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POVZETEK
S spodaj napisanim diplomskim delom skušam raziskati, kakšne so dejanske moţnosti
zaposlovanja invalidov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju v RS).
Navkljub temu, da zakonodajalec in zakonodaja v RS ter Zakon o delovnih razmerjih
(v nadaljevanju ZDR) poskuša ščititi invalide pri mnogih oblikah dela, ki seveda
omogočajo prilagoditev telesno oviranim osebam, je v zadnjem času opaziti, da v
tem polju prihaja do različnih navzkriţij interesov; tako na eni strani med invalidi in
invalidskimi organizacijami samimi, kot drţavo, ki se je prestrukturirala z divjo
privatizacijo in delodajalci, ki ščitijo interes kapitala.
Predvsem se bom osredotočila na vzvode in dejavnike, ki so v praksi invalidom
prijazni in so jim kot takšni pripravljeni omogočiti boljši standard ţivljenja.
Seveda imam v mislih dobro zastavljeno zakonodajo, katera se v praksi dejansko
izvaja in ţivi ter institucije, ki dajejo veliko na to, da se gibalno ovirane osebe skuša
vključiti v druţbeno - socialni vidik ţivljenja invalidov v RS.
Ključne besede: invalid, zaposlitev, zakonodaja, enake moţnosti, trg dela, recesija.
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SUMMARY
With this diploma, I shall try to research what the possibilities are for the disabled
people to be actively employed in the labour markets in the Republic of Slovenia.
(Continued RS ). Even if the legislation and a lawgiver are very much trying thru an
Employment relationship Act to protect a worker with disability with many shapes of
different employments, especially in this time we face and whiten the great conflicts
of interests between the organizations dealing with disabilities and a Republic of
Slovenia. Thru so-called “wild privatization« has Slovenia restructured its economy,
at the same time protected, and is still protecting the employers, who only happen to
care about their financial assets.
I my work I shall mainly try to focus on levers and factors that in a real life happen
to be kind towards the disable people and can as such enable a better quality of life
for them. Of course, I mainly mean the legislation that is in place and is actively in
action, but am also referring to those Subjects of the society who actively seek for an
active integration of the disable people in a social aspect of life.
Key words: Disable person, employment, legislation, equal opportunities, labour
markets, recession.
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1 UVOD
Z diplomsko nalogo skušam raziskati, kakšne so moţnosti pri zaposlovanju invalidov v
Republiki Sloveniji, glede na to da smo v današnjem času, ko je recesija velik razlog
za izgubo sluţbe, saj je na zavodu za Republike Slovenije zaposlovanje (v
nadaljevanju ZRSZ) v januarju 2009 prijavljenih 73.911 brezposelnih oseb.
Tema sama se mi je zdela več kot aktualna, saj se danes v Sloveniji, kot vemo vsi
skupaj, srečujemo s hudo gospodarsko krizo. Ţe v preteklosti in ob bolj ugodnih
gospodarskih kazalcih pa je bila zaposlitev hendikepirane osebe bolj redka priloţnost
kot dejstvo.
Vprašanja, ki se mi ob mojem diplomskem delu porajajo, so predvsem naslednja:ali
bom tudi sama, kot visoko izobraţena, obenem pa imam izkušnjo invalidnosti, še ena
v nizu izmed mnogih invalidov z izobrazbo, ki bo le za »okras« in brez zaposlitvenih
moţnosti? Ali pa dejstvo da sem invalid nima nikakršne zveze z mojimi zaposlitvenimi
priloţnostmi?
Nadalje me bo zanimalo, s kakšnimi ovirami se invalidi v Sloveniji srečujemo, ko
iščemo svoje zaposlitve? Ali so ovire le arhitektonske in fizične narave ali pa si te
ovire na svoji zaposlitveni poti invalidi sami postavljamo.
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2 SPLOŠNI PROBLEMI ZAPOSLOVANJA INVALIDOV
Zaradi vse večjega povpraševanja posameznika po zaposljivosti je v 21. stoletju
zaposlitev še posebej teţko dobiti, saj smo v obdobju gospodarske krize, ko nam
kvečjemu prej spodleti kakor uspe najti delo, za katerega smo se izobraţevali.
Delodajalci dajejo pomen znanju ter sposobnosti, ki jih lahko kot kandidat nudi
delodajalcu, obenem pa si mora kandidat prizadevati, da doseţe zadane mu delovne
naloge v podjetju in si s tem pridobi zaupanje delodajalca.
Za pristop k izboljševanju delovnega ozračja je predvsem potrebno veliko delovnih
izkušenj. Še preden si pridobimo delovne navade, je potrebno storiti prvi korak do
samostojnosti, ko po končanem šolanju in pridobljeni izobrazbi, pričneš iskati delo, za
katerega si se izobraţeval na Zavodu za zaposlovanje. Zavod za zaposlovanje deluje
kot izvajalska organizacija na delovnem področju direktorata za trg dela in
zaposlovanja. Teoretično se sama naloga zavoda zdi nadvse obetajoča, a se zaplete
ţe v praksi pri zdravih ljudeh, kaj šele pri invalidih, ki si morajo samostojnost na tem
področju še toliko bolj izgraditi in izboriti sami. Kot bom prikazala v nadaljevanju, pa
je za samostojnost invalidov v primeru, da nimajo niti sluţbe niti moţnosti drugega
dohodka, še kako pomembno predvsem invalidno varstvo.
Prav s tega vidika vam ţelim na kratko predstaviti, koliko truda je potrebno vloţiti, da
postane hendikepirana oseba samostojna s pomočjo različnih institucij (npr. Zavod za
zaposlovanje), nevladnih organizacij (med katere štejemo različna društva, kot
zgledna primera bi izpostavila Društvo študentov invalidov Slovenije in društvo
SONČEK) in preko črke zakona, ki opredeljuje predvsem invalidno varstvo, na
katerega se bom tudi osredotočila kot na pomembnega akterja za samostojnost
invalidov.
V čistopisu statuta Sončka – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije je v
prvem členu določeno, da je Sonček- zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
prostovoljna, neprofitna, samostojna, nevladna, nadstrankarska in invalidska
organizacija, v katero se zdruţujejo društva, kot prostovoljna zdruţenja občanov, ki
se zdruţujejo zaradi uresničevanja svojih skupnih ciljev pri razvijanju in pospeševanju
celovite skrbi za osebe s cerebralno paralizo ter z drugimi vrstami moţganskih
poškodb in okvar v vseh ţivljenjskih obdobjih. Zveza je nacionalna invalidska
organizacija za področje cerebralne paralize ter drugih vrst moţganskih poškodb in
okvar.
Pot do cilja samostojnosti in neodvisnosti se začne pri rehabilitaciji posameznega
invalida, s katerim se pokaţe, kakšne so njegove zmoţnosti in sposobnosti (tudi za
delo) glede na njegovo gibalno oviranost. »Ovira«, ki jo invalidna oseba ima, je, da
se ţeli vključiti v socialni krog neinvalidnih oseb, kjer se mora vedno znova
dokazovati, da tudi on zmore več kot vsak povprečneţ, tu pa moramo upoštevati, da
je za invalida predvsem pomembno, da je v določenih ţeljah in hotenjih onemogočen
ali vsaj močno oviran.
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Da bi to oviranost presegel, potrebuje najprej zagotovljeno vsaj minimalno socialno
varnost, nato pa še nekaj pomoči druţbe. Ta pomoč pomeni tako sistem invalidskih
olajšav in finančnih pomoči, kot pravico do posebnih oblik izobraţevanja (in posebej
za odrasle, dodatnega in dopolnilnega izobraţevanja), potrebuje pravico do
medicinske, nato pa še socialne rehabilitacije in oskrbe z najrazličnejšimi pripomočki,
ki omogočajo preseganje invalidnosti, ali jo vsaj ublaţijo. Pomembno je predvsem to,
da se takemu človeku pusti moţnost, da sam odloča o svojem ţivljenju in zanj
prevzame odgovornost. Potrebuje pa tiste pomoči in podporo, da bo lahko
premagoval ovire, ki mu jih je “prinesla” invalidnost in bo imel enak izhodni poloţaj
kot zdravi, zato tu še večjo vlogo igra prav zaposlitev in delovna dejavnost kot
pomembno pa bi izpostavila tudi invalidno varstvo, ki ga drţava določa po zakonu, a
mnogokrat različno in ne za vse invalide enako. Politika invalidnega varstva je ţe v
osnovi izpostavljena nekaterim kritikam. Na tem področju torej pridemo do mnogih
razhajanj in razlikovanja, kar sama opaţam prav na naslednjem primeru vojaških
invalidov in civilnih invalidov vojne. Njihov dodatek za postreţbo in tujo pomoč
skupaj z invalidnino znaša več od solidne plače. In morda še največji paradoks: otroci
s cerebralno paralizo kakšnega "dodatka za postreţbo in tujo pomoč" sploh ne
poznajo, čeprav ni malo primerov, ko je eden od staršev prav zaradi nege takega
otroka moral dati odpoved v sluţbi. Socialni poloţaj invalida je torej ţe zaradi tega
razlikovanja (čeprav upoštevamo različno kategorizacijo invalidov) ogroţen in mu še
toliko bolj vzbuja negotovost pri samostojnosti in s tem pogojno tudi pri denarnem
dohodku.
Sodoben koncept invalidskega varstva v Evropi ne temelji na nadomeščanju
invalidove izgube ali pomanjkljivosti z denarno kompenzacijo, temveč na njenem
preseganju, kar naj bi omogočilo reintegracijo invalida v druţino, delovno okolje, v
druţbo nasploh. Temelji na spoznanju, da nihče ni brez pomanjkljivosti in teţav, da
pa je mogoče z določeno pomočjo druţbe marsikaj amortizirati. Odpravljanje
frustracij in konfliktnih situacij pa je končno predvsem v interesu druţbe, saj so
navsezadnje tudi invalidi kljub morebiti omejenim gibalnim zmoţnostmi lahko dobri in
kvalitetni delavci.
Če je opisani del problematike precej očiten in (vsaj teoretično) rešljiv s sprejetjem
zakona, ki bi izenačil pravice vseh invalidov (bojim se le, da bo pot do takega zakona
še zelo dolga), pa je drugi sklop problemov mnogo manj znan in razviden. Kljub
temu da se nekoliko bolj kritično nanašam na izpostavljen problem, pa je res, da se z
invalidi pri nas ukvarja cela vrsta institucij in od tega končno tudi ţivi lepo število
ljudi. Nekatere medicinske ustanove so na vrhunskem nivoju, medtem ko se druge z
invalidi sploh niso pripravljene ukvarjati.
Različne invalidske zveze zagovarjajo enotno politiko invalidskega varstva le toliko,
kolikor jim to trenutno koristi, sicer pa običajno vlečejo voz vsaka na svojo stran,
poleg tega pa se nekatere pogosto ukvarjajo najprej same s sabo in s svojo lastnino,
šele potem tudi s članstvom in njegovimi interesi. Seveda pa so med njimi tudi svetle
izjeme, med katerimi naj omenim Društvo Sonček ter DŠIS, ki posameznikom
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omogočijo, da s pomočjo njihovih programov kljub svojim hendikepom ţivijo
kvalitetno samostojno ţivljenje.
In, če se ob koncu še enkrat ozrem po problemu bolj na splošno, moram ponoviti
staro resnico, da so invalidi praviloma na spodnjem robu lestvice dohodkov, njihovo
ţivljenje pa je praviloma mnogo draţje kot ţivljenje zdravih. Zato je seveda tudi za
zdrave stimulativno, če ima druţba dobro urejeno invalidsko varstvo za vse, saj se
zavedajo, da bodo dobili ustrezno pomoč tudi, če se sami znajdejo v takih teţavah.
In končno je seveda zelo pomembno tudi to, da ima velik del starejše populacije zelo
podobne eksistenčne, komunikacijske in psiho-sociološke probleme kot invalidi. Vse,
kar je urejeno kot varstvo, prilagoditev ali olajšava invalidom, sluţi tudi starejšim in
jim tako dviga splošni druţbeni standard. Morda je prav v tem čar, da si nekako
pridobijo poloţaj, ki jim daje dober ugled le v denarnici in ne v smislu, da lahko sluţi
invalidna oseba druţbi.
Zavedam se, da bo izenačenje pravic vseh kategorij invalidov zahtevalo določeno
zmanjšanje pravic nekaterim. Ker upam na to, da bom sama nekoč delovni invalid,
sodim med tiste s sorazmerno še kar ugodnim statusom, ki bi se utegnil najbrţ tudi
malo poslabšati, a zaradi tega glede zmanjšanja pravic drugim nimam slabe vesti.
Različne olajšave in ugodnosti bi morale biti dejansko osnovane na teţi izgube
oziroma invalidnosti. Invalidom bi tako lahko dajale resnične moţnosti za integracijo
v druţbo, ker bi ti imeli moţnost dostopa do dobrin, ki jih zaradi svoje
onesposobljenosti ne morejo izkoristiti. Tako bi kot ostali zdravi ljudje tudi invalidi
imeli moţnost izboljšati svoj druţbeni standard in ţiveti človeka vredno ţivljenje.
Pravice in olajšave bi morale biti take, da bi vsakemu posamezniku maksimalno
“ublaţile” posledice njegove invalidnosti, potem pa bi se lahko vsak invalid prav tako
kot neinvalidi enakovredno vključeval v druţbo. Pa vendar se to uresniči le redkim
invalidom, ki vztrajajo pri tem, da si izborijo košček sreče v druţbi, kjer so neinvalidi
ter s tem dokaţejo, da so enakovredni njim.
Iz lastnih, predvsem bridkih izkušenj, sem ugotovila, da je velik del problema v
nepoznavanju teţav, s katerimi se invalidi srečujemo dnevno. Četudi imamo velike
probleme z iskanjem in pridobitvijo zaposlitve, pa je na nek način vsaj po mojih
izkušnjah in občutkih druţbena klima pri nas sorazmerno naklonjena invalidskemu
varstvu. Zato menim, da bi kazalo to naklonjenost izkoristiti, dokler je še prisotna in
dokler si lahko z njo invalidi pripomoremo pri svoji samostojnosti in neodvisnosti, ki
nam je v večini primeru zaradi nizke zaposljivosti invalidov prav sluţbe in delovna
mesta ne nudijo tako kot večini zdravih ljudi. Morda odgovor najdem med ljudmi, ki
so za to odgovorni ali pa je strah prisoten v nas samih invalidih, ki nekako ne znamo
pokazati, da imamo ovire, a to še ne pomeni, da jih ne znamo »preskočiti«. Kakorkoli
verjamem, da se vsak problem da rešiti, čeravno preteče toliko let, vem da se
doseţek kaţe ţe danes, moţnosti je veliko, potrebno je izbrati pravo pot in smer, s
strpnostjo do invalidov v svetu, kjer ţelimo biti samo koristni druţbi, je velik korak do
samostojnosti.
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3 INVALIDI
3.1 DEFINICIJA INVALIDNOSTI
V ZZRZI se definira beseda invalid v skladu s 3. členom kot oseba, ki pridobi status
invalida po tem zakonu ali po drugih predpisih. In v primeru, ko pridobi z odločbo
pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni
in ima s tem bistveno manjše moţnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali pa v
zaposlitvi napreduje (po Kresal et. al., 2007, str. 33).
Zanimivo je, da je bila vsebinsko podobna definicija obravnavana v delovni skupini za
pripravo diskriminacijske zakonodaje norveškega ministrstva za zdravstvo in socialne
zadeve, saj so zapisali »invalidnost pomeni razkorak med posameznikovimi
zmoţnostmi ter vlogami, ki jih mora izvajati na področjih, ki so bistvena za doseganje
samostojnosti in polno sodelovanje v druţbenem ţivljenju« (po Statistični urad
RS,2007, str. 10).
Opredeljevanje invalidnosti WEFD (World Education Foundation for the Disabled), ki
je evropska nevladna fundacija, ki so mnenja da »invalidnost ni omejena samo na
fizično in mentalno nesposobnost posameznika, ampak pomeni zdravstvene,
čustvene probleme, ki se srečujejo tudi v partnerskih odnosih, revščino in nizko
stopnjo izobrazbe, kajti le – ti problemi preprečujejo ljudem, da doseţejo svoj
najboljši potencial in tako prispevajo k razvoju druţbe« ( Statistični urad RS, 2007,
str. 10).
3.2 KATEGORIZACIJA INVALIDNOSTI
I. kategorija - splošna invalidnost, nastane ko zavarovanec ni več zmoţen
opravljati organiziranega pridobitnega dela ali če je pri njem podana poklicna
invalidnost, nima te več preostale delovne zmoţnosti.
II. kategorija - poklicna invalidnost, ko se zavarovančeva delovna zmoţnost za
svoj poklic zmanjša za 50 % in več.
III. kategorija, ko se pri zavarovancu zgodi, da se zmanjša delovna zmoţnost,
če je zavarovanec z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije ni več zmoţen za delo s
polnim delovnim časom, opravlja pa le določeno delo z polovico delovnega časa 0 (po
veljavni ureditvi II. kategorije invalidnosti) oziroma omejena zmoţnost za delo, če
je zavarovančeva zmoţnost za delo glede na svoj poklic zmanjšana za 50 % , ali če v
primeru da zavarovanec lahko opravlja svoje delo s polnim delovnim časom, ni pa
zmoţen opravljati na delovnem mestu, kjer je bil razporejen v času nastanka
invalidnosti (po veljavni ureditvi III. kategorija invalidnosti) (po Kresal et.al., 2007,
str. 61).
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Na podlagi invalidnosti je izšla pomembna novost, ki temelji na novi definiciji
invalidnosti, to je uvedba kontrolnih pregledov pred invalidsko komisijo, s
katerimi se ponovno ugotavlja invalidnost. Kontrolni pregledi, ki so logična posledica
opustitve “trajnosti sprememb v zdravstvenem stanju” v definiciji invalidnosti, bodo
obvezni v primerih, ko se pravice na podlagi invalidnosti pridobijo pred dopolnjenim
45. letom starosti. Opravljali naj bi se praviloma najmanj enkrat na vsakih pet let,
lahko tudi v krajših oz. daljših intervalih. Po navedeni starosti bodo kontrolni pregledi
fakultativni, pri čemer bo moţno v postopku ugotavljanja invalidnosti tudi oceniti, da
kontrolni pregled ni potreben (po ZPIZ-u).

3.3 VZROKI ZA NASTANEK INVALIDNOSTI
Zakonska





ureditev kot vzroke za nastanek invalidnosti določa (ZPIZ-1, 62. člen):
poškodbo pri delu,
poklicno bolezen,
bolezen,
poškodbo izven dela.

3.3.1 Poškodba pri delu
Za poškodbo pri delu ni mogoče šteti vsake poškodbe, ki nastane v zvezi z
opravljanjem dela. Zato zakon v 63. členu določa, da je poškodba pri delu praviloma
posledica neposrednega in kratkotrajnega učinka, ki je lahko mehaničnega,
fizikalnega ali kemičnega izvora. Prav tako se za poškodbo pri delu šteje poškodba
povzročena s hitro spremembo poloţaja telesa, nenadno obremenitvijo ali drugo
spremembo fiziološkega stanja organizma. V določenih primerih se lahko za
poškodbo pri delu upošteva tudi bolezen, če je le ta v neposredni vzročni zvezi z
delom (na primer okuţba zdravstvenega delavca, veterinarja, kmeta).
Da se lahko poškodba šteje za poškodbo pri delu, mora biti izpolnjen pogoj vzročne
zveze z opravljanjem dela na delovnem mestu ali dejavnosti, na podlagi katere je
zavarovanec zavarovan. Omenjena zveza se predpostavlja, če nastane poškodba v
delovnem času, ko je zavarovanec na delovnem mestu ali delovišču. To vzročno
zvezo je mogoče izpodbijati le takrat, če je do poškodbe prišlo zaradi dejavnosti
samega zavarovanca, ki ni v nobeni zvezi z delom, na podlagi katerega je zavarovan.
Tudi poškodba, ki jo je zavarovanec utrpel kot poškodbo v zvezi z njegovimi osebnimi
razmerami in katere niso v povezavi z delom na delovnem mestu, se ne šteje za
poškodbo pri delu. Vendar pa se za poškodbo pri delu šteje poškodba, ki jo je
zavarovanec utrpel zaradi ravnanja tretje osebe, in sicer v času, ko je delal na
delovnem mestu ali delovišču.
Teţe pa je določiti vzrok za poškodbo pri zavarovancih, ki opravljajo samostojne
dejavnosti in pri kmetih. Tu je potrebno v vsakem primeru ugotoviti vzročno zvezo
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med poškodbo in opravljanjem dela, ki sodi v okvir dejavnosti, na podlagi katere so
zavarovani.
Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba na redni poti od stanovanja do
delovnega mesta in nazaj. »Za redno pot se šteje tista običajna pot, po kateri
zavarovanec vsak dan ali na posamezni dan, upoštevaje vremenske in druge
razmere, hodi po svoji odločitvi od svojega prebivališča (stanovanja) do delovnega
mesta, da bi opravljal delo ali dejavnost, na podlagi katere je zavarovan«
(Belopavlovič et al., 2000, str. 309). Če je poškodba nastala zaradi okoliščine s strani
zavarovanca ali tretjih oseb, ki niso v zvezi z njegovim delom, ali v primeru, ko je
zavarovanec zaradi osebnih opravkov zavil z redne poti od stanovanja do delovnega
mesta in nazaj, se v tem primeru poškodba ne šteje za poškodbo pri delu.
Pri delavcih, ki imajo med zaposlitvijo začasno bivališče, se šteje za stanovanje kraj,
kjer začasno prebivajo. V primeru, da je delavec razporejen na delovišče, kjer ţivi
ločeno od druţine, se šteje za poškodbo pri delu tudi poškodba, ki jo pretrpi na
takšni poti (po Štrovs, 2000, str. 154).
Za poškodbe pri delu se štejejo tudi poškodbe, ki jih zavarovanec utrpi (po Kalčič,
2000, str. 310):
- na sluţbeni poti,
- na poti, da nastopi delo,
- kot obolenje, ki je neposredno in izključno posledica nesrečnega naključja ali
višje sile,
- v posebnih primerih zavarovanja (26. in 28. člen),
- v primeru invalidskega zavarovanja oseb, ki opravljajo samostojno ali
kmetijsko dejavnost, vendar niso zavarovanci po 15. ali 16. členu zakona,
- v obdobju pasivnega zavarovanja po prenehanju zavarovanja,
- v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenega varstva.
Zadnjo omenjeno poškodbo, tj. poškodbo v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenega
varstva, pa zakon natančneje opredeljuje v 64. členu, ki pravi, da se za poškodbo pri
delu šteje tudi poškodba, ki jo zavarovanec utrpi v zvezi z uveljavljanjem pravice do
zdravstvenega varstva, če ta nastane:
- na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta do kraja zdravniškega
pregleda ali ob vrnitvi, ali pa med prebivanjem v kraju, kjer je pregled, če je
zavarovanca poklical na pregled pristojni zdravnik, konzilij zdravnikov ali
invalidska komisija zavoda, ali če ni bil napoten, pa je iskal potrebno nujno
zdravniško pomoč;
- na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta do zdravstvene
organizacije, kamor je bil zavarovanec napoten na zdravljenje, ali pri vrnitvi ali
pa med prebivanjem v zdravstveni organizaciji, v kateri se zdravi, pri čemer je
z zdravljenjem mišljena tudi medicinska rehabilitacija;
- na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta do kraja pregleda ali
zdravljenja ali pri vrnitvi, kadar je pristojni zdravnik, konzilij zdravnikov ali
invalidska komisija zavoda določil zavarovanca, naj spremlja bolnika, ki ga je
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-

poslal na zdravniški pregled ali na zdravljenje v drug kraj, ali pa med
prebivanjem v tistem kraju, če pride do poškodbe v neposredni zvezi s
spremljanjem bolnika;
na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta, ali od kraja, v katerem
je bil zavarovanec na pregledu ali zdravljenju, do zavoda ali organizacije, kjer
naj zavarovanec dobi proteze ali druge ortopedske pripomočke, katere mu je
predpisal pristojni zdravnik, ali ob vrnitvi, kakor tudi v tistem času, ko se mudil
v teh zavodih ali organizacijah.

Pri obravnavi in ugotavljanju poškodb pri delu se z mednarodnopravnega vidika
upoštevajo tudi določbe Konvencije MOD št. 102 o minimalnih normah socialnega
varstva in Konvencije MOD št. 17 o zavarovanju za primer nesreč pri delu (po Štrovs,
2000, str. 155).
Slika 1: Poškodbe pri delu na 1000 zaposlenih po kraju nastanka poškodbe
po starostnih skupinah in spolu ponesrečencev v Sloveniji v letu 2005

Vir: Statistični urad RS
Po podatkih statističnega urada RS je bilo v letu 2005 zabeleţenih 24.278 poškodb
pri delu (pri 16.396 poškodbah so bili udeleţeni moški, pri 6.882 pa ţenske). To je
29,9 poškodbe na 1000 zaposlenih moških in 19,1 poškodbe na 1000 zaposlenih
ţensk.
V letu 2005 je bilo zaradi poškodb pri delu zabeleţenih tudi 21 umrlih ljudi ali 0,3
osebe na 10.000 zaposlenih.
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Slika 2: Poškodbe pri delu s smrtnim izidom na 100.000 zaposlenih po
starostnih skupinah umrlih, Slovenija, 2005

Vir: Statistični urad RS
Slika 3: Poškodbe pri delu s smrtnim izidom na 10.000 zaposlenih po kraju
nastanka poškodbe, Slovenija, 2005

Vir: Statistični urad RS
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Slika 4: Poškodbe pri delu na 1000 zaposlenih po kraju nastanka poškodbe
in spolu ponesrečenca, Slovenija, 2005

Vir: Statistični urad RS
V Sloveniji so invalidske komisije (IK) pri ZPIZ-u tiste, ki določajo ali je med
posledicami poškodbe pri delu za poškodovano osebo tudi invalidnost. Tako je bilo v
letu 2006 od skupnega števila vseh izvedenskih mnenj na invalidsko komisijo I.
stopnje (36.668) podanih 15.614 (ali 42,58%) mnenj za oceno invalidnosti. IK I.
stopnje je v istem letu ugotovila 2.767 novih invalidov I. kategorije (22,58 % manj
kot v letu 2005) in 8.946 invalidov II. in III. kategorije (7,07 % manj kot v letu
2005), v 3.901 primerih pa je bilo podano mnenje, da invalidnosti ni (za 16,67 %
manj kot v letu 2005).
Slika 5: Deleţ poškodb pri delu po obliki poškodbe, Slovenija, 2005

Vir: Statistični urad RS
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Večina poškodb in zdravstvenih okvar pri delu nastane zaradi neizkušenosti in
nezadostne usposobljenosti delavcev ter podcenjevanja nevarnosti in narave dela.
Gre predvsem za nepravilno ali premalo previdno hojo, trčenja s predmeti in udarci,
za padce oseb in stisnjenje v predmete ali med nje (Statistični urad Republike
Slovenije, http://www.stat.si/doc/pub/invalidi-2007-SLO.pdf).
3.3.2 Poklicna bolezen
Po 65. členu zakona je poklicna bolezen določena bolezen, ki jo povzroča daljši
neposredni vpliv delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem
mestu ali na delu, ki je podlaga za obvezno zavarovanje.
Da se obolenje zavarovanca šteje kot poklicna bolezen, morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji, ki jih določi minister, pristojen za delo, v sodelovanju z ministrom,
pristojnim za zdravstvo (po Kalčič, 2000a, str. 313):
- da je zavarovanec delal na delovnem mestu ali opravljal dejavnost, za
katerega oziroma katero je v seznamu poklicnih bolezni določeno, da se na
tem delovnem mestu ali pri opravljanju te dejavnosti pojavlja takšna bolezen
kot poklicna bolezen;
- da zavarovanec izpolnjuje pogoje, da se njegova bolezen šteje za poklicno
bolezen;
- da je bolezen navedena v seznamu poklicnih bolezni in
- da obstaja vzročna zveza med daljšim neposrednim vplivom škodljivih agensov
na določenem delovnem mestu oziroma pri opravljanju dejavnosti ter
boleznijo zavarovanca.
Med povzročitelje poklicne bolezni spadajo strupene snovi, alergogene snovi oziroma
kemični agensi; klimatske razmere, hrup, vibracije, sevanje oziroma različni fizikalni
agensi; prisilni poloţaj oziroma nefiziološki način dela in nalezljive bolezni oziroma
biološki agensi.
Seznam poklicnih bolezni je izvršilni predpis, ki ga izda minister, pristojen za delo, v
sodelovanju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, v katerem so določene poklicne
bolezni in pogoji, pod katerimi se te bolezni štejejo za poklicne bolezni. Pri tem je
treba omeniti tudi Konvencijo MOD št. 18 in Konvencijo MOD št. 102, na podlagi
katerih je Republika Slovenija zavezana k posebnemu varstvu delavcev obolelih
zaradi poklicnih bolezni.
Če bolezen v prej omenjenem seznamu ni opredeljena kot poklicna bolezen, je lahko
bolezen v zvezi z delom ali bolezen, pri čemer sta obe izenačeni pri ugotavljanju
pogojev in odmeri pravic iz invalidskega zavarovanja (po Kalčič, 2000a, str. 313-314).
»Pri boleznih v zvezi z delom je posledica obremenitev oziroma škodljivost preteţno
pri poklicnem delu, manj pa zunaj njega. Prav tako ne gre za poklicno bolezen z
zdravstvenega in tudi ne s pravnega vidika, ker ni zajeta v seznamu poklicnih
bolezni« (Belopavlovič et al., 2000, str. 314).
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4 KONVENCIJA O PRAVICAH INVALIDOV
Leta 2006 je Generalna skupščina Zdruţenih narodov naredila korak naprej s tem, ko
je podpisala in sprejela Konvencijo o pravicah invalidov, v kateri gre za Izbirni
protokol, h konvenciji o pravicah invalidov.
Leta 2007 se je Republika Slovenija odločila za konvencijo in izbirni protokol, ko je
podpisala na sedeţu Zdruţenih narodov. V Sloveniji poteka postopek ratifikacije
konvencije. Drţavni zbor republike Slovenije jo je ratificiral 2. aprila 2008.
Doseţen dogovor je po petih letih pripeljal do tega, da je ad hoc odbor za pripravo
Konvencije o pravicah invalidov na pogajanjih 25. avgusta 2006 pripravil besedilo, ki
je bilo predlog besedila konvencije in ga posredoval v sprejem Generalni skupščini
OZN. Ta ga je obravnavala in sprejela konvencijo 13. decembra 2006.
Gre za zgodovinski doseţek, saj gre za prvi pravno zavezujoč dokument Zdruţenih
narodov s področja invalidskega varstva, ki zagotavlja uveljavljanje človekovih pravic
oziroma načela enakih moţnosti in enake obravnave ter preprečevanja diskriminacije,
ki jo doţivljajo invalidi na različnih področjih ţivljenja.
Konvencija ima 50 členov, posebno pozornost namenja poloţaju invalidnih ţensk in
invalidnih otrok, poleg tega pa tudi pravicam do:













Dostopnosti,
enakosti pred zakonom,
varovanja osebne integritete,
samostojnega ţivljenja in vključenosti v skupnost,
spoštovanja zasebnosti,
izobraţevanja,
zdravja,
usposabljanja in rehabilitacije,
dela in zaposlitve,
ustrezne ţivljenjske ravni in socialne varnosti,
sodelovanja v političnem in javnem ţivljenju,
itd.

Skupaj s predlogom konvencije je ad hoc odbor 25. avgusta sprejel tudi predlog
opcijskega protokola h konvenciji, v katerem je med drugim opredeljena moţnost
pritoţbe zaradi kršenja določil konvencije.
Slovenija je od vsega začetka podpirala sprejem konvencije in zato zelo aktivno
sodelovala pri pripravi besedila konvencije. Tako je predstavnik Ministrstva za delo,
druţino in socialne zadeve sodeloval pri oblikovanju in usklajevanju stališč v okviru
Evropske skupnosti kot pri delu ad hoc odbora. Pri tem je Slovenija oblikovala svoje
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predloge na podlagi predhodnih posvetovanj z invalidi oziroma invalidskimi
organizacijami (po MDDSZ).
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5 ZAPOSLOVANJE IN DELO
Hendikepirane osebe nimajo dejanskih enakovrednih moţnosti pri vključevanju
oziroma iskanju zaposlitve, saj se srečujejo z mnogimi gibalnimi ovirami. Predvsem
gre za ovire, ki so nedostopne, kot na primer neprimerna struktura zgradbe, vstop do
delovnega mesta, neprilagojena uporaba pripomočkov, ki so za invalidno osebo
neuporabne. Zato se mala drţava Slovenija, trudi pri razvijanju zakonodaje, ki bi
izboljševala moţnosti invalidov za zaposlitev in delo. Predvsem je veliko društev,
centrov in nemara tudi kakšen posameznik, ki ţeli pomagati invalidni osebi za dosego
cilja; samostojno ţivljenje, ki je na prvem mestu socialno- psihološki vidik, ter seveda
ne morem mimo finančnega, ki izboljšuje samostojno neodvisnost invalidne osebe
(po Kresal et.al. 2007, str. 27).
5.1 ZAPOSLITVENI CENTRI INVALIDOV
Zaposlitveni centri so pravna oseba, ki jo lahko ustanavlja občina, invalidska podjetja
ter druge pravne osebe posebnega pomena, saj zagotavlja zaščitena delovna mesta
invalidom, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70% pričakovanih delovnih
rezultatov. Odločbo jim izda ZRSZ.
V 41. členu o ZZRZI pa je določeno, da je zaščitna zaposlitev invalida na delovnem
mestu in okolju ena izmed najpogostejših prilagoditev delovnim sposobnostim in
potrebam invalida, saj ni zaposljiv na običajnem delovnem mestu. Delovno mesto
invalidu se zagotavlja na delu na domu ali v zaposlitvenem centru.
Skrb za vzpodbujanje ustanavljanja in delovanja zaposlitvenih centrov je v rokah
občin. Zaposlitveni center s splošnim aktom opredeli število zaščitenih delovnih mest
za invalide, opredeli pa tudi število delovnih mest za strokovne delavce, ki se
financirajo iz javnih sredstev. Zaposlitveni centri so dolţni zagotoviti programe, ki
vsem zaposlenim zagotavljajo stalno in neprekinjeno delo in vse pravice, ki izhajajo iz
sklenjenega delovnega razmerja. Invalid ima vedno pogodbo o zaposlitvi sklenjeno z
zaposlitvenim centrom, saj je edini moţni delodajalec. Večinoma se delo opravlja na
sedeţu zaposlitvenega centra ali v njegovih poslovnih enotah, izjemoma pa se lahko
delo opravlja na podlagi sklenjenih pogodb tudi pri poslovnih partnerjih. Ob
prenehanju dela pri poslovnem partnerju invalidna oseba ne gre na čakanje, ampak
delo nadaljuje v zaposlitvenem centru (ZZRZI, 43. člen).
5.2 INVALIDSKA PODJETJA
Zagotavljanje delovnih mest za invalide so gospodarskega pomena. Zgodovinski
dogodek, ki je odprl mnogim invalidnim osebam vrata, se je zgodilo pred letom
1976, ko so ustanavljali prve invalidske delavnice, ter se obdrţale do 1988 leta.
Kasneje so se preoblikovale v podjetja, nastalo je 11 invalidskih podjetij, ki so se
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skušala razširiti, kar jim je tudi uspelo, saj do je konca leta 2004 število podjetij
naraslo na 156. Vsekakor je pohvale vredno, če omenim da je od 13.580 zaposlenih
6.348 invalidnih oseb.
Programi usposabljanja in zaposlovanja invalidov, ki potekajo v invalidskih podjetjih,
so navedeni v programu o usposabljanju in zaposlovanju po Pravilniku o izvajanju
aktivne politike zaposlovanja. Postopek zaposlitve v invalidskih podjetjih je ena izmed
moţnosti v okviru zaposlitvenega načrta in se prične pri svetovalcu zaposlitve
(po Kresal et.al. 2007, str. 37).
Invalidska podjetja so dejavniki posebnega druţbenega pomena, saj veljajo zanje
posebne davčne in druge olajšave, ki jim glede na stroške usposabljanja in
zaposlovanja invalidov omogoča uspešno ekonomsko poslovanje. Tako podjetjem in
njihovim delavcem se prispevki za pokojninsko – invalidsko zavarovanje ter prispevki
za zdravstveno varstvo obračunavajo in izločajo na posebni račun, tako tudi pri
obračunavanju prispevka za porodniško varstvo. Invalidska podjetja ne plačujejo
davka na izplačane plače.
Kar pomeni, da invalidska podjetja teh prispevkov ne plačujejo, ampak jih namenjajo
za:
 razširitev dejavnosti pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov,
 nabavo strojev, in orodij, potrebnih za opravljanje dejavnosti,
 prireditev strojev in drugih naprav ter delovnih prostorov za dosego
njeni telesni okvari, ki lahko varno upravlja svoje delo,
 izboljševanje tehnološkega procesa in organizacije dela,
 varstvo pri delu,
 sanacije po odobrenih sanacijskih programih.
Nadzor, ki ga po zakonu izvajajo Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve,
Agencija za plačilni promet in Davčna uprava Republike Slovenije.
Zavod za zaposlovanje vsak mesec izplačuje invalidskim podjetjem nadomestilo dela
stroškov za zaposlene invalide. In sicer tistim, ki so priznana bodisi po Zakonu o
usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, Zakonu o vojnih invalidih, Zakonu o
izobraţevanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjo v telesnem in
duševnem razvoju ali Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Nadomestni deleţ na invalida se giblje med 25% in 75% zajamčene plače, odvisno
od stopnje invalidnosti in namena porabe dobička. Vsekakor se nadomestila ne
izplačujejo tistim invalidom, ki so na poklicni rehabilitaciji, pripravništvo, saj jim
denarno pomoč zagotavlja Zavod za zaposlovanje ali Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
V kolikor pride do stečaja za invalidska podjetja velja, da se stečajni postopek ne
more opraviti, če Vlada republike Slovenije ne izda predhodnega soglasja.
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5.2.1 Usposabljanje in zaposlovanje
invalidskih podjetij

invalidov

ter

subvencioniranje

Doseţek osnovnih ciljev zavoda je, da so posebne strokovne pomoči deleţni tudi
invalidi. Zanje skrbijo rehabilitacijski svetovalci - specialisti. Namen poklicne
rehabilitacije invalidov je nudenje pomoči ljudem s prizadetostmi, da pridobijo
oziroma obdrţijo zaposlitev, in doseţek omogočijo z napredovanjem v svoji poklicni
karieri; tako se jim omogoči vključevanje oziroma reintegracija v druţbo.
Skrb za izvajanje strokovnih nalog zavoda je na področju usposabljanja in
zaposlovanja invalidov. Gre predvsem za gibanje na področju brezposelnosti. Kajti v
letu 1998 je deleţ invalidov med brezposelnosnimi naraščal, ko je znašal ob koncu
decembra 9,8% (ob koncu decembra 1997 je znašal 8,5%). Lista brezposelnih
invalidov se podaljšala še za 1. 631 oziroma za 14,9%. Pogled v leto nazaj, torej v
1997, pa za 2. 226 oziroma za 25,7% . Na osnovi teh ugotovitev je razvidno, da se je
zmanjšal »priliv« invalidov, sama struktura brezposelnih pa se spreminja (ZRZS,
1998, str. 325).

Slika 6:Registrirano brezposelni invalidi po vrstah invalidnosti

Vir: Letno poročilo zavod za zaposlovanje, 1998
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Pridobitev statusa invalida je priznan s pravnomočno odločbo pristojnega organa:
 delovni invalidi po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 vojaški invalidi po zakonu o vojaških invalidih,
 kategorizirani mladostniki po zakonu o izobraţevanju otrok in mladostnikov
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
 invalidne osebe po zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb.
Ob koncu decembra 1998 imajo najvišji deleţ delovni invalidi (83,3 %) kar je v
strukturi 12.528 brezposelnih invalidov. Slaba tretjina vseh brezposelnih invalidov je v
OE Maribor, saj je najvišji deleţ delovnih invalidov (96,4 %). Najmanj invalidov je v
OE Novem mestu (3,0 %) in OE Sevnica (4,0 %). Novo mesto je tudi edina OE
zavoda, kjer se je število brezposelnih invalidov v letu 1998 celo zmanjšalo za 1,8 %.
V vseh ostalih enotah beleţimo povečanje števila brezposelnih invalidov in sicer: v
Kranju za 40,7 %, Celju za 25 %, Murski Soboti za 20,3 %, Novi Gorici za 15,2 %,
Ljubljani za 14,2 %, Velenju za 14,1 %, Mariboru za 10,3 %, Kopru za 7,4 % in
Sevnici za 4,9 % (ZRZS, 1998, str. 325).
Tabela 1: Brezposelni invalidi po vrstah invalidnosti
Vrsta invalidnosti

Število brezposelnih
invalidov
1997

1998

porast(+),
padec(-)
Abs.

%

Delovni invalidi

8.862

10.436

1.574

17,8

Kategorizirana mladina

1.000

957

-43

-4,3

Po zakonu o
usposabljanju in
zaposlovanju invalidnih
oseb

1.011

1.104

93

9,2

24

31

7

29,2

10.897
12.528
1.631
Vir: Letno poročilo, zavod za zaposlovanje, 1998

15,0

Vojaški invalidi
SKUPAJ

Struktura invalidov in njihove zaposlitvene moţnosti glede na:
 stopnjo izobrazbe: 55,0 % invalidov ima I stopnjo izobrazbe, več kot 20,0
% pa II stopnjo,
 starost: 30,0 % invalidov je starih od 40 do 48 let, 46,0 % je starejših od
48 let,
 čakalno dobo: 75,0 % vseh invalidov je na zavodu prijavljenih več kot 24
mesecev.
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Zaradi povečanja njihovih zaposlitvenih moţnosti invalide vključujemo v različne
programe usposabljanja; teoretične in praktične. Izhodišče pri samem izboru
programov so vedno sposobnosti in znanja. Gradimo torej na (preostalih)
zmoţnostih, ne pa na omejitvah. Pri oblikovanju rehabilitacijskega načrta ima poleg
rehabilitacijskega svetovalca specialista pomembno vlogo tudi zdravniška svetovalna
sluţba in strokovne komisije za ugotavljanje lastnosti invalidne osebe po zakonu o
usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb. V letu 1998 je pri delu strokovnih
komisij I. in II. stopnje ter zdravniške svetovalne sluţbe sodelovalo več kot 60
strokovnjakov (15 zavodovih in 45 zunanjih članov) (ZRZS, 1998, str. 325).
Strokovne komisije za ugotavljanje lastnosti invalidne osebe,ki ima vlogo so
opredeljene v zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (v nadaljevanju
ZUZIO) in Samoupravnem sporazumu o merilih in postopkih za ugotavljanje lastnosti
invalidne osebe, so v letu 1998 obravnavale 629 oseb, kar je nekoliko več kot v letu
1997 (604). Strokovna komisija je sestavljena iz naslednjih članov: zdravnik specialist
medicine dela, psihiater, rehabilitacijski svetovalec, psiholog, tehnolog in socialni
delavec.
Rezultat ugotovitvenega postopka je, da:
 oseba izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa invalidne osebe po ZUZIO in
jo bomo zaposlovali pod rednimi pogoji ali v invalidskih delavnicah,
 ne pridobi statusa invalidne osebe, ker je trajno in popolnoma nesposobna
za delo in jo odstopamo socialnemu skrbstvu,
 ne pridobi statusa invalidne osebe ker stopnja funkcionalne oviranosti
neznatno ali nepomembno vpliva na samo delazmoţnost, komisija pa
ugotavlja da obstajajo določene socialne in drugačne ovire pri
zaposlovanju (oseba je teţje ali pogojno zaposljiva, čeprav ni bistveno
zmanjšane delazmoţnosti),
 komisija ne izda mnenja, ker je potrebna še dodatna obravnava oz.
ocenitev pri zunanji ustanovi.
V okviru redne dejavnosti zavoda od leta 1995 izvaja zdravniško svetovalno sluţbo.
Namenjena je brezposelnim osebam, ki iščejo delo ali se nameravajo vključiti v
izobraţevanje, pa tudi dijakom in učencem, ki se odločajo za izobraţevanje. Vsem je
skupno da imajo določene zdravstvene teţave, zaradi katerih teţko najdejo ustrezen
poklic ali zaposlitev. Glavne naloge te sluţbe so, da izdaja mnenje o zaposljivosti,
nadaljnjih postopkih obravnave, poklicne rehabilitacije ali zdravljenja pri: izbiri
ustrezne zaposlitve ali napotitvi v program usposabljanja, predstavitvi strokovni
komisiji, napotitvi na rehabilitacijo ali ureditvi delovnega mesta.
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Tabela 2: Obravnavane osebe v zdravniški sluţbi zavoda v letu 1998
Do 25 let

Od 26 do 50
Nad 50 let
let

Skupaj
Območna
enota
Vsi Ţenske Vsi Ţenske Vsi Ţenske Vsi Ţenske
Celje

50

11

241

113 33

6

324

130

Koper

41

15

63

46 16

8

120

69

Kranj

38

16

145

78 29

6

212

100

Ljubljana

33

9

306

197 83

35

422

241

Maribor

246

95

391

167 47

9

684

271

Murska
Sobota

65

23

116

33 34

2

215

58

Nova
Gorica

29

10

133

66 43

7

205

83

Novo
mesto

51

22

140

74 17

4

208

100

Sevnica

92

48

54

32

7

3

153

83

Velenje

37

23

122

60 40

9

199

92

SLOVENIJA 682
272 1.711
866 349
89 2.742
Vir: Letno poročilo, zavod za zaposlovanje, 1998

1.227

Zdravniki
svetovalci
so
v
letu
1998
opravili
2.742
svetovanj
z
medicinskoergonomskega vidika. Medicinsko diagnosticiranje in zdravljenje ne sodi v
zdravniško svetovalno sluţbo. Največ obravnavanih je bilo v OE Maribor. Analiza
obravnavanih je pokazala, da največ primerov napotijo svetovalci zaposlitve, na
drugem mestu so rehabilitacijski svetovalci, na tretjem pa svetovalci za poklicno
usmerjanje. Poleg uradne napotitve svetovalcev strankam je tudi moţnost, da same
poiščejo nasvet pri zdravniku. Najpogosteje obravnavana starostna skupina je od 26
do 50 let. V večini primerov prevladujejo moški. Zdravniki opravljajo svetovanja na
sedeţu OE ( ZRZS, 1998, str. 325).
V usposabljanja smo vključili 1.182 invalidov, kar je v primerjavi z letom 1997 8,6- %
povečanje. Deleţi invalidov na usposabljanju so po OE naslednji: Ljubljana 16,6 %,
Nova Gorica 15,6 %, Velenje 10,1 %, Murska Sobota 9,8 %, Celje 9,1 %, Novo
mesto 8,1 %, Maribor 6,8 %, Koper 6,2 %, Kranj 6,0 %, Sevnica 3,7 %. Upoštevati
moramo tudi dejstvo, da se invalidi vključujejo tudi v druge programe aktivne politike
zaposlovanja, kot so javna dela, samozaposlovanje in drugo. Število zaposlenih
invalidov (723) se je povečalo za 10,7 %.
V letu 1998 se je število invalidskih podjetij, ki pri zavodu uveljavljajo nadomestilo
dela stroškov za zaposlene invalide povečalo za 17 in je ob koncu decembra
znašalo 125, število zaposlenih invalidov se je pa povečalo za 859 oziroma za 21,3
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%, tako je ob koncu decembra znašalo 4.895. Subvencija se izplačuje na podlagi
pravilnika o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem, ki je
veljaven od septembra 1997 dalje.
Invalidska podjetja so še vedno skoraj edini način reševanja problematike
zaposlovanja invalidov. To pa ni ustrezno za vse vrste in kategorije invalidov in teţje
zaposljivih. Ustreznejšo in celovito strategijo reševanja problema zaposlovanja
invalidov nudi Nacionalni program usposabljanja in zaposlovanja invalidov. Pri
pripravi programa so sodelovali tudi strokovni delavci zavoda; tu so predvidene
rešitve, ki dajejo prednost aktivnim ukrepom, ki so v neposredni povezanosti z
usposabljanjem in delom. Nacionalni program usposabljanja in zaposlovanja invalidov
predvideva nastajanje novih oblik zaposlovanja invalidov, kot so: socialna
podjetja, učna podjetja, učne delavnice, socialne kooperative.
V letu 1998 so na podlagi javnega razpisa eksperimentalno izvajali omenjene
programe oziroma preverjali moţnost uresničevanja novih modelov v praksi.
Kompleksni programi poklicne rehabilitacije, kot so "Socialno podjetje", "Vmesne
delavnice" in drugi, predstavljajo sintezo znanj in praktičnih izkušenj rehabilitacijskih
svetovalcev zavoda in strokovnih timov centrov za rehabilitacijo in nekaterih
invalidskih podjetij na eni strani, ter strukture brezposelnih invalidov in teţje
zaposljivih na drugi. Programi jim poleg samega usposabljanja za produktivno delo,
odpirajo nove moţnosti in sicer; pridobivanja izkušenj, znanj, veščin in motivov, ki so
potrebni za socialno integracijo, zagotavljajo socialno varnost, ohranjajo in razvijajo
delovne navade.
Ugotavljamo, da je poglaviten element dobrih programov poklicne rehabilitacije
ravno "usposabljanje za socializacijo" oziroma, da so dobre socialne navade ki
vključuje potencial posameznika, ki je predpogoj v delovne procese in obratno:
usposobljenost za opravljanje določenih del in nalog bistveno vpliva na stopnjo
socializacije. Cilji in vsebina teh programov izhajajo iz konkretnih potreb brezposelnih
v lokalnem okolju, pomenijo pa predvsem povečano število izhodov v zaposlitev
dolgotrajno brezposelnih invalidov (ZRZS, 1998, str. 325).
Cilj, ki si ga zastavi zavod za zaposlovanje, je samo korak bliţe do uspeha, saj
statistično gledano je doseţek velik glede na to, da so invalidi kategorizirani različno.
In vendar je potrebno veliko poguma in truda za dosego stopničke med kategorijo
zaposlenih.
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5.3 ZAŠČITNA ZAPOSLITEV
Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu in v delovnem okolju,
prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na
običajnem delovnem mestu Zaščitena delovna mesta zagotavljajo zaposlitveni centri.
Tudi opravljanje dela invalida na domu je lahko opredeljeno kot zaščiteno delovno
mesto. (ZZRZI, 41. člen) V zaščitni zaposlitvi ima invalid pravico do subvencije plače
(po Kresalovi et. al. 2007, str. 37).
5.3.1 Podporna zaposlitev
Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem
okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju
(ZZRZI, 48. člen).
5.3.2 Zaposlitvena rehabilitacija
Namen ZZRZI je povečati zaposljivost invalidov in omogočiti njihovo enakovredno
udeleţbo na trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih moţnosti
(ZZRZI, 2. člen). Zakon ima izrecno določbo o prepovedi diskriminacije, v skladu s
katero je prepovedana neposredna in posredna diskriminacija pri zaposlovanju
invalidov, v času trajanja zaposlitve in v zvezi s prenehanjem zaposlitve ter v
postopkih po tem zakonu (ZZRZI, 5. člen).
Predlog zakona uvaja zaposlitveno rehabilitacijo kot individualno načrtovano pravico
invalida, torej individualni “paket storitev pomoči“ in ne standardiziran program za
določeno vrsto invalidov, kar pomeni razliko od dosedanjega vključevanja invalidov v
programe aktivne politike zaposlovanja, ki so jih kreirali in na razpisu Zavodu ponudili
izvajalci.
Najpomembnejši cilj zaposlitvene rehabilitacije je invalidom nuditi ustrezno pomoč,
da bodo prepoznali svoje sposobnosti, aktivno sodelovali pri načrtovanju reševanja
svojega problema s ciljem ohranitve ali nove zaposlitve. Delodajalcem pa
zagotavljanje storitev zaposlitvene rehabilitacije invalidom ne pomeni le razreševanja
socialnih in delovnih problemov, ampak tudi vlaganje v človeške vire in zadovoljstvo
zaposlenih.
Pravica do zaposlitvene rehabilitacije je individualna pravica invalida in jo invalid tudi
sam uveljavlja. Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije pa lahko za invalida
uveljavlja tudi delodajalec oziroma Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije.
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Tabela 3: Izvajanje zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov v letu 2007 v Območni sluţbi Velenje

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, območna enota Velenje
Zaposlitvene rehabilitacije ni moţno uspešno izvajati brez aktivnega sodelovanja
invalida, zato predlog zakona določa pravice in obveznosti invalida za čas vključitve v
zaposlitveno rehabilitacijo.
Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, ki se izvaja kot javna sluţba, so lahko javni
zavodi oziroma koncesionarji v okviru mreţe izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, ki
jo sprejme minister, pristojen za invalidsko varstvo (Tutta, 2003, str. 5, 6).
5.3.3 Posebej primerna delovna mesta
Delodajalci pri planiranju zaposlovanja in zaposlovanju invalidov upoštevajo Kodeks
Mednarodne organizacije dela o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu tako, da
zagotavljajo enake moţnosti invalidov, njihovo zaposlovanje in ohranitev njihove
zaposlitve. Primerna delovna mesta za invalide so vsa delovna mesta, na katerih, ob
upoštevanju izjave o varnosti z oceno tveganja, invalidnost ni ovira za enakovredno
opravljanje dela. Delodajalci določijo v sistemizaciji delovnih mest primerna delovna
mesta za invalide ter druge ukrepe za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu. V
primeru, ko se delo opravlja s prilagoditvijo delovnega časa potrebam zaposlenega
invalida, ki izhajajo iz njegove invalidnosti, ko se delo opravlja na domu ali na
daljavo, se posebnosti take zaposlitve uredijo v pogodbi o zaposlitvi (ZZRZI, 37.
člen).
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5.3.4 Programi socialne vključenosti
ZZRZI v 35. členu določa, da so programi socialne vključenosti namenjeni podpori in
ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. V programe se vključujejo invalidi, ki
zaradi invalidnosti niso zaposljivi, kar ZRSZ po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji
ugotovi z odločbo o zaposljivosti. Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve z
javnim razpisom izbere izvajalce programov socialne vključenosti in z njimi sklene
večletno pogodbo o izvajanju programov. Programi se sofinancirajo iz proračuna
Republike Slovenije.
Izvajalci programov socialne vključenosti, ki jih je za obdobje od 2006 do 2010
sofinanciralo Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve so: CenterKontura d.o.o.;
Center za usposabljanje delo in varstvo Črna na Koroškem; CRI Celje, proizvodnja,
storitve, rehabilitacija d.o.o.; Društvo ALTRA, Odbor za novosti v duševnem zdravju;
Društvo za duševno zdravje in kreativno preţivljanje prostega časa VEZI;
Elektromaterial IPO d.o.o.; HUMANA, Zdruţenje svojcev pri oskrbi za mentalno
zdravje; INDE d.o.o. Sevnica; IP Posočje d.o.o.; Ozara storitveno in invalidsko
podjetje d.o.o.; Socialna ekonomija, razvoj in raziskave; ŠENT, Slovensko zdruţenje
za duševno zdravje; VDC Postojna; VDC Zagorje ob Savi; VITA - Društvo za pomoč
po nezgodni poškodbi glave; Zavod Detel, Zavod za usposabljanje in zaposlovanje
teţje zaposljivih invalidov; Zavod Jelša; Zavod Papilot, Zavod za vzpodbujanje in
razvijanje kvalitete ţivljenja; Zavod Ruj, Center za izobraţevanje, usposabljanje in
rehabilitacijo; Zavod Vitis, Center za izobraţevanje, usposabljanje in rehabilitacijo;
ŢELVA d.o.o. Ljubljana.
5.4 KVOTNI SISTEM ZAPOSLOVANJA INVALIDOV
(62. člen ZZRZI in nasl.) razlaga, da morajo delodajalci pod predpisanimi pogoji
zaposlovati vsaj določeno število invalidov glede na vse zaposlene.
»Kvotni sistem je ukrep pozitivne diskriminacije, s katerim je mogoče zmanjšati
število brezposelnih invalidov. Zaradi zaščite pred odpuščanjem sedaj zaposlenih
invalidov in zaradi sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter
Zakona o delovnih razmerjih, s predlogom zakona, tako kot v večini drţav Evropske
unije, tudi v Sloveniji uvajamo obvezno zaposlovanje invalidov. Obvezno
zaposlovanje invalidov bo veljalo za vse delodajalce, ki zaposlujejo najmanj 20
delavcev, razen diplomatskih in konzularnih predstavništev. Obveznost zaposlovanja
invalidov pa ne bo veljala za invalidska podjetja in zaposlitvene centre, saj je pri njih
zaposlovanje invalidov drugače urejeno.
Razlog za postopno uvajanje kvotnega sistema je v tem, da je v negospodarstvu zelo
malo zaposlenih invalidov, gospodarstvo pa ima glede na panoge zaposlen različen
odstotek invalidov. Glavni razlog za takšno stanje je, da je večina zaposlenih
invalidov delovnih invalidov, ki so postali invalidi na delovnem mestu, kjer so bili
zaposleni. Po do sedaj veljavni zakonodaji so bili invalidi zaščitena kategorija
delavcev, ki jih delodajalci zaradi njihove invalidnosti niso mogli odpustiti. Izjema je
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bilo odpuščanje invalidov v primeru prisilnih poravnav in stečajev gospodarskih
druţb. Ravno zaradi nezmoţnosti odpuščanja zaposlenih invalidov so se delodajalci
zavestno izogibali zaposlovanju kateregakoli invalida, tudi usposobljenega ali
strokovnjaka.
Delodajalci, ki sami ne bodo zaposlovali invalidov oziroma delodajalci, ki bodo
zaposlovali manjše število invalidov, kot je predpisano s kvoto, bodo imeli moţnost
nadomestne izpolnitve kvote tako, da bodo sklenili pogodbe o poslovnem
sodelovanju z zaposlitvenim centrom oziroma z invalidskim podjetjem.
Delodajalci, ki ne bodo imeli zaposlenih invalidov oziroma delodajalci, ki bodo imeli
zaposlen manjši odstotek invalidov od predpisane kvote in ne bodo uveljavljali
nadomestne izpolnitve kvote, bodo dolţni prispevati finančna sredstva v Sklad za
spodbujanje zaposlovanja invalidov.
Nove oblike zaposlovanja, ki jih ureja predlog zakona, so uveljavljene in se izvajajo v
različnih drţavah. Tako so zaščitena ali socialna delovna mesta, na način, kot jih
ureja zakon, dobra in predvsem vsakdanja praksa na Nizozemskem, kjer je v neko
obliko zaposlitve ali vključitve vključenih največ brezposelnih invalidov. V Sloveniji pa
imamo dobro prakso s programi tako imenovanih vmesnih delavnic, le da invalidi v
njih sedaj niso zaposleni in ne prejemajo plače, kar ni prav« (Tutta, 2003, str. 7).
V kvoto se štejejo invalidi, ki jih delodajalci prijavijo v zavarovanje kot invalide
skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide
(Uradni list RS, št. 10/05 in 43/05) z mesecem, v katerem delodajalec opravi prijavo
podatka o invalidnosti na ZZZS.
Invalid, zaposlen v podporni zaposlitvi, se šteje za dva zaposlena invalida.
Delodajalec, ki zaposluje invalida v podporni zaposlitvi, mora zaradi pravilnih evidenc
na Sklad poslati odločbo Zavoda RS za zaposlovanje o zaposljivosti v podporni
zaposlitvi.
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Slika 7: Princip delovanja kvotnega sistema

Vir: Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (2008)
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6 UREDBA O DOLOČITVI KVOTE ZA ZAPOSLOVANJE
INVALIDOV
Določba 5. člena Uredbe določa zniţanje kvote za eno odstotno točko za delodajalce
z manj kot 50 zaposlenimi delavci. To praktično pomeni, da so delodajalci iz
katerekoli dejavnosti (razen tistih, za katere je predpisana 2% kvota) z manj kot
50 zaposlenimi delavci, zavezani k izpolnjevanju kvote, kot je določena z Uredbo in
zniţane za 1 odstotno točko. To pomeni, da mora delodajalec, ki opravlja dejavnost,
za katero je npr. predpisana 4% kvota in ima manj kot 50 zaposlenih delavcev,
dejansko zaposlovati 3% invalidov.
6.1 POSLOVANJE SKLADA RS ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA
INVALIDOV V LETIH 2006 - 2008
Direktorica RS za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov mi je posredovala naslednje
podatke, iz katerih je razvidno gibanje števila zaposlenih invalidov v letih 2006 –
2008. Na osnovi teh podatkov je razviden pozitivni odnos delodajalcev pri
sprejemanju kvotnega sistema.
Kvotni sistem pri zaposlovanju invalidov v Sloveniji velja ţe skoraj četrto leto. Analize
izvajanja kvotnega sistema kaţejo na pozitivne učinke pri zaposlovanju invalidov. Po
odzivih delodajalcev lahko sklepamo, da v večini sprejemajo kvotni sistem kot
primeren način reševanje problematike zaposlovanja invalidov in s tem omogočanje
boljših moţnosti invalidov pri iskanju zaposlitve.
Po podatkih ZZZS je bilo na zadnji dan v mesecu januarju 2006 zaposlenih 31.205
invalidov, konec meseca decembra 2008 pa se je število zaposlenih invalidov
povečalo na 33.891. Tako se je število zaposlenih invalidov v treh letih izvajanja
kvotnega sistema povečalo za skoraj 9% (tabela št. 8 ).
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Slika 8: Gibanje števila zaposlenih invalidov v letih 2006 - 2008

Vir: Sklad za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov
V Sloveniji je bilo v letu 2008 v povprečju 115.000 delodajalcev, ki zaposlujejo vsaj
eno osebo. Med njimi je 5.400 delodajalcev mesečno, ki zaposlujejo najmanj 20
zaposlenih in so torej zavezanci za izpolnjevanje kvote.
Invalide zaposlujejo tudi delodajalci, ki niso zavezanci za kvoto. Število takih
delodajalcev se je v treh letih od uvedbe kvotnega sistema povečalo za 400% (tabela
9). Ob uvedbi kvotnega sistema je bilo takih delodajalcev 564, decembra 2008 pa
2.058, kar nakazuje, da so finančne vzpodbude za mala podjetja veliko bolj zanimive.
Slika 9: Mesečno zaposlovanje invalidov

Vir: Sklad za vzpodbujevanje zaposlovanje invalidov
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Tako iz navedenega sledi, da je v Sloveniji v povprečju 7.500 delodajalcev mesečno,
ki zaposlujejo invalide.
Zavezanci za kvoto lahko izpolnjujejo kvoto na tri načine:
da zaposlujejo predpisano število invalidov,
da vplačujejo v Sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov,
da sklenejo pogodbo o nadomestni izpolnitvi kvote z invalidskim podjetjem ali
zaposlitvenim centrom.
Iz grafa št. 10 je razvidno, da se število delodajalcev, ki vplačujejo v Sklad, tudi v
letu 2008 ostaja na pribliţno isti ravni, kar pomeni, da so se odločili za zaposlitev
invalidov ali za nadomestno izpolnjevanje kvote. Iz grafa je tudi razvidno, da število
delodajalcev, ki dosegajo predpisano kvoto, postopoma narašča.

Slika 10: Število delodajalcev

Vir: Sklad za vzpodbujevanje zaposlovanje invalidov
6.1.1 Nadomestno izpolnjevanje kvote
Skoraj polovica vseh zavezancev za kvoto, le te ne izpolnjuje, kar pomeni v
povprečju 2.400 delodajalcev mesečno. Četrtina teh delodajalcev je izbrala
nadomestno izpolnjevanje kvote, zaradi česar so pričakovani prihodki Sklada iz
naslova prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov manjši za 40%.
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6.1.2 Vzpodbude pri zaposlovanju invalidov
1.
2.
3.
4.
5.

Nagrada za preseganje kvote
Oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Subvencije plač invalidov v invalidskih podjetjih
Sofinanciranje prilagoditve delovnega mesta
Podporno zaposlovanje

Delodajalci, ki presegajo predpisano kvoto zaposlenih invalidov, lahko na Skladu
uveljavljajo nagrado za preseganje kvote in oprostitev plačila prispevka za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V obdobju januar-december 2008 smo izdali
2.500 odločb za nagrado za preseganje kvote, ki velja 12 mesecev,
2.400 odločb za oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
6.1.3 Subvencije plač invalidov v invalidskih podjetjih
V Sloveniji ima status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra pribliţno 170
podjetij, ki skupaj zaposlujejo 14.600 vseh zaposlenih, od tega je nekaj manj ko
6.400 zaposlenih invalidov, kar predstavlja slabih 19% vseh zaposlenih invalidov v
Sloveniji. Sklad je v letu 2008 izdal 500 odločb o pravici invalidov zaposlenih v IP do
subvencije plače.
6.1.4 Sofinanciranje delodajalcev za zaposlitev brezposelnih invalidov
Sklad je v tudi v letu 2008 objavil javni razpis za sofinanciranje delodajalcev, ki so
zaposlili brezposelnega invalida. Na razpisu je 660 delodajalcev prejelo sredstva v
višini 6,4 mio Eur.
6.1.5 Sofinanciranje prilagoditve delovnega mesta
V letu 2008 je Sklad prejel 3 vloge za sofinanciranje prilagoditve delovnega mesta,
od katerih sta dve vlogi poslani strokovnim inštitucijam za pridobitev mnenja o
ustreznosti zahtevane prilagoditve, na eno vlogo pa smo izdali odločbo in izplačali
znesek.
6.1.6 Podporno zaposlovanje
V podpornem zaposlovanju je prijavljeno 15 invalidov, ki se v skladu s 63. členom
ZZRZI štejejo delodajalcu za dva invalida.
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6.2 NOVOSTI SKLADA V LETU 2008, KI JIH PRIPRAVLJA SKLAD
6.2.1 Javni natečaj za dobro poslovno prakso
Sklad je v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
dolţan letno objaviti javni natečaj za dobro poslovno prakso pri zaposlovanju
invalidov. Namen natečaja je vzpodbujanje takšne poslovne prakse delodajalcev, ki
povečuje delovno usposobljenost invalidov, njihovo zaposljivost, ohranjanje
zaposlitve, napredovanje, prekvalifikacijo ter vključenost v delovno in socialno okolje.
Kriterije za dobro poslovno prakso pripravlja odbor, ki ga je imenoval minister,
pristojen za invalidsko varstvo. Odbor sestavljajo zdravnik specialist medicine dela,
strokovnjak za kadrovski management, strokovnjak za sisteme kakovosti v
poslovanju, strokovnjak za varnost in zdravje pri delu, predstavnik MDDSZ, Zdruţenja
delovnih invalidov Slovenije ter Sklada. Odbor bo med prijavljenimi delodajalci izbral
tiste, ki bodo predstavili najboljšo poslovno prakso na področju zaposlovanja
invalidov, priznanja pa jim bo podelil pristojni minister.
6.2.2 Javni razpis za eksperimentalne oblike
Konec leta 2007 je Sklad objavil razpis za sofinanciranje eksperimentalnih in
razvojnih programov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Izbranih je bilo devet
programov, ki se bodo zaključili v začetku leta 2009.
6.2.3 Uvedba elektronskega poslovanja
V začetku leta 2008 smo na Skladu uvedli moţnost elektronskega poslovanja za
pridobivanje pravice na nagrade za preseganje kvote, oprostitev plačila prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter pravice do subvencije plač invalidov v
invalidskih podjetjih. Z uvedbo e-poslovanja smo močno povečali prepoznavnost
Sklada in olajšali pridobivanje pravic do finančnih vzpodbud, kar so delodajalci
sprejeli z velikim odobravanjem.
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7 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
Vsekakor je zavod za zaposlovanje ena najboljših moţnosti pri iskanju zaposlitve. Vsa
leta je njihov namen, da čim več brezposelnih ljudi najde delo, ki jih veseli. Doseči cilj
pa ni samo pri iskanju dela, vendar so tudi ovire, ki onemogočajo moţnosti pri
iskanju dela. Kljub temu, da je zavod za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRZS) javni
zavod, samostojna pravna oseba, ki ima sedeţ v Ljubljani, kjer je vodstvo in
Centralna sluţba, v vseh upravnih enotah Slovenije pa se nahajajo Območne sluţbe
z Uradi za delo. Uporabniki storitev ZRZS so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki
potrebujejo strokovno pomoč. V mislih seveda imam osebe, ki so gibalno ovirane –
invalidi. »Delo oziroma zaposlitev za invalida je zelo pomembna. V zadnjih desetletjih
so številne drţave sprejele različne programe in predpise, s pomočjo katerih naj bi
druţba omogočala invalidom normalno vključitev v ţivljenje, vendar ostajajo številne
ovire, ki onemogočajo polno integracijo, posebej na področju zaposlovanja. Invalidi
na trgu delovne sile ostajajo diskriminirani. Diskriminacija se kaţe tako pri večji
stopnji brezposelnosti invalidov kot pri zaposlovanju na slabše plačanih in
nezahtevnih delovnih mestih, pa tudi v negativnih pričakovanjih delodajalcev, ki pri
invalidih prej opazijo njihove šibke točke kot pa njihove sposobnosti« (Brejc in Uršič,
1995, str. 54).
Tabela 4: Evidence zaposlitve brezposelnih invalidov, leto 2007

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, območna enota Velenje
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Z diskriminacijo se srečujemo vsak dan, najsi bo invalidna oseba ali pa neinvalidna.
Predvsem ko gre za vključitev v socialno druţbo se vedno najde primer ali izjema, ki
ne sprejema te osebe zaradi svoje drugačnosti. Kljub temu, da je Slovenija
demokratična drţava, je to le napisano na listu papirja. Pa vendar se vsi trudimo, da
smo med seboj enakovredni ne glede na poloţaj, potreben je velik zalogaj
potrpeţljivosti in nemara tudi tveganje, ki daje osebi zadoščenje in veselje do
socialne druţbe. Izjemam, kot so invalidi, je še toliko teţje, kot neinvalidnim osebam,
saj se vedno znova skuša dokazovati sebi in drugim, da je vrednost opravljenega
delo ista kakor pri osebi, ki nima zdravstvenih teţav. Iz osebnih izkušenj lahko
povem, da sem mnogokrat doţivela, da delodajalec zaposli »zdravo« osebo, ki ne bo
toliko odsotna zaradi zdravstvenih teţav, kljub temu da nima primerne izobrazbe.
V nadaljevanju bom prikazala primerjave s tabelami o evidenci brezposelnosti
invalidov letu 2009 od januarja do aprila.

Tabela 5: Evidenca zaposlitev brezposelnih invalidov, januar 2009
Na novo zaposleni v januarju 2009

Območna sluţba

Na novo zaposleni v obdobju od
1.1. 2009 do konca januarja 2009

Vsi

Vsi

Vsi

Vsi

Vsi

Vsi

zaposleni

zaposleni

zaposleni

zaposleni

zaposleni

zaposleni

invalidi

v zaščitni

v podporni

invalidi

v zaščitni

v podporni

zaposlitvi

zaposlitvi

zaposlitvi

zaposlitvi

SLOVENIJA

120

0

0

120

0

0

OS Celje

15

0

0

15

0

0

OS Koper

5

0

0

5

0

0

OS Kranj

7

0

0

7

0

0

OS Ljubljana

15

0

0

15

0

0

OS Maribor
OS Murska
Sobota
OS Nova Gorica

31

0

0

31

0

0

15

0

0

15

0

0

3

0

0

3

0

0

OS Novo mesto

6

0

0

6

0

0

OS Ptuj

13

0

0

13

0

0

OS Sevnica

2

0

0

2

0

0

OS Trbovlje

2

0

0

2

0

0

OS Velenje

6

0

0

6

0

0

Vir: Zavod za zaposlovanje
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Tabela 6: Evidenca zaposlitev brezposelnih invalidov, februar 2009
Na novo zaposleni v februarju 2009

Območna sluţba

Na novo zaposleni v obdobju od
1.1. 2009 do konca februarja
2009

Vsi
zaposleni
invalidi

Vsi
zaposleni
v zaščitni
zaposlitvi

Vsi
Zaposleni
v podporni
Zaposlitvi

Vsi
Vsi
Vsi
zaposleni zaposleni zaposleni
invalidi
v zaščitni v podporni
zaposlitvi zaposlitvi

SLOVENIJA

113

0

0

233

0

0

OS Celje

6

0

0

21

0

0

OS Koper

16

0

0

21

0

0

OS Kranj

9

0

0

16

0

0

OS Ljubljana

14

0

0

29

0

0

OS Maribor
OS Murska
Sobota
OS Nova Gorica

18

0

0

49

0

0

16

0

0

31

0

0

0

0

0

3

0

0

OS Novo mesto

7

0

0

13

0

0

OS Ptuj

8

0

0

21

0

0

OS Sevnica

2

0

0

4

0

0

OS Trbovlje

3

0

0

5

0

0

OS Velenje

14

0

0

20

0

0

Vir: Zavod za zaposlovanje
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Tabela 7: Evidenca zaposlitev brezposelnih invalidov, marec 2009
Na novo zaposleni v marcu 2009

Območna sluţba

Vsi

Vsi

zaposleni zaposleni
invalidi

Na novo zaposleni v obdobju od
1.1. 2009 do konca marca 2009

Vsi

Vsi

Vsi

Vsi

zaposleni

zaposleni

zaposleni

Zaposleni

invalidi

v zaščitni

v podporni

zaposlitvi

zaposlitvi

v zaščitni

v podporni

zaposlitvi

Zaposlitvi

SLOVENIJA

158

0

0

391

0

0

OS Celje

12

0

0

33

0

0

OS Koper

17

0

0

38

0

0

OS Kranj

12

0

0

28

0

0

OS Ljubljana

28

0

0

57

0

0

OS Maribor
OS Murska
Sobota
OS Nova Gorica

21

0

0

70

0

0

25

0

0

56

0

0

2

0

0

5

0

0

OS Novo mesto

6

0

0

19

0

0

OS Ptuj

13

0

0

34

0

0

OS Sevnica

6

0

0

10

0

0

OS Trbovlje

1

0

0

6

0

0

OS Velenje

15

0

0

35

0

0

Vir: Zavod za zaposlovanje
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Tabela 8: Evidenca zaposlitev brezposelnih invalidov, april 2009
Na novo zaposleni v aprilu 2009

Območna sluţba

Vsi

Vsi

zaposleni zaposleni
invalidi

Na novo zaposleni v obdobju od 1.1.
2009 do konca aprila 2009

Vsi

Vsi

Vsi

Vsi

zaposleni

zaposleni

zaposleni

zaposleni

invalidi

v zaščitni

v podporni

zaposlitvi

zaposlitvi

v zaščitni v podporni
zaposlitvi

zaposlitvi

SLOVENIJA

137

0

0

528

0

0

OS Celje

10

0

0

43

0

0

OS Koper

26

0

0

64

0

0

OS Kranj

8

0

0

36

0

0

OS Ljubljana

24

0

0

81

0

0

OS Maribor
OS Murska
Sobota
OS Nova Gorica

9

0

0

79

0

0

25

0

0

81

0

0

3

0

0

8

0

0

OS Novo mesto

4

0

0

23

0

0

OS Ptuj

6

0

0

40

0

0

OS Sevnica

5

0

0

15

0

0

OS Trbovlje

4

0

0

10

0

0

OS Velenje

13

0

0

48

0

0

Vir: Zavod za zaposlovanje
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8 ZAKONODAJA
Zakon o delovnih razmerjih v 6. členu predpisuje, da delodajalec ne sme iskalca
zaposlitve pri zaposlovanju ali delavca v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi postavljati v neenakopraven poloţaj. Saj
prepoveduje neposredno, kot tudi posredno diskriminacijo zaradi spola, rase, starosti,
zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega ali drugega prepričanja, spolne
usmerjenosti in nacionalnega porekla ( ZDR, 6. člen).
Področje, ki ureja pravice invalidov, ki niso neposredno povezane z enakimi
moţnostmi, je obravnavano še v naslednjih členih zakona. V 20. členu obravnava
opredeljene pogoje za sklenitev pogodbe, v 24. členu kot izjemo od obveznosti
objave navede tudi primer zaposlitve invalida. Saj v primeru, da invalid dela s krajšim
delovnim časom, ima pravico iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni
čas ( 66. člen ZDR). Prav tako določba 89. člena predpisuje invalidnost, ki ni
utemeljen razlog za redno odpoved. V 116. členu (ZDR) predvideva posebno pravno
varstvo pred odpovedjo, ki pravi, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o
zaposlitvi delovnemu invalidu, če je ugotovljena invalidnost II. ali III. kategorije ali iz
poslovnega razloga, razen v primeru, če mu ni moţno zagotoviti drugega ustreznega
dela ali s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Prav tako velja določilo za primer, ko nima statusa delovnega invalida.
V določbi 119. člena razlaga, da invalidu I. kategorije preneha Pogodba o zaposlitvi
po samem zakonu. Člena 145 in 147. predpisujeta delodajalcu, da invalid ne sme
opravljati dela preko polnega delovnega časa. Invalidu pripadajo po 159. členu trije
dnevi več letnega dopusta. Posebno varstvo (delovnih) invalidov, ki je v 199. in 200.
členu, kjer je delodajalcu predpisano, da mora invalidu zagotoviti opravljanje
drugega dela, ustreznega njegovi preostali delovni zmoţnosti, dela s krajšim
delovnim časom, glede na njegovo delovno sposobnost, poklicno rehabilitacijo ter
nadomestilo plače v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZDR, 199. in 200. člen).
8.1 PRAVICE DELOVNEGA INVALIDA
V primeru prenehanja delovnega razmerja delovnemu invalidu s preostalo delovno
zmoţnostjo, ki mu ni mogoče zagotoviti delovnega mesta oziroma dela s krajšim
delovnim časom od polnega, mora le-ta najprej uveljaviti pravice iz zavarovanja za
primer brezposelnosti. Enako velja tudi za delovne invalide, katerim je delovno
razmerje prenehalo zaradi stečaja, prisilne likvidacije delodajalca in delovne invalide,
ki so bili zaposleni pri delodajalcih z manj kot petimi delavci.
V navedenih primerih se mora zavarovanec v roku 30 dni po prenehanju delovnega
razmerja prijaviti pri Zavodu za zaposlovanje in uveljaviti pravico do denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti. Dolţnosti delovnega invalida v času
prejemanja denarnega nadomestila so:
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-

mora biti na voljo za zaposlitev,
aktivno iskati zaposlitev in
ne sme odkloniti ponujene zaposlitve oziroma vključitve v program aktivne
politike zaposlovanja.

Po prenehanju izplačevanja pravice do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti pa delovni invalid po ZPIZ uveljavi pravico do nadomestila za
invalidnost v zvezi s pravico do premestitve (ponovne zaposlitve).
Delovni invalid s preostalo delovno zmoţnostjo, ki mu je bila odpovedana pogodba o
zaposlitvi s strani delodajalca, ker ni nastopil poklicne rehabilitacije ali je ni končal v
določenem roku, ne izpolnjuje obveznosti določenih s pogodbo o poklicni
rehabilitaciji, ne nastopi dela na drugem delovnem mestu in ne prične z delom s
krajšim delovnim časom od polnega, po prenehanju delovnega razmerja na podlagi
iste invalidnosti ne more uveljaviti pravic po zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (po Kalčič, 2000a, str. 434-435).
8.2 POSLABŠANJE INVALIDNOSTI IN KONTROLNI PREGLEDI
Zakon v 106. členu uvaja obvezne kontrolne preglede delovnih invalidov, pri katerih
je invalidnost nastala pred dopolnjenim 45. letom starosti. Obvezni kontrolni pregledi
se praviloma opravljajo vsakih pet let z namenom ugotovitve ocene sprememb v
zdravstvenem stanju zavarovanca in na tej podlagi nove ocene invalidnosti. Preglede
je mogoče opraviti tudi v krajših oziroma daljših intervalih, in sicer v skladu z
mnenjem invalidske komisije.
»Opredelitev o tem, kdaj naj bo opravljen kontrolni pregled, da kontrolni pregled pri
mlajšem delovnem invalidu ni potreben oziroma da je kontrolni pregled potreben tudi
pri invalidu, ki je ob nastanku starejši od 45 let, in o datumu kontrolnega pregleda je
obvezen sestavni del izvedenskega mnenja invalidske komisije« (Belopavlovič et al,
2000, str. 439).
V primeru ugotovitve invalidske komisije, da gre pri zavarovancu definitivno za trajno
invalidnost oziroma trajnost sprememb v zdravstvenem stanju, tako da ni mogoče
pričakovati izboljšanja ali poslabšanja, kontrolni pregled ni potreben.
V izreku odločbe o ugotovljeni invalidnosti in pravici iz invalidskega zavarovanja so
prav tako opredeljene posledice, ki doletijo zavarovanca, če se le ta ne odzove na
pisno vabilo na kontrolni pregled. Če se zavarovanec neopravičeno ne odzove na
kontrolni pregled, se mu začasno prenehajo izplačevati invalidska pokojnina in
nadomestila za invalidnost, in to s prvim dnem naslednjega meseca po dnevu, ko bi
moral biti opravljen pregled.
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Na podlagi opravljenega kontrolnega pregleda so lahko ugotovitve invalidske
komisije:
- da se zdravstveno stanje zavarovanca ni spremenilo in da je stopnja
invalidnosti enaka;
- da se je zdravstveno stanje toliko poslabšalo ali izboljšalo, da gre za novo
stopnjo invalidnosti oziroma
- da ne gre več za invalidnost.
Podlaga za izdajo nove odločbe o invalidnosti in pravicah iz invalidskega zavarovanja
oziroma o prenehanju pravice do denarnih dajatev je izvedensko mnenje, ki je bilo
izdano na podlagi kontrolnega pregleda (po Kalčič, 2000, str. 438-440).
»Zavarovanec iz drugega odstavka 102. člena tega zakona, ki se mu ţe ugotovljena
invalidnost poslabša ali pri njemu nastane nov primer invalidnosti, tako da izpolnjuje
pogoje za pridobitev nove pravice, pridobi to pravico, če na dan nastanka
spremembe ali nove invalidnosti izpolnjuje pogoje starosti in pokojninske oziroma
zavarovalne dobe, določene s tem zakonom za pridobitev nove pravice, in sicer ne
glede na vzrok nastanka prve invalidnosti« (ZPIZ-1, 105. člen).
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9 EVROPSKO LETO 2007: UVELJAVLJANJE ENAKIH MOŢNOSTI
ZA VSE
Evropski parlament in Svet evropske unije sta leto 2007 razglasila za »Evropsko leto
enakih moţnosti za vse.«
Po Sklepu št. 771/2006/ES so cilji Evropskega leta naslednji:
(a) Pravice – ozaveščanje javnosti glede pravice do enakosti in nediskriminacije
ter glede problema hkratne raznovrstne diskriminacije: evropsko leto bo
poudarilo sporočilo, da imajo vsi ljudje pravico do enakega obravnavanja, ne
glede na spol, raso ali etično pripadnost, vero ali prepričanje, invalidnost,
starost ali spolno usmerjenost.
(b) Zastopanost - spodbujanje razprave o tem, kako v druţbi povečati udeleţbo
diskriminiranih skupin in uravnoteţeno sodelovanje moških in ţensk.
(c) Priznavanje – spodbujanje in praznovanje različnosti in enakosti, zlasti z
izpostavljanjem prednosti različnosti.
(d) Spoštovanje – uveljavljanje tesneje povezane druţbe, torej odpravljanja
stereotipov, predsodkov in nasilja, uveljavljanje dobrih odnosov med vsemi
pripadniki druţbe, še zlasti med mladimi, ter uveljavljanje in širjenja vrednot,
ki so osnova boja proti diskriminaciji.
Osrednji dokument projekta Evropsko leto enakih moţnosti za vse – pravični druţbi
naproti je nacionalna strategija, v kateri so med drugim opredeljene tudi prednostne
naloge v evropskem letu enakih moţnosti za vse, ki se bodo izvajale na nacionalni,
regionalni ali lokalni ravni, sofinancirala pa jih bosta Republika Slovenija in Evropska
komisija (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve,
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/elem_2007/).
Prehod iz sanj v realnost je nemara nekoliko teţji, saj kot vemo iz lastnih izkušenj,
pride vedno nekako do zavor, ki se izgubijo na poti do cilja. Uveljavljanje enakih
moţnosti za vse je ţe korak naprej, da se v tem primeru delodajalci osredotočijo na
ljudi, ki imajo enake pravice ne glede na telesno oviro, raso in tako dalje. Preseneča
me le to, ţivimo v 21. stoletju in še dandanes se dogodki odvijajo samo v pisni in ne
v praktični obliki. Ali je res teţko oziroma ali smo invalidi resnični tabu pri iskanju
sluţbe, torej da nas je strah, kako in ali bomo zmogli to svoje delo opravljati na
takšen najboljši način kot znajo »normalni« ljudje? Odgovore bi po vsej verjetnosti
dobila zelo različne, kar je logično, saj ima vsak posameznik (invalid) različno obliko
invalidnosti, zato je prav, da Slovenija oziroma Ministrstvo za delo, druţino in
socialne zadeve na področju invalidov na ta način skušajo omogočiti invalidnim
osebam pot do cilja, do primerne sluţbe.
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9.1 PRIPRAVA ZAKONA O IZENAČEVANJU MOŢNOSTI INVALIDOV
Pri tej pripravi zakona gre predvsem zato, da se izenači moţnost invalidov. Vlada RS
ima v letošnjem letu doseči cilj kot strokovno in medresorsko pripravo zakona o
izenačevanju moţnosti invalidov ( v nadaljevanju ZIMI). Kajti ţe dobrih sedem let se
razpravlja o tem zakonu, tako javnost, kot invalidi in delavci.
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve se je pred pripravo koncepta ZIMI
posvetovalo z več predstavniki zainteresirane javnosti. Dogodek se je zgodil v
mesecu marcu in sicer v druţbi oziroma s predstavniki zavodov, varstveno delovnih
centrov in drugih strokovnih institucij. Kasneje se pridruţi še v mesecu aprilu
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije ( NSIOS), ter ostale organizacije
(Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Fakulteta za socialno delo, Institut za
rehabilitacijo, Zavoda Zarja, Zavoda Korak, Društva Vita, Društva Soţitje). Sestanka
se je tudi udeleţil znotraj ministrstva in z Ministrstvom za zdravje. Sodelujoči
udeleţenci sestankov so ţe poslali svoja mnenja na vsebino, ki so aktualna za
invalide, in bi lahko predstavljale zakonske rešitve.
Temeljne vsebine zakona:
Opredelitev temeljnih pojmov
Pravica do enakih moţnosti
Prepoved diskriminacije
Postopki za uveljavljanje pravic
Postopki v primeru diskriminacije
Vloga drţavne in lokalne skupnosti
(Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/aktualno_pri_zakonodaji/pripr
ava_zakona_o_izenacevanju_moznosti_invalidov/#c17038)
9.2 ENAKE MOŢNOSTI – ČLOVEKOVA PRAVICA
»Leto 2007 so v Sloveniji na področju invalidskega varstva zaznamovali podpis
Konvencije Zdruţenih narodov o pravicah invalidov, začetek izvajanja Akcijskega
programa za invalide 2007-2013, priprave na sprejem zakona o izenačevanju
moţnosti za invalide in nadaljevanje pozitivnih trendov na področju zaposlovanja
invalidov. Leto 2007 pa bo ostalo v spominu tudi kot Evropsko leto enakih moţnosti
za vse – pravični druţbi naproti. Evropska unija je ţelela z raznovrstnimi aktivnostmi
opozoriti, da je v Evropi še vedno veliko diskriminacije na podlagi spola, narodne ali
etične pripadnosti, verskega ali drugega prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne
usmerjenosti. Drugi namen pa je bil informirati in obvestiti vse, ki ţivimo v Evropski
uniji, o pravicah do enake obravnave in ţivljenja brez diskriminacije ter tudi tako
vzpodbuditi razpravo o prednostih raznolikosti, s katero se soočamo v Evropi 21.
stoletja« (Destovnik et al., 2007, str. 5).
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V današnjem času je dobro vedeti, kakšne so pravice invalidov, glede na to, da so ţe
dolgo časa deleţni veliko pozornosti v Zdruţenih narodih in mednarodnih
organizacijah. Saj kot pravi prvi stavek splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki
jo je skoraj pred šestdesetimi leti in sicer 10. 12. 1984 sprejela in razglasila
Generalna skupščina Organizacije zdruţenih narodov, je določeno, da »se vsi ljudje
rodijo svobodni in z enakim dostojanstvom in z enakimi pravicami.« Ni potrebno
posebej poudariti, da so v človeški druţbi v vseh obdobjih ţiveli ljudje, ki so zaradi
tistih časov določene invalidnosti ali omejitve vključevanja v ţivljenjski skupnosti,
sicer lahko zelo različno pogojenih, potrebovali več podpore skupnosti, da bi dosegli
iste ali morda enake ţivljenjske pogoje kot ostali drţavljani, v tem primeru imam v
mislih invalide. Zato ne dvomim, da takšna podpora ni nikoli privilegij, marveč
človekova pravica.
Glede na to, da smo v obdobju, kjer se vedno hitreje dogajajo spremembe v
gospodarskem in druţbenem okolju EU, je toliko potrebneje ustrezno vključevanje
problematike invalidnosti. Predvsem je dobro začeti od vrha, torej politika na
področju invalidnosti, ki je primerna za dane razmere oziroma tista, ki bo omogočila
rešitev. Posamezne drţave, a tudi politike in ukrepi Skupnosti na več načinov vplivajo
na poloţaj invalidnih oseb. Njihov dolgoročen doseţek, ki bo omogočil invalidu
uresničevanje pravice do dostojanstva, enakega obravnavanja in kar je zanj
najpomembnejše samostojno ţivljenje.
Evropska unija je sprejela ukrepe, ki krepijo skupne ekonomske in socialne vrednote
EU, s tem, ko jim omogočajo razvoj njihovih sposobnosti ter sodelovanja v druţbi in
nemara tudi v gospodarstvu.
Delovni invalidi v EU predstavljajo vsaj 16 % celotnega sposobnega prebivalstva. Od
tega je več kot 45 milijonov ljudi v Evropi (kar je vsak šesti med nami), starih od 16
do 64 let, ki ima dolgotrajne zdravstvene teţave ali status invalida. Med mladimi je
starost 16 do 25 let, s tovrstnimi teţavami okoli 7,3%.
Za določeno obliko pomoči, ki jo potrebuje invalid, je poskrbljeno v različnih drţavah.
Vsak posamezni invalid ima posebne potrebe in s tem tudi zahteve kako zanj
poskrbeti, v tem primeru so na voljo ustrezni strokovni delavci, kot tudi laiki.
Aktivno vključevanje invalidov je za EU dolgoročna strategija, pri čemer je
osredotočena na akcijski načrt o invalidnosti in evropsko strategijo za invalidnost
(2004 – 2010), ki je EU izziv, da se uspešno spoprime z nenehnimi spremembami v
okolju na področju sociale in gospodarstva. Evropska komisija ima nalogo, da vsake
dve leti objavi poročilo o splošnem poloţaju invalidov; gre predvsem za
opredeljevanje nujnih ali prednostnih nalog na tem področju v bliţnji prihodnosti, ter
nudi prav tako smernice drţavam članicam EU in interesnim skupinam pri oblikovanju
nacionalnih politik na področju invalidnosti.
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Za prednostne naloge na tem področju v obdobju 2004 – 2005 so bile določene:





dostop do zaposlitve in ohranjanje zaposlitve,
izobraţevanje, usposabljanje in mladina,
nove tehnologije za zagotavljanje moţnosti invalidom,
dostopnost blaga in storitev v skupnosti.

Za obdobje 2006 – 2007 so se posvetili naslednjim nalogam:
 zaposlovanju invalidov(moţnost zaposlitve oziroma zadrţijo ali v njej
napredujejo),
 zagotavljanje dostopa do kakovostnih storitev oskrbe in podpore,
 spodbujanju dostopnost blaga in storitev,
 povečanje analitične zmogljivosti EU v zvezi s statistiko o invalidnosti
(Statistični urad RS, 2007, str. 4,5).
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10 ZAKLJUČEK

"Nič na svetu ne more nadomestiti vztrajnosti. Ne talent, saj nič na svetu ni bolj
pogostega kot talentiran človek, ki je neuspešen. Ne genialnost, saj je neizkoriščena
genialnost ţe skoraj pravilo. Ne izobrazba, saj je svet poln izobraţencev. Le
vztrajnost, trdo delo in predanost so tiste vrline, ki štejejo" (Goreya, 2001).
Ob tej misli se mi porajajo vprašanja, zakaj je bilo toliko brezposelnih ljudi ob koncu
junija letos prijavljen
86.481 oseb, kar je za 2,3%
več kot maja. V mesecu junija se je zaposlilo 3.887 brezposelnih oseb – 33,9% več
kot v juniju 2008. Tolaţi me le ta misel, da so delodajalci prijavili 14.473 prostih
delovnih mest, kar je najvišje mesečno število prostih delovnih mest letos. Navkljub
temu je Coolidg mnenja, da z vztrajnostjo in predanostjo doseţeš cilj, ki si ga
zastaviš. Ne glede na to, ali si »neinvalid« ali invalid.
Kajti bistveni proces, ki se je na področju ţivljenja invalidov odvijal skozi celotno
zgodovino in ki se odvija še dandanes, je stalna skrb drţave in seveda tudi same
druţbe, saj gre za povečanje njihove enakopravnosti z drugimi. Predvsem se kaţe v
nastanku izobraţevanja, zaposlovanja in hkrati prilagajanja okolja. Z ukrepi drţava
razvija različne oblike socialne zaščite, ki vzpodbujajo dostop do socialne vključenosti
ter zaposlitveno rehabilitacijo, ki je z novim ZZRZI postala pravica vsakega invalida.
Delodajalci postajajo sooblikovalci zaposlovanja invalidov, med katere vključuje
kvotni sistem(obvezno zaposlovanje določenega števila invalidov) in ostale
vzpodbude, ki povečujejo pravice pri vključevanju invalida v delovno okolje in
nemara s tem tudi v druţbeno okolje, saj podporne zaposlitve (zaposlitev invalida na
delovnem mestu v običajnem delovnem okolju s strokovno in tehnično podporo
invalidu) pomenijo podporo tako delodajalcu kakor invalidu. Predvsem pomembna je
tudi zaposlitvena oziroma poklicna rehabilitacija, ki skrbi za invalida v času njegove
brezposelnosti kakor tudi pri zaposlitvi.
Če pomislim, da je toliko novosti o ZZRZI- ju se mi poraja vprašanje, ali je kašna
slabost oziroma pomanjkljivost zakona? Šibka točka je slaba informiranost invalidov,
delodajalcev ter preostale druţbe o tem, kaj zakon in njegovi podzakonski predpisi
prinašajo. Namreč poznam primer, ko sem srečala invalidno osebo, ki je povsem po
naključju izvedela za moţnost zaposlitvene rehabilitacije in pridobitve statusa invalida
na ZRSZ- ju, saj ji še njena svetovalka na ZRSZ-ju ni predlagala moţnosti vključitve v
program zaposlitvene rehabilitacije.
Prav zaradi različnih zornih kotov obravnavanja invalidske problematike prihaja do
takšnih primerov, ko tudi institucije ne vedo, katere pravice se nudijo invalidom
druge institucije. Potrebno je poudariti, da bi se moralo vsakega invalida obravnavati
individualno.
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Poraja se vprašanje, kdo je kriv za premajhno informiranje invalidov? Ali je problem v
tem primeru invalidne osebe, ki ni vedela za obstoječ zakon in je zato sama kriva ali
pa nemara tudi takšni strokovni delavci,ki se sami ne informirajo, in ki niso
pripravljeni prisluhniti ter ponuditi moţnosti rešitve v okviru zakonskih moţnosti.
Gospa Maruška Erbeţnik z ţalostjo ugotavlja, da tudi delodajalci še niso dovolj
seznanjeni s pozitivnimi učinki pri zaposlovanju invalidov. Osebno mnenje, ki se mi
poraja, je, da ne moremo vedno kazati s prstom na druge, saj gre vendar za
enakopravno vključevanje invalidov v druţbo, torej ni le dovolj aktivna vloga drţave
temveč tudi civilne druţbe.
Razlog več je, da se skupnimi močmi potrudimo pomagati invalidnim osebam v
vsakdanjem ţivljenju, saj je potrebno ravno s tega vidika ozaveščati javnost, da bi
vplivali na spremembo dojemanja invalidnosti v druţbi. Predvsem je potrebno mnogo
več kot ozaveščanje, torej vključiti invalidno osebo v druţbeno –socialno okolje. S
pripravami in izvajanji bi dobili pozitiven učinek oziroma rezultat na področju
zaposlovanja, kar bi motiviralo invalidno osebo kakor tudi delodajalca na bazi
vključevanja invalidov na trgu delovne sile. V letu 2007 se je zgodil velik preobrat za
nas invalide, saj je bilo Evropsko leto enakih moţnosti za vse, z geslom » Pravični
druţbi nasproti« .
In nenazadnje še zadnja misel, ki me bo motivirala, da vsaka odločitev prinese veliko
pozitivnih rezultatov, če si le dovoliš.
"Odločitve so samo začetek nečesa, kar se še ima dogoditi. Ko se odločamo, se
predamo mogočnemu toku, ta pa nas naplavi na kraj, ki si ga v trenutku odločitve
nismo niti v sanjah predstavljali." (Coelho, 2005)
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 OE- Območna enota
 ZUZIO – Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb
 ZIMI – Zakon o izenačevanju moţnosti invalidov
 NSIOS – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 ZZRZI – Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
 ZRZS - Zavod RS za zaposlovanje
 MDDSZ – Ministrstvo za delo,druţino in socialne zadeve
 OZN – Organizacija zdruţenih narodov
 MOD – Mednarodna organizacija dela
 ZPIZ – Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 DŠIS - Društvo študentov invalidov Slovenije
 ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 RS- Republika Slovenija
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Študentka Senada Medara izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela.
Lektor:Goran Peršin, prof. slovenščine in primerjalne knjiţevnosti.
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