanju invalidov, zadnje leto 2010 je število zaposlenih invalidov manjše,
kar se pozna zaradi situacije na trgu dela in pa ukinitev subvencije za delodajalce
(subvencija v višini 12.000 evrov za nedoločen čas, tisti pa, ki so zaposlili invalida za
določen čas enega leta, pa so bili upravičeni do subvencije v višini 4.000 evrov), ki
zaposlujejo invalide s strani Sklada za vzpodubujanje in zaposlovanje invalidov pri
zaposlovanju invalidnih oseb.
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Tabela 13: Število zaposlenih invalidov po posameznih statusih, Slovenija 2007–2010

2007

2008

2009

2010

ženske

moški

ženske

moški

ženske

moški

ženske

moški

SKUPAJ

14.208

18.837

14.764

19.125

14.145

18.345

13.800

17.547

Status invalida po
ZZRZI

144

176

211

248

264

261

292

311

Status invalida po
ZUZIO

300

359

298

380

274

367

263

380

Status ZPIZ (34.čl)

7.496

10.862

6.934

10.088

5.889

8.929

5.243

7.907

Status ZPIZ (60.
čl.)

5.584

6.654

6.675

7.640

7.127

8.076

7.466

8.292

Telesna okvara

378

393

350

381

327

358

289

327

Vojaški vojni
invalid

4

56

4

55

5

51

11

48

Zakon o
družbenem varstvu
duševno in telesno
prizadetih

8

11

12

12

13

10

12

9

Razvrščanje otrok
in mladostnikov

280

305

267

297

231

274

212

251

Zakon o vzgoji in
usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami

14

20

12

23

13

18

10

22
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Status inv. po
predpisih drugih
držav članic EU

-

1

1

1

1

2

2

0

Vir: Sklad RS za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidov, 2010
S ciljem zmanjšanja števila brezposelnih invalidov bo v kratkem objavljeno novo javno
povabilo – ukrep Priložnost zame, ki bo namenjen nevladnim organizacijam. Namen bo
ponovna delovna integracija in spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih,
invalidov in udeležencev javnih del. Upravičeni stroški bodo delovni preizkus v času
meseca dni, ki bo vključeval stroške zdravniškega pregleda, dodatek za prevoz in dodatek
za aktivnost. V nadaljevanju ukrepa pa subvencija v višini 7.500 eur za najmanj leto dni in
dodatnih 7.500, če bo zaposlitev sklenjena za najmanj 2 leti oz. če se po letu dni
zaposlitev podaljša še za leto.
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7 SODNA PRAKSA
PRIMER RAZSODBE EVROPSKEGA SODIŠČA ČLOVEKOVIH PRAVIC (2009)
O tem, kako daleč lahko posega koncept primerne prilagoditve, ki se nanaša tudi na
zagotavljanje dela/zaposlitve oz. služenja, pa govori spodaj navedeni primer:
V letu 2009 je bil na Evropskem sodišču obravnavan primer Glor proti Švici (Dostopno 5.
2.
2011
na
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/233813e697620022c1256864005232b7/d75fb0
7803049153c12575a6003b6eb2?OpenDocument),
v katerem je sodišče prvič v svoji praksi našlo kršitev pravice do nediskriminacije na
osnovi invalidnosti, uporabilo določbe UN Konvencije človekovih pravic in uporabilo pri
tem določbe, ki se nanašajo na primerno prilagoditev. Osnova za sodbo sta bila člena 14
in 8 po Evropski konvenciji človekovih pravic. G. Glora niso želeli sprejeti v obvezno
vojaško službo Švice, naložili pa so mu davek. G. Glor je imel ocenjeno invalidnost
(diabetes). Na osnovi naporov in fizične aktivnosti, nedosegljivosti medicinske podpore in
zdravljenja je vojska odločila, da ga ne morejo vključiti v službo. Vendar njegovo stanje ni
zadoščalo za oprostitev od davka za neopravljanje vojaške službe. G. Glor je želel
opravljati vojaško dolžnost, vendar mu tega niso omogočili in je menil, da je bil
diskriminiran. Niti mu niso omogočili civilnega služenja.
Čeprav 14. člen Evropske konvencije med osebnimi okoliščinami ne omenja invalidnosti, je
le-ta posredno zajeta v drugih okoliščinah. Sodišče je ugotovilo nezagotavljanje primernih
prilagoditev. Menilo je, da bi bilo mogoče najti mesto v švicarski obvezni vojaški službi.
Kljub temu da Švica še ni podpisnica konvencije, pa jo je sodišče upoštevalo in je
razsodilo v korist pritožnika.
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8 DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE
Rezultati in cilji raziskave so pokazali stanje, ki kažejo odnos države pri reševanju
brezposelnosti invalidov. Bistvo je, da se država poskuša odzivati na trg dela z različnimi
ukrepi, ki stimulirajo zaposlovanje invalidnih oseb, bodisi skozi davčne olajšave, ukrepe
aktivne politike zaposlovanja. Širši krog razumevanja problematike zaposlovanja je
pomemben pri oblikovanju pravnih temeljev za izvajanje ustreznih ukrepov, ki spodbujajo
zaposlovanje invalidov. Vendar pa moram poudariti tudi to, da trenutna zakonodaja, tj.
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ne daje dovolj invalidu, ki se
odloči za program zaposlitvene rehabilitacije. In sicer denarni prejemek 30 % minimalne
plače mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu najmanj 100 ur,
je za varnost in materialno eksistenco v času vključitve zelo majhen in dobro bi bilo
razmisliti o zvišanju tega prejemka oz. o izenačenju s prejemkom pri ukrepih aktivne
politike zaposlovanja (to je 3 EUR na uro). V predlogu spremembe ZZRZI je predlog za
povečanje s 30 % na 40 % minimalne plače. Bistveno bi bilo, da bi se vsem vključenim,
ne glede kakšne socialne transferje lahko prejemajo iz drugega naslova invalidnosti,
izenačbi denarni prejemki. Enako plačilo za enako delo …
V nadaljevanju bi rada poudarila, da ima Zavod RS za zaposlovanje ključno vlogo pri
izvajanju programa zaposlitvene rehabilitacije. Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja kot
javna služba v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, pri čemer se upošteva
pri vzpostavitvi število in potrebe invalidov glede na vrsto invalidnosti in regionalno
pokritost z izvajalci storitev. Postopki izvajanja programa zaposlitvene rehabilitacije so
dolgi, odvisno od stopnje ocenjenosti v storitvi Mnenja o ravni delovnih sposobnosti,
znanj, delovnih navad in poklicnih interesov oz. predhodnega mnenja. Obravnava je
usmerjena v posameznika, v njegovo socialno funkcioniranje, njegove zmožnosti,
potenciale, interese in ovire in možnosti za vključitev v zaposlitev. Postopek je zahteven, z
veliko administracije in poznavanja zakonodaje z različnih področij. Želja invalida je, da
čimprej pride do zaposlitve, brez dolgotrajnih postopkov, da si zagotovi eksistenco in
socialno varnost. Motivacija je ključ, ki spodbuja kontinuiranost sodelovanja invalida in
izvajalca zaposlitvene rehabilitacije in pelje k uspešni poti do zaposlitve.
Pravni vidik zagotavljanja uveljavljanja pravic na trgu dela je invalidom zagotovljen,
vendar sem s sistematično analizo želela podati nekatere predloge v magistrskem delu z
večjim povezovanjem in sodelovanjem vseh akterjev, ki krojijo trg dela. To je edini način,
ki lahko pripelje do uspeha oziroma do večjega zaposlovanja. Dejstvo pa je, da se je
potrebno zavedati, da je sistem izvajanja programa zaposlitvene rehabilitacije v veliki meri
odvisen od države in njene pomoči ter navsezadnje od politike, ki kroji sistem na področju
trga dela. Temeljno načelo varstva invalidov je načelo enakega obravnavanja in
zagotavljanja enakih možnosti. Prepovedano je neutemeljeno razlikovanje na podlagi
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posameznikovih osebnih okoliščin, med katere spada tudi invalidnost.33 Karierno
poglobljeno svetovanje v okviru Zakona o urejanju trga dela zagotavlja tudi sistem
zdravstvenega zaposlitvenega svetovanja kot pomoč brezposelnim invalidom in drugim
brezposelnim osebam z zdravstvenimi omejitvami pri iskanju ustrezne in primerne
zaposlitve ali kot pomoč in svetovanje pri vključitvi v ustrezen ukrep aktivne politike
zaposlovanja.
Cilji, ki sem si jih zastavila, ko sem začela pisati magistrsko delo, so bili doseženi s
statističnimi podatki in analizo pravne zakonodaje za potrditev oziroma zavrnitev hipotez,
ki sem jih postavila v začetku dela.

33

Več v Pravu socialne varnosti, Bubnov – Škoberne in Sterban, 2010, str. 244.
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9 PREVERITEV HIPOTEZ
1. HIPOTEZA
Pravice in obveznosti vključenih v program zaposlitvene rehabilitacije so pravno
sorazmerno obsežno urejene in predstavljajo ustrezno podlago za vključevanje invalidov v
program zaposlitvene rehabilitacije.
Če na začetku te hipoteze povzamem ZZRZI (16. člen), ki pravi da ima invalid, ki mu je
priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, naslednje pravice in obveznosti:
- pravico do storitev zaposlitvene rehabilitacije v skladu z rehabilitacijskim načrtom,
- pravico in obveznost, da v zaposlitveni rehabilitaciji aktivno sodeluje,
- pravico do denarnih prejemkov (ZZRZI, 17. člen),
- druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz načina in obsega zaposlitvene rehabilitacije.
Hipotezo lahko v celoti potrdim.
Zakon je prinesel v tem kriznem času veliko pozitivnih ukrepov, ki omogočajo invalidu, da
se kontinuirano vključuje v proces zaposlitvene rehabilitacije. Je individualna pravica
invalida in jo tudi sam uveljavlja. Prejemki v zaposlitveni rehabilitaciji so vezani na vrsto,
obseg in čas trajanja storitve, izplačuje jih Zavod RS za zaposlovanje. Vključevanje v
proces je dejavnik, s katerim se najlažje doseže integracija v delo in zaposlitev invalidov.
Zakon definira pravice invalida zelo natančno, mogoče po drugi strani so obveznosti bolj
ohlapne s tega vidika, ker je opredeljen le koncept aktivnega sodelovanja. Vendar veljajo
splošni predpisi na področjih delovnih razmerij, pokojninskega in invalidskega zavarovanja
in urejanja trga dela, ki jasno definirajo tudi obveznosti brezposelnih invalidnih oseb, zato
lahko hipotezo potrdim.
2. HIPOTEZA
Delež vključenih invalidov v ukrep zaposlitvene rehabilitacije se je povečal po letu 2006,
ko je novi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov zagotovil ustreznejši
pravni okvir pri zagotavljanju storitev zaposlitvene rehabilitacije.
Hipotezo lahko potrdim le deloma.
Z izsledki raziskave, v kateri sem podala analizo let od 2006 dalje, lahko potrdim, da
statistični podatki kažejo uspešnost vključevanja v program. Po starem ZUZIO je bilo
število vključenih dosti manjše, ker je bil ukrep del aktivne politike zaposlovanja.
Zaposlitvena rehabilitacija po ZZRZI je dosti bolj zanimiva za invalide, saj daje invalidu
pravico, v kateri rehabilitant aktivno sodeluje pri iskanju možnosti za zaposlitev. Vendar je
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zanimivo, da je vključevanje invalidov v program po začetnem zagonu v letu 2006 in
2007, v letih 2008 in 2009 upadlo. Razlogi so v tem, da se je zopet povečala
brezposelnost, število timov pri izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije je je ostalo isto (13,5
timov). Posledično s tem se je tudi zmanjšala možnost ustreznega usposabljanja za
konkretna dela pri delodajalcih v okviru zaposlitvene rehabilitacije. Leto 2010 beleži dosti
boljše rezultate po številu vključenih, kar se kaže tudi s spremembo števila timov
izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije (17).
Čeprav je predpis ZZRZI nov, bi moral uravnavati hitrejši prehod na trg dela, da ne bi
zaradi dolgotrajnosti različnih postopkov motiviranost invalida upadla. Regionalna
pokritost bi za nekatere OS morala biti dosti boljša, saj je tudi oddaljenost osebe od kraja
izvajanja programa dostikrat razlog, da se invalid ne vključi v program. Samo za
primerjavo želim prikazati pokritost OS Ljubljana, ki ima naslednje urade za delo:
Ljubljana, Vrhnika, Domžale, Kamnik, Cerknica, Logatec, Idrija, Grosuplje, Ribnica in
Kočevje. Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije so samo v Ljubljani, kar je problem za
nekoga, ki je oddaljen (npr. živi v Idriji), zato je predlog po uvedbi mobilnih timov, ki bi
bolje zajeli več invalidov.
3. HIPOTEZA
Ob upoštevanju povečanega števila brezposelnih invalidov in zaradi gospodarske krize
lahko predpostavljamo, da bodo sprejete nove spremembe Zakona o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki bodo namenjene predvsem spodbujanju
vključevanja brezposelnih invalidov v program, ki bo spodbujen tudi z zagotavljanjem
večjih denarnih prejemkov v času vključenosti v izvajanje zaposlitvene rehabilitacije
različnim skupinam invalidov.
Hipotezo lahko potrdim le deloma.
Izsledki kažejo, da je gibanje števila brezposelnih invalidov vsako leto višje. Od leta 2006
je bila delodajalcem dana možnost, da odpovedo invalidu pogodbo o zaposlitvi brez
ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi, zato je delež brezposelnih invalidov, kljub
sprejetemu novemu zakonu, rasel. Sicer je država želela z uvedbo kvotnega sistema
zaposlovanje invalidov rast brezposelnih invalidov nekoliko zmanjšati, vendar analiza kaže,
da ji to najbolj ni uspelo. Podatki o vključenih invalidih v zaposlitveno rehabilitacijo kažejo
tudi upadanje števila invalidov, ki obiskujejo program, zaradi majhnega denarnega
prejemka v času vključitve, ki ne zadošča sistemu socialne varnosti vključenega. Smiselno
bi bilo, da se znesek denarnega prejemka poviša oziroma izenači s prejemkom iz naslova
Aktivne politike zaposlovanje (Usposabljanje na delovnem mestu). Dejavnost prejemka
naj bo vsekakor omejena že zaradi samega vidika invalida za čim hitrejšo vrnitev na trg
dela. Zato je v pripravi sprememba Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov, ki bo poskušala spremeniti dosedanje pomanjkljivosti tudi v tem delu.
Deloma hipotezo potrjujem tudi iz tega razloga, ker ukrepi aktivne politike zaposlovanja
služijo namenu za povečanje zaposlenosti in zaposljivosti, vendar pa je sistem premalo
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vključen v ranljive skupine na trgu dela, saj z izjemo javnih del ostali ukrepi odpravljajo
tiste kratkoročne in druge probleme na trgu dela, ki jih ukrepi drugih politik ne morejo
učinkovito odpravljati. Analiza ZUZI-a, ZZRZ-ja in predloga sprememba pokaže stično
točko usmerjenosti v ključne dejavnike, ki so pomembni za invalide, in to so predvsem
zaposljivost, socialna mreža, stopnja delovnih izkušenj, motiviranost, omejitve zmogljivosti
za delo, težave in ovire pri učinkovitosti in podporna mreža.
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10 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K STROKI
Z magistrskim delom sem želela predstaviti pravni vidik izvajanja programa zaposlitvene
rehabilitacije ter zajeti vse možnosti za sodelovanje države pri pripravi ustreznih ukrepov
za podporo ranljivim skupinam na trgu dela. Informiranost zakona v javnosti v tej smeri,
da se invalidom omogoči samostojno urejanje njihovih zaposlitvenih problemov in
prevzemanje odgovornosti pri njihovih odločitvah. Hkrati želim, obravnavano področje
pokaže problematiko v praksi pri izvajanju pomembnih postopkov pravne zakonodaje.
Trenutni položaj brezposelnih invalidov v Sloveniji in celotna problematika zaposlovanja
ljudi sta na zelo nizki točki. Brezposelnost se še zmeraj ni ustavila, kar imam prikazano
tudi s statistično obdelavo zadnjih let. Velika podjetja propadajo in tematika, ki je v
zadnjem času zelo v ospredju, je zagotavljanje socialne varnosti ljudi, ki ostanejo brez
zaposlitve.
Zavod RS za zaposlovanje pristopa s prepoznavanjem potreb in z
implementacijo varne prožnosti preko ukrepov na trgu dela, ki spodbujajo vseživljenjsko
učenje, podporo iskalcem zaposlitve, enake možnosti za vse in enakost med spoloma.
Področje, ki ga obravnavam, je zelo široko, kar izhaja tudi iz tega, da ni neke enotne
opredelitve invalidnosti v zakonodajah držav članic EU. Zato bi bilo v nadaljevanju
potrebno opraviti še kakšne raziskave na področju različnih oblik zaposlitve po zaključku
zaposlitvene rehabilitacije in razviti še kakšen projekt s strani Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve ob finančni podpori ESS, ki bi omogočal lažji prehod brezposelnosti
invalidov skozi programe, ki se izvajajo preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Storitve v okviru zaposlitvene rehabilitacije so dober prikaz sistematične obravnave
invalidov, ki omogočajo aktiven pristop k iskanju zaposlitve, vendar bi v nadaljevanju bilo
dobro razviti model konceptov, ki skušajo peljati razvoj sprememb v družbi, ki želi
zaposlovati ljudi, ki imajo določene zdravstvene omejitve.
Menim, da je magistrsko delo dober pripomoček za odgovorno ravnanje vseh vpletenih,
odprti komunikacijo in razvoj novih inovativnih programov, ki so namenjeni ključnim
uporabnikom, to je invalidom. Rešitve na trgu dela se lahko kažejo z odstranjevanjem ovir
v miselnosti mnogih in z ustvarjanjem enakih možnosti vseh, ki se soočajo z invalidnostjo.
Rezultati raziskave bi lahko ustvarili razvoj ustreznih programov za vključevanje invalidov
ponovno na trg dela in s tem seveda podprli neko nujnost programskega spremljanja
lastnosti nastajajoče populacije v prihodnosti in s tem povezano začeli koristiti številne
možnosti, ki so pomembne in ključne pri populaciji, ki ima zdravstvene omejitve pri
zaposlovanju. Zaradi kompleksnosti obravnavanega področja bi ureditev področja
invalidske zakonodaje prepustila stroki, ki se ukvarja s področjem socialne varnosti, saj
lahko poda ključni mozaik tematiki zaposlovanja invalidov.
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11 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE
Magistrsko delo bo s celotno analizo pravne zakonodaje, statistične obdelave
brezposelnosti invalidov in analizo različnih plati problematike zaposlovanja invalidov
prispevalo k boljši informiranosti izvajanja programa zaposlitvene rehabilitacije.
Kompleksnost razumevanja zakonodaje se skozi celotno nalogo prepleta skozi analizo
statističnih podatkov, ki skušajo skozi celoto prikazati vsebinsko plat zakonodaje in odsev
razumevanja več vpletenih strani, ki jih lahko konkretiziram z invalidi, delodajalci in
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Rezultati raziskovanj, ki sem jih
prikazala, bi lahko v prihodnosti služili tudi konkretnim izboljšavam pri kreiranju ustreznih
programov za invalide ter večjo storilnost dosegli s prožnimi shemami zaposlovanja,
podporo zaposlovanja, socialno ekonomijo, z dejavnim vključevanjem in pozitivnimi
ukrepi, ko so denimo storitve pomoči, dodatki k plači, prilagoditev delovnega okolja,
uporaba podporne informacijske tehnologije in osebna pomoč.
Vidik vsebinskega dela zakonodaje je premalo znan širši javnosti, še posebej
delodajalcem. Slednji bi gotovo, če bi imeli več informacij pri zaposlovanju invalidov, iskali
možnosti za zaposlitev le-teh. Zato bi v nadaljevanju bilo smiselno določiti zaradi
kompleksnosti področja portal, kjer bi bila celotna vsebina vseh informacij, ki zadeva
zaposlovanje invalidnih oseb. Ustrezna povezava vseh informacij je ključna pri
razreševanju problematike, ki zadeva tudi odpravljanje administrativnih ovir za
zaposlovanje invalidov. Saj delodajalci zaradi preobsežne administrativne problematike ne
želijo posegati na področje zaposlovanja invalidov.
Če povzamem je bistvo magistrske naloge, da lahko rezultati raziskovanja ključnega
pomena za vse tiste, ki se pri svojem delu, usposabljanju, študiju ali v življenju srečujejo z
invalidnostjo in so lahko koristen pripomoček za nadaljnje raziskave na trgu dela. Razvoj
ustreznih programov za vključevanje ranljivih skupin na trg dela izkazuje nujnost
programskega spremljanja lastnosti nastajajoče populacije v prihodnosti in s tem kaže
tudi prednosti in razvoju ustrezne miselnosti vseh vpletenih. Mogoče bi se tukaj ob
zaključku najlažje navezala na Ustavo RS, ki pravi, da je potrebno spoštovati enakost pred
zakonom. Naj ne bo to le črka na papirju, ampak način dojemanja vseh vpletenih za
odpravo vseh nepravilnosti, ki peljejo v rešitev problema pri zaposlovanju ljudi, ki imajo
zdravstvene težave.

112

12 ZAKLJUČEK
Živimo v času velikih gospodarskih sprememb, razlike med revnimi in bogatimi se še
povečujejo. Zmanjšuje se kmetijski in nekmetijski sektor, zlasti rudarstvo, gradbeništvo,
predelovalna industrija, povečuje pa se storitveni sektor. Število brezposelnih narašča
zaradi tistih, ki so izgubili zaposlitev iz poslovnih razlogov, stečajev podjetij ali pa jim
delodajalci zaradi zmanjšanega obsega dela niso podaljšali pogodb o zaposlitvi za določen
čas. Zato je na Zavodu RS za zaposlovanje pomembno zagotavljanje celovitosti obravnave
brezposelnih oseb. Ključni element v današnjem času je, da Zavod RS za zaposlovanje
zazna potrebe na trgu dela, ki omogočajo, da pristopi k učinkovitemu cilju, to je
zagotavljanju socialne varnosti, ter da išče pot, ki pelje v čimprejšnjo zaposlitev
posameznika.
In kje so invalidi?
Zakonodaja, ki ureja področje invalidov v Sloveniji, upošteva, da imajo invalidi posebne
potrebe in stališča, zato jim v osnovi zagotavlja enako obravnavanje oziroma upošteva
načela nediskriminatornosti pri uresničevanju človekovih pravic in svoboščin. Zato je
poudarek in namen uresničevanja človekovih pravic, da se omogoči razvijanje in uporaba
človeških kvalitet, inteligence, talentov in prožnost domačih in tujih zakonodaj pri
uresničevanju vidika dojemanja posameznika pri zagotavljanju osnovnih potreb v družbi,
ki se vrednotijo po vzpostavitvi mostu izbire več možnosti v določeni življenjski situaciji.
Razsežnost pomeni, da se posameznik veže na odgovornost prevzeti neko obvezo v smislu
doseganja namena vključevanja v program, ki pelje k rešitvi nekega problema in
vzpostavlja odnos sistemskih povezav, tako na strani osebe, ki želi zaposlitev kot tudi na
strani delodajalca, ki išče ustrezen kader, za zapolnitev določenega delovnega mesta.
Odstopanja od norm, ki jih veže nivo kvalitete zdravega delavca in na drugi strani delavca,
ki ima manjše doseganje rezultatov, omogočajo državi, da z regulacijo ukrepov, ki jih
ponuja zakonodaja, daje možnost delodajalcu pri koriščenju določenih ugodnosti, ki jih
uveljavlja na Skladu RS za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidov.
Pregled podatkov, ki sem jih prikazala v magistrski nalogi kaže, da je bil v Sloveniji v
zadnjih letih velik padec brezposelnosti, vendar kljub temu se je v tem času beležila tudi
evidenca težje zaposljivih oseb (starejši, dolgotrajno brezposelni, ženske, iskalci prve
zaposlitve in osebe brez strokovne izobrazbe) in pa evidenca invalidov. Umirjenost
brezposelnosti, ki je bila zaznana v tem obdobju, to je 2006–2009, je po drugi strani
beležila večanje brezposelnih invalidov. Zato danes še vedno, kljub velikemu porastu
brezposelnosti po letu 2008, obstaja določena struktura brezposelnih oseb, ki se težje
zaposluje, saj ukrepi s strani države ne omogočajo dovolj fleksibilnosti ravnanja v tej
smeri, v smislu pomoči določenim skupinam, ki so težje zaposljive. Invalidi, ki so ključna
populacija pri zaposlovanju v moji magistrski nalogi, so zaradi svojih zdravstvenih ovir
dostikrat prikrajšani pri možnostih za zaposlovanje, saj imajo veliko zdravstvenih omejitev,
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ki jih na takšen ali drugačen način omejujejo pri neposrednem vstopu na trg dela. Ključni
element je delo, ki ga skušam skozi celotno vsebino vezati na sistem integracije invalida
kot posameznika, ki želi s svojimi omejenimi lastnostmi doseči vidik vključenosti v
normalno delovno okolje, kjer bo imel možnost razvijati raven kakovosti svojega življenja.
Vse to kaže nek pozitiven vidik v smislu dojemanja različnosti koncepta pri opredeljevanju
norm, ki jih postavlja življenje samo. Smiselnost dojemanja tega vidika je pomembno pri
vrednotenju dela in zadovoljstvu posameznika, ki to delo opravlja.
Zavedati se moramo, da so invalidi na trgu zelo ranljiva skupina in podatki, ki sem jih
prikazala, kažejo povečano število brezposelnih invalidov. Kje so tukaj razlogi, ki kljub
umestitvi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Sklada RS za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ne kažejo boljše slike zaposlenosti invalidov? Tukaj
lahko izhajam iz tega, da je program zaposlitvene rehabilitacije za invalida dolgotrajen. In
ta dolgotrajnost dostikrat upočasni vsebinski in delovni namen, da invalid ostane delovno
aktiven in socialno vključen, saj učinek izvajanja sistema priprave za ponovni vstop na trg
dela invalida upočasni v tem smislu, da bi se čimprej integriral v delovno okolje. V času
vključenosti v program invalid lahko pridobi nove spretnosti, znanje, integracijo, razvoj
notranje motivacije, vrednotenje vrednosti pomena vključitve v proces. Zaposlitvena
rehabilitacija je proces, ki je dolgotrajen in zelo kompleksen. Pomemben je predvsem
vidik, da imamo vsi, ne glede na naše lastnosti, enake možnosti. Uveljavljanje te pravice
na Zavodu RS za zaposlovanje je ključna in pomembna pravica, ki lahko upošteva
specifičen položaj invalidne osebe in daje koncept varne metode pri doseganju
načrtovanih ciljev povečevanja zaposlovanja invalidnih oseb. Vloga Zavoda RS za
zaposlovanje na trgu dela je, da zagotovi čim hitrejši prehod brezposelnih oseb in tudi
iskalcev zaposlitve, po drugi strani pa želi zagotoviti učinkovito kritje potreb delodajalcev
po delovni sili.
Sistem delovanja potrebnih storitev zaposlitvene rehabilitacije je v iskanju ustreznih
rešitev nadgradnje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in statusu
invalidne osebe. Če povzamem moj pogled, lahko izhajam iz ugotovitve, da bi bilo
izvajalce zaposlitvene rehabilitacije potrebno dodatno stimulirati za širjenje mreže
delodajalcev, in s tem bi se namreč povečala tudi vključenost invalidov v storitve
zaposlitvene rehabilitacije. Motivacija invalidov pa bi bila dosti višja, če bi se denarni
prejemek v času rehabilitacije zvišal, primerljivo z udeleženci, ki so vključeni v aktivno
politiko zaposlovanja. Poleg tega pa bi bila ustreznost vključitve povezana tudi z nekim
sorazmernim nakazilom denarnega prejemka v primeru odsotnosti zaradi opravičljivih
razlogov (npr. bolezen), saj zdajšnja zakonodaja tega ne omogoča, temveč nalaga
obveznost minimalne prisotnosti 100 ur mesečno. To pomeni, da je invalid v rehabilitaciji,
kljub opravičljivim razlogom, prisoten manj kot 100 ur mesečno, ne dobi pa denarnega
prejemka.
Raziskave, ki so bile narejene do sedaj v Sloveniji, so se opirale predvsem na leto 2006,
ko je bil sprejet novi zakon – Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidnih
oseb (ZZRZI), ki kaže raven izboljšanja zaposlovanja invalidnih oseb z vidika koriščenja
subvencij in ugodnosti, ki jih nudi Sklad za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidnih oseb.
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Podatki so povzeti na osnovi merjenja statistike v obdobju nekaj let. Postopki, ki se
izvajajo na Zavodu RS za zaposlovanje po novem zakonu, dajejo možnost osebam, ki so
prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in so opredeljene kot težje zaposljive osebe in
imajo zdravstvene težave, pridobiti status invalidne osebe, s čimer se posredno kaže tudi
povečanje števila brezposelnih invalidnih oseb v sami opredelitvi skupnega števila
brezposelnih oseb. V tej fazi je pomembno ločiti dva pojma invalidnosti, in sicer
pridobljeno invalidnost na ZPIZ-u in pa pridobljeno invalidnost na ZSRZ (ko se invalidi že
prijavljajo na zavodu po opredelitvah iz Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju in pojem brezposelne osebe z zdravstvenimi težavami, ki pridobi status v
času prijave na Zavodu RS za zaposlovanje).
Izziv, ki ga prinaša prihodnost, je, da se udejanjijo nove možnosti za sodelovanje vseh
strani (ZPIZ, ZRSZZ, SVZI, DURS) v pripravi koncepta vrednotenja zaposlovanja težje
zaposljivih oseb z dopolnjevanjem ustreznih rešitev tudi v drugih družbenih podsistemih,
kot so izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, fizično in socialno okolje in drugo.
Slovenija mora iskati priložnosti za boljše izvajanje standardov storitev socialnega
skrbstva, posebej invalidske problematike, in zagotavljati trajnost in neprekinjenost
izvajanja storitev. Novi pristopi in ukrepi lahko pomenijo predvsem boljšo enakovredno
udeležbo invalidov na trgu dela. Dodatni izzivi sedanjega časa naj bi bili v skrbi za
zadovoljstvo uporabnikov storitev zaposlitvene rehabilitacije, učinkovito izvajanje nove
zakonodaje, slediti spremembam in se na spremembe tudi učinkovito odzivati. Vse to
skupaj pa zahteva tudi spremembo vedenja, ki ga moramo uskladiti s spremenjenimi
razmerami v našem okolju. Za zaključek mora biti ovrednotena tudi odgovornost za
sodelovanje vseh vpletenih v našem okolju.
V letu 2011 pričakujemo vrsto reform in pa tudi spremembe ZZRZI, ki bodo, upam,
prinesle nove pristope zagotavljanja kontinuitete vseh akterjev pri izvajanju zaposlitvene
rehabilitacije in da bodo pravice in obveznosti vseh vključenih zagotovo v smeri trajnosti
rasti z visoko stopnjo zaposlenosti invalidov, ki omogoča ekonomsko in socialno kohezijo
celotne družbe, v kateri živimo.
In za zaključek lahko povzamem misel, da vsaka sprememba zahteva prilagajanje vseh
vpletenih strani in upam, da je koncept zaposlovanja invalidov doprinesel neko ključno
sestavino k uresničevanju prožnosti in varnosti na trgu dela, saj ohranja možnost invalidni
osebi biti aktivna pri iskanju ustrezne zaposlitve. Ožji pogled pa bi po drugi strani lahko
opredelila v smeri, da daje neko smiselno celoto zmožnosti posameznika (izobrazba,
znanje, izkušnje, poklicni interesi, sposobnosti kognitivnih funkcij, osebnosti in ocena
posameznikovega delovnega
funkcioniranja) pri doseganju svojih ciljev in pri
uresničevanju svoje podobe v okolju, v katerem živi in dela.
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