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POVZETEK  

 

V diplomskem delu je v teoretičnem delu zajet pojem in razvrstitev invalidnosti glede na 

stopnjo, naravo, vzrok, trajnost in posledice invalidnosti ter pravni status, opisane so 

človekove pravice povezane z invalidi, zakonodaja in predpisi, kot so Zakon o delovnih 

razmerjih (ZDR), Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) v 

okviru katerega je predvsem pomembna še Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje 

invalidov, Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice 

do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu 

rehabilitacijskih komisij, Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače 

za invalide, Pravilnik o invalidskih podjetjih ter Pravilnik o zaposlitvenih centrih, Zakon o 

izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) in Zakon o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (ZPIZ-2). V delu so opredeljeni tudi ukrepi pri zaposlovanju invalidov, med 

katere sodijo zaščita pred odpuščanjem, kvotni sistem, rezervirana delovna mesta, subvencija 

plač, dodatno izobraževanje in usposabljanje invalidov, usposabljanje invalidov pod 

običajnimi pogoji, usposabljanje na delovnem mestu ter usposabljanje pod posebnimi pogoji. 

 

Opisana je tudi zaposlitvena rehabilitacija, katere merila za priznanje in uporabo so zajeta v 

Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), prilagoditev delovnih 

mest, zaščitna zaposlitev in zaposlitveni centri, podporno zaposlovanje, invalidska podjetja ter 

zadovoljstvo pri delu.  

 

V empiričnem delu pa so s pomočjo grafične predstavitev potrjene ali zavržne hipoteze na 

področju zaposlovanja invalidov. V raziskavo je zajetih 24 zaposlenih invalidov v izbranem 

invalidskem podjetju Levas Krško d.o.o., ki so izpolnili anketni vprašalnik.  

 

Ključne besede: invalid, zaposlovanje invalidov, zakonodaja, kvotni sistem, zaposlitvena 

rehabilitacija, invalidska podjetja, zadovoljstvo pri delu  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the theoretical section of the thesis, I define the concept and classification of disability 

based on its level, nature, cause, duration, and consequences of disability, as well as its legal 

status, and I describe human rights related to disabled persons, as well as laws and 

regulations, namely Employment Relationship Act, Vocational Rehabilitation and 

Employment of Disabled Persons Act, which sets the framework for the important Decree 

establishing employment quota for persons with disabilities, Rules on criteria and procedure 

to acquire the status of a person with disability and the right to vocational rehabilitation and to 

assess employment opportunities of persons with disabilities and on activities of rehabilitation 

commissions, Rules on criteria and procedure for determining the subsidy amount for salaries 

of disabled workers, Rules on social enterprises, Rules on employment centres, Equalisation 

of Opportunities for Persons with Disabilities Act, and Pension and Disability Insurance Act. 

I also define the measures for the employment of persons with disabilities, which include 

protection against dismissal, a quota system, reserved work positions, salary subsidies, 

additional education and training for persons with disabilities, training of persons with 

disabilities under normal conditions, on-the-job training, and training under special 

conditions.  

 

I also describe the vocational rehabilitation, whose criteria for obtaining and use are described 

in the Vocational Rehabilitation and Employment of Disabled Persons Act, adjustments of 

work place, protected employment and employment centres, social enterprises, and job 

satisfaction.  

 

In the empirical section, using a graphical presentation, I confirm or reject the hypotheses on 

employment of persons with disabilities. 24 employed persons with disabilities from the 

selected social enterprise Levas Krško d.o.o. filled out a questionnaire and are included in the 

research.  

 

Keywords: person with disability, employment of persons with disabilities, legislation, quota 

system, vocational rehabilitation, social enterprises, job satisfaction  
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1 UVOD 

 

 

»Mnogi invalidi želijo delati toda na žalost ne dobijo dela. Delati želijo iz istih razlogov kot 

zdravi ljudje, za pridobitev dohodkov, da preživijo sebe in svoje družine, da bi zgradili svojo 

kariero ter prispevali k organizacijam in družbi.« (Lengnick-Hall, 2007, 115) 

 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V 

teoretičnem delu sem s pomočjo preučitve strokovne literature opredelila pojem in razvrstitev 

invalidnosti, človekove pravice povezane z invalidi, zakonodajo in predpise s področja 

zaposlovanja invalidov, kateri so Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) v okviru katerega je predvsem pomembna še 

Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, Pravilnik o merilih in postopku za 

pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za 

ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij, Pravilnik o 

merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide, Pravilnik o invalidskih 

podjetjih ter Pravilnik o zaposlitvenih centrih, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov 

(ZIMI) in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ukrepe pri 

zaposlovanju invalidov, zaposlitveno rehabilitacijo, prilagoditev delovnih mest, zaščitno 

zaposlitev in zaposlitvene centre, podporno zaposlovanje, invalidska podjetja ter zadovoljstvo 

pri delu.  

 

V empiričnem delu pa sem v svojem diplomskem delu predstavila invalidsko podjetje Levas 

Krško d.o.o. ter stanje in gibanje zaposlenih ter izobrazbeno strukturo od leta 2003 do 2013, 

nakar sem s pomočjo ankete, ki sem jo izvedla na 24 zaposlenih invalidih v invalidskem 

podjetju Levas Krško d.o.o., skušala potrditi ali zavreči hipoteze in sicer, da so invalidi na 

delovnem mestu zadovoljni, da je delovno mesto invalidnega delavca v podjetju prilagojeno 

njegovim potrebam, da se počutijo invalidni delavci enakovredne z ostalimi delavci, da jim 

največkrat pri delu povzročajo težave telesne okvare ali bolezen, da jim nadrejeni delavci 

izkazujejo razumevanje za probleme na delovnem mestu ter da so delovni invalidi delno 

zadovoljni s plačo in nagradami.  
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2 POJEM IN RAZVRSTITEV INVALIDNOSTI 

 

 

Stari Rimljani so s pojmoma invalid, invalidnost, ki je latinskega izvora (invalidus iz in-

validus: močan, veljaven biti) označevali tiste, ki so zadobili trajne zdravstvene okvare kot 

vojaki v vojni, država pa jim je zagotavljala trajno odškodnino. (Svetlik et al., 2002)  

»Pojem invalid(nost) se uradno uporablja tudi v Sloveniji. V angleškem govornem območju je 

izraz nezaželen in se namesto njega uporablja disability, person with disability ali celo 

handicap.« (Svetlik et al., 2002, 440) 

 

Invalidnost lahko pomeni telesno prizadetost, prizadetost čutil, umsko ali psihično prizadetost 

ali pa težavo z duševnim zdravjem. Invalid je lahko oseba že od rojstva ali pa je le ta nastala v 

otroštvu, najstniških letih ali kasneje v življenju. (Uršič in Kroflič, 2011) 

 

»Deklaracija o pravicah invalidov (Organizacija Združenih narodov) poudarja, da je invalid 

vsaka oseba, ki zaradi prirojene ali pridobljene pomanjkljivosti v svojih telesnih ali duševnih 

sposobnostih ni sposobna sama, delno ali v celoti, zadovoljevati potreb normalnega 

individualnega in/ali družabnega življenja.« (Vertot, 2007, 9) 

 

V Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) so invalidi opredeljeni kot osebe z 

dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, in senzoričnimi okvarami ter motnjami v duševnem 

razvoju, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno 

in učinkovito sodelovali v družbi. (Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 2010) 

 

Ugotavljanje invalidnosti je z vidika umeščanja invalidov na trg delovne sile ter z vidika 

zagotavljanja socialnih pomoči osnovna naloga politike zaposlovanja in usposabljanja 

invalidov. Sodobne opredelitve invalidnosti so preusmerile težišče odločanja z zgolj 

medicinskega področja na funkcionalno, ergološko in socialno. To pomeni, da je treba pri 

ocenjevanju invalidnosti upoštevati poleg diagnoze bolezni oziroma zdravstvenega stanja 

tudi, kakšne funkcionalne posledice ima okvara in kako se posledice okvare kažejo pri 

delu in vključevanju posameznika v njegovo življenjsko okolje. (Svetlik et al., 2002, 440)  
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Stopnja invalidnosti 

 

Stopnjo invalidnosti razvrščamo glede na prizadetost pred poškodbo ali boleznijo ter po njej 

ali pa po tem kakšna so odstopanja od pričakovane delovne zmožnosti. Različne države 

uveljavljajo različne stopnje invalidnosti, tako ima naprimer Nemčija dvostopenjsko lestvico, 

Nizozemska osemstopenjsko lestvico, medtem ko je v Italiji invalidnost določena v odstotkih. 

(Svetlik et al., 2002)  

 

V 4. členu Pravilnika o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje 

pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o 

delu rehabilitacijskih komisij je določeno, da je pri ocenjevanju stopnje invalidnosti 

pomembna predvsem ocena funkcioniranja posameznika ter ocena težav, ovir in potreb v 

zvezi z zaposlovanjem glede na njegove zdravstvene značilnosti in okoljske dejavnike. 

(Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do 

zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu 

rehabilitacijskih komisij, 2005) 

 

Za merjenje stopnje invalidnosti obstajajo različne metode: od ocenjevanja delovnih 

dosežkov na vzorcih, poskusnem delu ali laboratorijskih inštrumentih. V ta namen 

obstajajo  različni načini (razpredelnice) merjenja. Merijo se posameznikove funkcijske 

zmožnosti in njihova odstopanja v smislu intenzivnosti, pogostosti pojavljanja ter trajanja 

disfunkcij. Stopnja invalidnosti se pogosto uporablja pri določanju višine socialnih 

pomoči, davčnih olajšav in drugih ugodnosti za invalide. Nekatere države uporabljajo 

pojme kot so lažja, zmerna in težja invalidnost. V Sloveniji je uveljavljena večstopenjska 

invalidnost pri vojaških invalidih (od I do VIII) medtem ko tristopenjska kategorizacija pri 

največji skupini – delovnih invalidih ne opredeljuje teže invalidnost. (Svetlik et al., 2002, 

441)  

 

Narava invalidnosti 

 

Če gledamo zgodovinsko, je bila za invalidnost najprej priznana tista kateri je bil razlog 

manko nekega organa ali pa njegove funkcije, kasneje se je pomenu invalidnosti pridružila še 

mentalna okvara in razne psihične bolezni, nazadnje pa nekatere oblike socialnih patologij. 

(Svetlik et al., 2002). 
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»Gledano na to, kateri organi ali funkcije so prizadeti, imamo mobilno ovirane (paraplegiki, 

tetraplegiki), senzorno ovirane (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni), duševno obolele, duševno 

zaostale, z amputacijo udov ipd.« (Svetlik et al., 2002, 441) 

 

Vzrok invalidnosti 

 

»Vzrok invalidnosti je lahko bolezen, poškodba, nezgoda pri delu, poklicna bolezen, 

posledica delovanja vojaškega materiala, predporodnih ali porodnih komplikacij in podobno. 

Glede na to, kaj je bil vzrok za nastanek invalidnosti in v katerem obdobju človekovega 

življenja je nastala, ločimo delovne invalide, invalide otroke, vojaške ali vojne invalide, 

invalide vojnega materiala ipd.« (Svetlik et al., 2002, 441) 

 

V 65. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je zapisano, da so 

vzroki za nastanek invalidnosti lahko poškodba pri delu, poklicna bolezen, bolezen ali 

poškodba zunaj dela. (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 2012)  

Za poškodbo pri delu gre šteti poškodbo, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega 

mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre 

spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega 

stanja organizma, če je takšna poškodba v vzorčni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na 

podlagi katere je poškodovanec zavarovan. (Zakon o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, 2012)  

 

Poklicne bolezni pa so bolezni, povzročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega 

procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni 

okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan. (Zakon o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju, 2012) 

 

Trajnost invalidnosti 

 

»Praviloma je invalidnost opredeljena z okvaro, ki je trajna. Začasne prizadetosti, bolezni ali 

okvare so izločene iz sistema invalidnosti.« (Svetlik et al., 2002, 441)  
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Posledice invalidnosti 

 

»Posledice invalidnosti se lahko pokažejo pri opravljanju dela ali poklica, vsakdanjih 

opravilih ter vključevanju v širše družbeno okolje. Glede na to sodobne opredelitve ločijo 

okvaro (prizadetost organa ali njegove funkcije), invalidnost (omejitev pri opravljanju 

poklica), oviranost (oviranost pri opravljanju socialne vloge).« (Svetlik et al., 2002, 441) 

 

Pravni status 

 

Različen pravni status invalida temelji na razlogih za nastanek invalidnosti in položaju 

osebe, ki ga je imela ob nastanku invalidnosti bodisi kot vojaški obveznik, delavec, otrok 

ipd. Glede na pravni status se odmerjajo različne pravice, denarne in druge oblike. 

Razlike med dajatvami, če jih merimo v finančnem smislu, so med statusi zelo velike. 

Dajatve države na podlagi statusa invalidnosti vojaškim invalidom ali dajatve 

zavarovalnice delovnim invalidom nedvomno vsebujejo poleg »povračila za izgubljeno 

zdravje v javno korist« ali »odškodnine za zavarovalne primere« tudi druge oblike 

pomoči, ki zagotavljajo enake možnosti socialne in delovne integracije. (Svetlik at al., 

2002, 441)  

 

»V Sloveniji imamo glede na pravni status štiri kategorije invalidov: 

a) delovne po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

b) vojne po predpisih, ki urejajo vojne mirnodobne, civilne vojne in vojaške invalide; 

c) kategorizirane mladostnike, po predpisih o izobraževanju otrok in mladostnikov z 

motnjo v telesnem in duševnem razvoju ter 

d) invalidne osebe, med katere spadajo tisti, ki niso uveljavili iz nobenih drugih pravic, 

pa potrebujejo poklicno rehabilitacijo.« (Svetlik et al., 2002, 441-443) 

 

 

3 ČLOVEKOVE PRAVICE IN INVALIDI 

 

 

Ustava Republike Slovenije v 14. členu pravi »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake 

človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 
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politično ali drugo prepričanje, gmoto stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali 

katerokoli drugo osebno okoliščino.« Prav tako ustava v 50. členu pravi, da imajo državljani 

pod pogoji določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, kar pomeni da je invalidsko 

zavarovanje ustavna kategorija. V 52. členu Ustave Republike Slovenije pa je zapisano, da je 

invalidom v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. (Ustava RS, 

1991) 

 

»Določila 49. člena Ustave Republike Slovenije pa urejajo svoboščino oseb oziroma 

vsakogar, da prosto odloča o vprašanjih lastnih delovnih aktivnosti. Vsebina ustavnega načela 

svobode dela je prvi v vrsti pravica oseb, da prosto izbirajo zaposlitev in pravica vsakogar, da 

mu je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto.« (Vodovnik, 2004, 54) 

  

V nacionalnih usmeritvah za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in 

komunikacij za invalide je Vlada Republike Slovenije zapisala, da so »človekove pravice in 

dolžnosti na začetku 21. stoletja ena bistvenih prvin pravne države, saj zagotavljajo varstvo 

temeljnih vrednot, ki jih priznava moderno pravo. Upoštevajoč načela, na katerih temeljijo 

človekove pravice, naj bi bilo torej splošno sprejeto, da mora država zagotavljati invalidom 

pravno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Z vidika človekovih pravic 

invalidov je treba nameniti pozornost predvsem načelu pravice do enakih možnosti in načelu 

prepovedi diskriminacije zaradi invalidnosti«. (Nacionalne usmeritve za izboljšanje 

dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide, 2005) 

 

»V novejšem času številni pomembni mednarodni dokumenti in ustave določajo pravico 

invalidov do enakih možnosti in obravnavanja, do enakopravnega vključevanja v življenje 

skupnosti, do pravice izbire in dostopnosti, itd., v tej zvezi pa zahtevo po odpravi vsakršne 

diskriminacije, nujnost odprave različnih ovir in omejitev v okolju ter nujnost podpore, ki bo 

dejansko zagotavljala neodvisno življenje invalidov in možnost za njihovo enakopravno 

vključitev v družbo.« (Kresal et al., 2007, 13) 

 

Da bi se socialne pravice ustrezneje obravnavale, je v sredini osemdesetih let skušala 

zagotoviti Evropska Komisija, ki je s pobudo dosegla vrh v »Listini Skupnosti o temeljnih 

socialnih pravicah delavcev«. To listino je podpisalo enajst držav članic (izjema je bila Velika 

Britanija) leta 1989. (Uršič, 1997) 
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Da bi se socialne pravice ustrezneje obravnavale, je v sredini osemdesetih let skušala 

zagotoviti komisija, ki je s pobudo dosegla vrh v »Listini Skupnosti o osnovnih socialnih 

pravicah delavcev«. To listino je podpisalo enajst držav članic (izjema je bila Velika 

Britanija) leta 1989.« (Uršič, 1997, 107) 

 

Okvirna direktiva o enakem obravnavanju pri zaposlovanju prepoveduje diskriminacijo zaradi 

invalidnosti pri zaposlovanju, tako neposredno kot posredno: 

-neposredna diskriminacija pomeni, da se določena oseba zaradi invalidnosti obravnava v 

primerljivi situaciji manj ugodno kakor neka druga oseba; 

-posredna diskriminacija pa pomeni, da bi navidezno nevtralna določba, merilo ali praksa 

postavila invalide v slabši položaj v primerjavi z drugimi osebami. (Evropska agencija za 

varnost in zdravje pri delu, 2004) 

 

Generalna skupščina OZN je leta 1971 razglasila deklaracijo o pravicah duševno prizadetih 

oseb (resolucija št. 2856 XXVI), ki naj bi bila skupna osnova za varstvo pravic in pravi, da 

ima prizadeta oseba v največji meri enake pravice kot vsa druga človeška bitja. (Lampe, 

2010) 

Deklaracija o pravicah duševno prizadetih oseb opozarja na naslednje pravice: 

- pravico do primerne medicinske nege, pravico do izobraževanja, usposabljanja ter 

rehabilitacije in svetovanja za maksimalno razvijanje sposobnosti in veščin, pravico do 

produktivnega dela, pravico do ekonomske varnosti in primerne življenjske ravni, tudi v 

posebnih ustanovah, pravico do kvalificiranega skrbnika za varstvo njihovih interesov, 

pravico do varstva pred izkoriščanjem, zlorabljanjem in poniževanjem ter pravico do sodnega 

varstva in pravičnega sojenja glede odvzema katerihkoli pravic. (Lampe, 2010) 

 

Najpomembnejši mednarodni dokumenti v zvezi s pravicami invalidov so (Kresal et al., 

2007,16): 

a) Organizacija združenih narodov: 

− dokumenti s področja človekovih pravic; 

− Deklaracija o pravicah invalidov, 1975 (Resolucija Generalne skupščine 

Združenih narodov št. 3447/XXX z dne 9.12.1975); 

− Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, 1993 (Resolucija 

Generalne skupščine Združenih narodov št. 48/96 z dne 20.12.1993); 
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− Konvencija o pravicah invalidov, 2006 (sprejeta na 61. zasedanju Generalne 

skupščine Združenih narodov, decembra 2006) 

 

b) Mednarodna organizacija dela:  

− Konvencija MOD št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 1983 

(Uradni list SFRJ, št. 3/87, Medn. Pog.; Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list 

RS, št. 15/92) in spremljajoče istoimensko Priporočilo MOD št. 168; 

− Kodeks MOD o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu, 2001 

 

c) Svet Evrope: 

− Evropska socialna listina (spremenjena), 1996 (Uradni list RS-Mednarodne 

pogodbe, št. 7/99); 

− Priporočilo št. Rec (2006)5 o akcijskem planu Sveta Evrope za promocijo pravic 

in polne participacije invalidnih oseb v družbi: Izboljšanje kvalitete življenja 

invalidnih oseb v Evropi 2006-2015, 2006; 

− Priporočilo št. R(92)6 o usklajeni politiki za invalidne osebe, 1992; 

− Malaška deklaracija o invalidih, 2003 

 

d) Evropska Unija: 

− Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27.11.2000 o vzpostavitvi splošnega okvirja za 

enako obravnavanje pri zaposlitvi in poklicih (UL L 303/16, 2.12.2000); 

− Listina temeljnih pravic Evropske unije, 2000; 

− Evropski akcijski načrt (2004-2010): Enake možnosti za invalidne osebe (COM 

(2003) 650 final); Evropski akcijski načrt 2006-2007: Položaj invalidnih oseb v 

razširjeni Evropski uniji (COM (2005) 604 final); 

− Resolucija Sveta z dne 15. julij 2003 o spodbujanju zaposlovanja in socialni 

integraciji invalidnih oseb (UL C 2003/175, 24.7.2003, s. 1); 

− Resolucija Sveta z dne 6. maja 2003 o dostopnosti kulturne infrastrukture in 

kulturnih dejavnosti za invalidne osebe (UL C 2003/134, 7.6.2003, s. 5); 

− Resolucija Sveta z dne 5. maja 2003 o enakih možnostih invalidnih učencev in 

študentov pri izobraževanju in usposabljanju (UL C 2003/134, 7.6.2003, s 4); 

− Resolucija Sveta z dne 6. februar 2003 o e-dostopnosti-izboljšanje dostopa 

invalidnih oseb do družbe, temelječe na znanju (UL C 2003/39, 18.3.2003); 
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− Resolucija Sveta z dne 17. junij 1999 o enakih možnostih zaposlitve za invalidne 

osebe (UL C 199/186, 2.7.1999, s. 2); 

− Priporočilo Sveta 98/376/ES z dne 4. junij 1998 o parkirni kartici za invalidne 

osebe (UL L 1998/167, 12.6.1998, s. 25); 

− Resolucija Sveta z dne 20. december 1996 o enakih možnostih za invalidne osebe 

(UL C 1997/12, 13.1.1997); 

− Resolucija z dne 31. maja 1990 o vključevanju invalidnih otrok in mladine v redni 

sistem izobraževanja (UL C 1990/162, 3.7.1990, s. 2). 

  

Spoštovanje človeškega dostojanstva, je prav gotovo poleg zgoraj naštetih pravic invalidov, 

neodtujljiva pravica invalidov, saj morajo biti zavarovani pred kakršno koli obliko 

izkoriščanja ter diskriminacije ali žaljivk. Prav tako imajo tudi invalidi pravico do ukrepov za 

doseganje čim večje samostojnosti ter psihološkega, medicinskega in funkcionalnega 

zdravljenja, izobraževanja, svetovanja, pomoči, poklicnega usposabljanja itd. (Lampe, 2010) 

 

 

4 ZAKONODAJA IN PREDPISI 

 

 

»Invalidi uživajo posebno varstvo po Zakonu o delovnih razmerjih in drugih predpisih. Zakon 

o delovnih razmerjih predvsem napoti na predpise s področja pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja in na predpise o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Pripadajo 

jim tudi pravice in posebno varstvo iz sistem socialne varnosti.« (Kresal et al., 2008, 93) 

Delovni invalidi, se pravi invalidi, ki so to postali v času zaposlitve, imajo razne pravice, ki 

jih zagotavlja delodajalec v skladu s ZPIZ-1 in med te štejemo opravljanje drugega dela, ki 

ustreza preostali delovni zmožnosti, opravljanja dela s krajšim delovnih časom, poklicna 

rehabilitacija ter nadomestilo plače. (Kresal, 2009) 

 

4.1 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) 

 

V 6. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je določeno, da mora delodajalec iskalcu ali 

iskalki zaposlitve pri zaposlovanju ali delavcu v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s 

prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotoviti enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali 
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etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, 

invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v 

sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo. (Zakon o delovnih razmerjih, 2013) 

 

V skladu s 7. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) velja splošno pravilo, da sta pri 

sklepanju in prenehanju pogodbe o zaposlitvi in v času trajanja delovnega razmerja 

delodajalec in delavec dolžna upoštevati določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) ureja pogodbo o zaposlitvi, njeno sklenitev in 

prenehanje, spremembo, suspenz pogodbe, plačilo za delo, delovni čas, nadurno delo, 

razporejanje in prerazporejanje delovnega časa, odmore, počitke in letne dopuste, druge 

odsotnosti z dela, disciplinsko in odškodninsko odgovornost, itd. (Kresal et al., 2007, 40). 

 

V 196. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je določeno, da mora delavcu, pri katerem 

je ugotovljena preostala delovna zmožnost delodajalec zagotoviti opravljanje drugega dela, 

ustreznega njegovi preostali delovni zmožnosti; opravljanje dela s krajšim delovnim časom;  

poklicno rehabilitacijo ali nadomestilo plače, v skladu s predpisi o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju. (Zakon o delovnih razmerjih, 2013) 

 

4.2 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) 

 

»Namen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) je povečati 

zaposljivost invalidov in omogočiti njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela z 

odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti. 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.« (Kresal et al., 2007, 32) 

 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) ureja zaposlitveno 

rehabilitacijo, vrste zaposlitev za invalide (zaposlitev v običajnem delovnem okolju, v 

invalidskih podjetjih, podporna zaposlitev, zaščitna zaposlitev v zaposlitvenih centrih), 

program socialne vključenosti, kvotni sistem zaposlovanja invalidov, finančne in druge 

vzpodbude za zaposlovanje invalidov (subvencije in drugo). (Zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2007) 
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V 10. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je določeno, da 

lahko status invalida pridobi oseba, ki:  

− ni pridobila statusa invalida po drugih predpisih oziroma nima z odločbo pristojnega 

organa ugotovljenih trajnih posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni ter zato 

bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev; 

− je prijavljena kot brezposelna oseba na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje; 

− je dopolnila starost 15 let oziroma ni stara več, kot je po predpisih o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo pokojninsko dobo; 

− izpolnjuje merila, določena s tem zakonom. (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov, 2007) 

 

Za pridobitev statusa invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov (ZZRZI) morajo biti za pridobitev statusa invalida pri osebi ugotovljene trajne 

posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni; težave pri dejavnostih, ki vplivajo na njeno 

zaposljivost ter ovire pri vključevanju v delovno okolje na način, kot ga opredeljuje 

mednarodna klasifikacija funkcioniranja, invalidnosti in zdravja. (Zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2007) 

 

4.2.1 Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov 

 

Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov določa delež zaposlenih invalidov od 

celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu, dokazila o izpolnjevanju kvote ter 

višino in čas prejemanja nagrade za preseganje kvote.  

 

V tretjem odstavku Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov je določeno, da se 

kvota določi različno po dejavnostih, in sicer glede na področja v skladu z Uredbo o 

standardni klasifikaciji dejavnosti. Določena je lahko 2 odstotna, 3 odstotna ali  6 odstotna 

kvota. (Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, 2007) 

 

V letu 2014 je bila izdana nova Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov.  
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4.2.2 Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do 

zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o 

delu rehabilitacijskih komisij  

 

Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do 

zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu 

rehabilitacijskih komisij določa vsebino meril in postopek za pridobitev statusa invalida po 

Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, za priznanje pravice do 

zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter ureja delo 

rehabilitacijskih komisij. V 4. členu je določena stopnja invalidnosti s petstopenjsko lestvico: 

− če ni težav in ovir pri zaposlovanju ni oziroma so zanemarljive in so ocenjene do 

vključno 4%, je stopnja invalidnosti po lestvici enaka 0; 

− če so težave in ovire majhne ter so ocenjene na 5 do vključno 24%, je stopnja 

invalidnosti po lestvici enaka 1; 

− če so težave in ovire zmerne oziroma znatne ter so ocenjene na 25 do vključno 49%, je 

stopnja invalidnosti po lestvici enaka 2; 

− če so težave in ovire velike oziroma težke ter so ocenjene na 50 do vključno 95%, je 

stopnja invalidnosti po lestvici enaka 3; 

− če so težave in ovire popolne ter so ocenjene na 96 do 100%, je stopnja invalidnosti 

po lestvici enaka 4. (Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za 

priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih 

možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij, 2005) 

 

4.2.3 Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide 

 

Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide določa merila 

za ocenjevanje delovnih rezultatov invalidov, ki so namenjena določanju višine subvencije 

plače za čas njihove zaposlitve. Pravilnik določa postopek, po katerem izvajalci zaposlitvene 

rehabilitacije izvajajo storitev ocenjevanja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov.  

 

V tretjem, četrtem in petem členu Pravilnika o merilih in postopku za določitev višine 

subvencije plače za invalide je določeno, da invalidi, za katere Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje po pravilniku, ki ureja merila za priznanje statusa invalida, merila za priznanje 
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pravice do zaposlitvene rehabilitacije in merila za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti 

invalidov oceni, da so zaposljivi le v zaščitni zaposlitvi so upravičeni tudi do subvencije 

plače. Do subvencije plače, so upravičeni le tisti invalidi zaposleni v podporni zaposlitvi ali 

invalidskih podjetjih, ki kljub prilagoditvi delovnega mesta ter ustrezni podpori, ne morejo 

dosegati pričakovanih rezultatov na delovnem mestu. (Pravilnik o merilih in postopku za 

določitev višine subvencije plače za invalide, 2005) 

 

4.2.4 Pravilnik o invalidskih podjetjih 

 

Pravilnik o invalidskih podjetjih določa postopek in način ugotavljanja pogojev za pridobitev 

statusa invalidskega podjetja ter ureja nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za ohranitev statusa 

in nadzor nad uporabo finančnih sredstev iz naslova oprostitev in olajšav v invalidskih 

podjetjih. V 2. členu Pravilnika o invalidskih podjetjih je določeno, da se vloga za pridobitev 

statusa invalidskega podjetja vloži na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Vlogi je 

potrebno priložiti poslovni načrt gospodarske družbe, ki bo poslovala kot invalidsko podjetje, 

za najmanj tri leta. (Pravilnik o invalidskih podjetjih, 2005). 

 

4.2.5 Pravilnik o zaposlitvenih centrih 

 

Pravilnik o zaposlitvenih centrih določa kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje za 

delovanje zaposlitvenega centra, način financiranja njegovega delovanja in način porabe 

sredstev iz naslova državnih pomoči. Za invalide zaposlene na zaščitenih delovnih mestih 

skrbijo, strokovno vodijo in nadzirajo strokovni delavci zaposleni v zaposlitvenih centrih. 

(Pravilnik o zaposlitvenih centrih, 2012). 

 

4.3 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) 

 

Namen Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) je preprečevanje in odpravljanje 

diskriminacije invalidk in invalidov, ki temelji na invalidnosti. 

 

V 2. členu Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) so določena temeljna načela 

tega zakona in so: 

− spoštovanje in zagotavljanje človekovih pravic invalidov in njihovega dostojanstva, 

− zagotavljaje enakih možnosti za invalide in njihova nediskriminacija ter 
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− spoštovanje in sprejemanje različnosti zaradi invalidnosti. (Zakon o izenačevanju 

možnosti invalidov, 2010) 

 

4.4 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

 

V 63. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je invalidnost 

podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z 

zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene v skladu s tem zakonom, 

zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma 

za poklicno napredovanje. Invalidnost se razvršča v naslednje kategorije: 

− I. kategorija: če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega 

dela ali ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne zmožnosti; 

− II. kategorija: če je zavarovančeva delovna zmožnost za poklic zmanjšana za 50% ali 

več; 

− III. kategorija, če zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko 

pa opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure 

dnevno oziroma, če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 

manj kot 50% ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim 

časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela. (Zakon o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 2012) 

 

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) imajo zavarovanci pravico 

do poklicne rehabilitacije, ki je opredeljena kot celostni proces, v katerem se zavarovanca 

strokovno, fizično in psihosociološko usposobi za drug poklic ali delo, tako da se lahko 

ustrezno zaposli in ponovno vključi v delovno okolje oziroma se usposobi za opravljanje 

istega poklica ali dela, tako da se mu prilagodi delovno mesto z ustreznimi tehničnimi 

pripomočki. (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 2012) 

 

V 72. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) so opredeljeni 

pogoji za pridobitev pravice do poklicne rehabilitacije, ki jih lahko pridobi zavarovanec: 

− pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti; 

− ki na dan nastanka invalidnosti še ni dopolnil 55 let starosti; 
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− ki se glede na preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo delo, ki ga bo 

opravljal s polnim delovnem času. (Zakon o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, 2012) 

 

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se poklicna rehabilitacija v 

skladu s preostalo delovno zmožnostjo zavarovancu lahko opravi s krajšim usposabljanjem in 

izobraževanjem, ki lahko poteka na primernih šolah ter s praktičnim delom na primernem 

delovnem mestu ter primernem delodajalcu. (Zakon o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, 2012) 

 

V 85. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je določeno, da ima 

pravico do nadomestila za invalidnost zavarovanec s priznano pravico do premestitve po 

končani poklicni rehabilitaciji ter zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije 

po dopolnjenem 55. letu starosti ali invalidnost III. kategorije, če je zavarovančeva delovna 

zmožnost za njegov poklic zmanjšana za manj kot 50% ali, če zavarovanec še lahko dela v 

svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar ni možen za delo na delovnem mestu, na 

katerem dela, če: 

− ob nastanku invalidnosti ni bil zaposlen ali ni bil obvezno zavarovan ali 

− mu je delovno razmerje prenehalo na podlagi pozitivnega mnenja komisije za 

ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali neodvisno od njegove volje 

ali krivde ali 

− je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali krivdi ali 

− se je zaposlil na drugem delovnem mestu. (Zakon o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, 2012) 

 

 

5 UKREPI PRI ZAPOSLOVANJU INVALIDOV 

 

 

Nemška ekonomista Semlinger in Schmidt ločujeta tri oblike intervencij (ukrepov) v korist 

invalidov na trgu delovne sile (Semlinger in Schmidt v Svetlik et al. 2002, 445-446): 

a) Intervencija s predpisi: ta vrsta intervencije želi vplivati predvsem na vedenje akterjev 

na trgu delovne sile neposredno ali posredno preko obvezujočih predpisov (ki 
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zahtevajo ali prepovedujejo) ali postopkovnih predpisov (predpisi, ki določajo 

sodelovanje pri sprejemanju odločitev). Primeri takih ukrepov so: obveznost podjetij, 

da zaposlijo določeno kvoto invalidov; posebni ukrepi, ki ščitijo pred nepoštenim 

odpuščanjem; obveznost, da je v podjetju poseben predstavnik invalidov, ki ščiti 

interese invalidnih delavcev.  

b) Posredovanje z nadomestilom: ta ukrep želi nadomestiti neugoden položaj invalidov 

na odprtem trgu delovne sile tako, da se iz javnih ali državnih skladov zagotovijo 

sredstva invalidom in delodajalcem za izboljšanje usposobljenosti invalidov ali za 

kritje povečanja stroškov na delovnem mestu. Ta določila sestavljajo vsi ukrepi 

poklicne rehabilitacije, ki so namenjeni neposredno invalidom, in tudi prilagoditve 

delovnega okolja, poklicno usmerjanje in zaposlovanje ter spremljanje uspešnosti 

zaposlitve. Pokrivanje dela plač in nadomestila za zmanjšano storilnost sta tudi 

ukrepa s tega področja. 

c) Intervencija z nadomestitvijo: pomeni pomoč invalidom pri zagotovitvi zaposlitve z 

oblikovanjem posebnih del ali mest v javnem sektorju in ustanavljanju posebnih enot, 

podjetij in zavodov, ki so posebej namenjeni invalidom. 

 

5.1 Zaščita pred odpuščanjem  

 

Izvaja se zato, da bi delodajalci ne odpuščali invalidov zgolj zaradi nastanka invalidnosti. 

Ta ukrep države najpogosteje uvajajo za tiste invalide, pri katerih je invalidnost nastala 

na delovnem mestu, v povezavi z delom ali pa med trajanjem zaposlitve. Temelji na tem, 

da je delodajalec odgovoren za nastanek takšne invalidnosti, zato je obveznost razumljiva 

in upravičena z vidika posredne ali neposredne odgovornosti. Slovenska zakonodaja 

močno ščiti invalide pred odpuščanjem, kar ima za posledico majhno mobilnost te 

kategorije delavcev, odklonilna stališča delodajalcev do zaposlovanja brezposelnih 

invalidov ter visok delež invalidov v nekaterih gospodarskih družbah, ki so se znašle v 

težavah zaradi bega boljših delavcev. (Svetlik et al. 2002, 446) 

 

5.2 Kvotni sistem 

 

Kvotni sistem za zaposlovanje invalidov je način obveznega zaposlovanja invalidov, ki ga 

predpiše država. Njegov namen je pospeševanje zaposlovanja invalidov v običajnem 

delovnem okolju. Pri tem gre za administrativni ukrep, s katerim se delodajalcem naloži, 
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da določen delež delovnih mest namenijo invalidom. Za neizpolnjevanje zaposlitvene 

kvote uveljavljajo države različne obveznosti-sankcije med katere spadajo različne 

administrativne prepovedi in različne oblike plačil. Na drugi strani pa tistim, ki 

obveznosti izpolnjujejo nad predpisanimi kvotami, namenijo ustrezno stimulacijo-

subvencijo. Sankcijske spodbude-kazni, ki jih delodajalci vplačujejo v poseben javni fond 

se namenijo za stimulacije tistim, ki kvote izpolnjujejo ali presegajo. (Uršič, 2004, 109-

110) 

 

Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov določa delež zaposlenih invalidov od 

celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu, dokazila o izpolnjevanju kvote ter 

višino in čas prejemanja nagrade za preseganje kvote. Zavezanec za izpolnjevanje kvote je 

vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb. (Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje 

invalidov, 2007) 

 

Že v letu 1976 je bila z zakonom sprejeta obveznost, da morajo podjetja v določenem 

odstotku zaposliti invalide. Ker je Slovenija v preteklosti izvajala politiko polne 

zaposlenosti, ki sta jo predpisovala Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju, problema brezposelnosti invalidov nismo poznali. Zato 

predpis o obveznih kvotah ni bil uporabljen, niti potreben. Situacija se je v zadnjih letih 

občutno spremenila. Zaradi tega so invalidske organizacije izvajale stalen pritisk na 

pristojne vladne organe, da bi tudi pri nas uvedli kvotni sistem. (Uršič, 2004, 116) 

 

Kvotni sistem mora omogočiti, da se s predpisano kvoto ustreznih obveznih zaposlitvenih 

deležev, ki jih morajo izpolniti poslovni subjekti, zaposli »vse« oziroma večino za delo 

zmožnih invalidov, določiti mora ugodnosti tistim, ki presegajo te kvote in naložiti 

posebne obveznosti (kazni) tistim, ki te kvote ne izpolnjujejo. Na osnovi 6,5 % kvote bi 

zagotovili v Sloveniji 45.000 delovnih mest za invalide. Pritisk za ustanavljanje novih 

invalidskih podjetij bi se zmanjšal, določena invalidska podjetja bi prenehala delovati, 

delavci, invalidi bi se ponovno zaposlili v matičnih družbah. (Uršič, 2004, 121) 

 

V Uredbi o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov se kvota določi različno po dejavnostih, 

in sicer v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacijske dejavnosti. 2-

odstotna kvota se določi za ribištvo in ribiške storitve; trgovino, popravila motornih vozil in 

izdelkov široke porabe; gostinstvo; finančno posredništvo, dejavnosti javne uprave in 
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obrambe, obvezno socialno zavarovanje ter druge javne, skupne in osebne storitvene 

dejavnosti. 3-odstotna kvota se določi za gradbeništvo; promet, skladiščenje in zveze; 

poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve ter izobraževanje. 6-odstotna kvota 

pa se določi za kmetijstvo, lov, gozdarstvo; rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z 

električno energijo, plinom in vodo ter zdravstveno in socialno varstvo. (Uredba o določitvi 

kvote za zaposlovanje invalidov, 2007) 

 

V 13. členu Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov je določeno, da če zavezanec, 

ki je napovedal nadomestno izpolnitev kvote, le te ni izpolnil v celoti, mora mesečno ob 

izplačilu plač obračunati in plačati v sklad sorazmerni prispevek. Odločbo o obveznosti 

plačila prispevka za zaposlovanje invalidov, pa prejeme tisti zavezanec, ki kvote sploh ne 

izpolni, prav tako pa je dodatno dolžan poravnati tudi zamudne obresti.(Uredba o določitvi 

kvote za zaposlovanje invalidov, 2007) 

 

Po Uredbi o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov je delodajalec, ki zaposluje več 

invalidov, kakor je določeno s kvoto in delodajalec, ki zaposluje manj kot 20 zaposlenih in 

ima zaposlene invalide, katerih invalidnost ni nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne 

bolezni pri tem delodajalcu, upravičen do nagrade v višini 25 odstotkov minimalne plače na 

mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. (Uredba o določitvi kvote za 

zaposlovanje invalidov, 2007) 

 

5.3 Rezervirana delovna mesta 

 

Pospeševanje in rast delovnih mest za invalide lahko dosežemo tudi s tako imenovanimi 

rezerviranimi delovnimi mesti, katera naj bi zasedli prednostno invalidi. Delovna mesta, ki so 

še posebej primerna za invalide so naprimer receptor, telefonist, prodajalec v kioskih, delavec 

v proizvodnji javnih dobrin, itd. Pomanjkljivost, ki se kaže v tem ukrepu je predvsem ta, da je 

težko že vnaprej določiti dela, ki bi bila po določenih merilih res primerna za invalide. 

(Svetlik et al., 2002) 

 

5.4 Subvencija plač 

 

Invalid, ki je zaposlen v invalidskem podjetju, na zaščitenem delovnem mestu ali pa v 

podporni zaposlitvi, lahko uveljavlja subvencijo plače pri Skladu, če le ta ne dosega zaradi 
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svoje invalidnosti dovolj dobrih rezultatov. Osnova za izračun subvencije plače invalida na 

zaščitenih delovnih mestih, v podporni zaposlitvi in pri zaposlitvi v invalidskih podjetjih je 

minimalna plača, višina subvencije plače pa je odvisna od stopnje invalidnosti. (Zakon o 

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2007) 

 

Subvencija plač je razmeroma pogost ukrep aktivne politike zaposlovanja, ki se uvaja, da 

bi se izboljšal konkurenčni položaj nekaterih težje zaposljivih kategorij in tudi invalidov 

pod splošnimi pogoji. Temelji na predpostavki, da bo delodajalec zaposloval invalide le, 

če ne bo imel škode zaradi njihove manjše storilnosti, zato se mu ta razlika krije iz javnih 

skladov. Poznamo sistem trajnih in začasnih subvencij. Običajna in najpogostejša je 

začasna oblika subvencij, ki traja nekaj mesecev pa do pet let. Višina subvencij je različna 

od nekaj % do 50% plače ali celo več. Ta ukrep ima prednost v tem, da razmeroma dobro 

izenači možnosti vseh kategorij invalidov, tudi težje prizadetih. Za delodajalca to pomeni 

manjše tveganje. Slabost tega sistema je v tem, da je težko natančno določiti invalidnost 

oziroma delovno zmožnost vnaprej, zato v praksi pride do napačnih merjenj stopenj 

invalidnosti oziroma delovne zmožnosti in na tej podlagi previsokih ali prenizkih 

subvencij. (Svetlik et al., 2002, 450-451). 

  

5.5 Dodatno izobraževanje in usposabljanje invalidov 

 

»Pri uvedbi ukrepa dodatnega izobraževanja dosežemo, da se dvigne delovni učinek 

udeležencev izobraževanja. Podobno je ob prilagoditvi delovnih mest. Razlika med 

subvencijo plače in subvencioniranim izobraževanjem je tudi ta, da subvencija traja 

neomejeno, izobraževanje pa praviloma traja krajši čas. Podobno je s prilagoditvijo delovnih 

mest in zagotovitvijo pomočnika v začetnem obdobju zaposlitve, vendar je praksa pokazala, 

da je učinek izobraževanja različen; odvisen je od udeležencev in vrste izobraževanja.« 

(Svetlik et al., 2002, 453) 

 

V specializiranih institucijah, ki imajo programe in metode dela prilagojene običajni 

populaciji, se lahko usposabljajo invalidi in v večini držav temelji pomoč invalidov na načelu, 

da ima usposabljanje prednost pred rento. Iz tega sledi, da ima pomoč invalidom pri njihovem 

usposabljanju za pridobitno delo vlogo najpomembnejšega ukrepa. (Svetlik et al., 2002) 
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»Navedeno načelo se uveljavlja pri delu javnih in zasebnih institucij za usposabljanje ter tudi 

pri oblikovanju finančnih ukrepov, ki spodbujajo vključevanje v usposabljanje. Možnosti 

usposabljanja so usposabljanje oziroma šolanje v običajnih šolah, usposabljanje oziroma 

šolanje v posebnih šolah in zavodih, priprava na zaposlitev v specializiranih centrih, 

usposabljanje v invalidskih delavnicah ter usposabljanje oziroma urjenje pri delodajalcih na 

delovnem mestu.« (Svetlik et al., 2002, 453) 

 

5.6 Usposabljanje invalidov pod običajnimi pogoji 

 

Usposabljanje invalidov pod običajnimi pogoji je v porastu, k temu pa so pripomogle različne 

oblike prilagojenih prevoznih sredstev, tehnologija za slepe, slabovidne ter gluhe, 

izobraževanje na daljavo itd. Invalidi in strokovnjaki na področju usposabljanja invalidov pod 

običajnimi pogoji, si v veliki meri prizadevajo za zagotavljanje enakih možnosti zaposlovanja 

in vključevanja invalidov v družbo in na podlagi tega je invalidom nudena šolska pomoč, 

prevoz na usposabljanje, razne štipendije in pomoč pri učenju. Posebne oblike izobraževalne 

sheme, ki se uporabljajo pa so: učenje na daljavo, izobraževanje v obliki modulov, prilagojen 

urnik, prilagojeno opravljanje izpitov ter prilagojen učni načrt z možnostjo, da kakšnega od 

predmetov iz predmetnika niso dolžni opravljati (npr. telesno vzgojo). Vključevanje invalidov 

v običajne oblike izobraževanja prinaša tudi težave in druge vrste ovir, saj je za uspešno 

izobraževanje invalida marsikdaj potrebna dodatna pomoč druge osebe in če ta ni 

zagotovljena, je marsikatero izobraževanje neuspešno. (Svetlik et al., 2002)  

 

5.7 Usposabljanje na delovnem mestu 

 

Usposabljanje na delovnem mestu postaja v zadnjih letih vse bolj razširjeno, kar kaže tudi 

struktura vključenih brezposelnih invalidov v usposabljanje v Sloveniji. Usposabljanje na 

delovnem mestu je lahko organizirano kot vajeništvo ali pripravništvo in v takšnih primerih je 

trajanje daljše, cilj pa je pridobitev čim širšega in večjega znanja. Invalidi s fizičnimi 

prizadetostmi, ki so dokončali izobraževanje in kažejo intelektualne zmožnosti, pridejo lažje 

do dela, tudi tistega bolje plačanega, ne nazadnje tudi zaradi širokih možnosti, ki jih daje nova 

tehnologija. (Svetlik et al., 2002) 
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5.8 Usposabljanje pod posebnimi pogoji 

 

Invalidi, ki se vključujejo v usposabljanje, pridobijo pravico do denarne pomoči pri zavodu za 

zaposlovanje in pod določenimi pogoji plačujejo takšna usposabljanja tudi skladi nezgodnega, 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V različne programe usposabljanja, ki se 

opravljajo v šolah, zavodih, podjetjih in posebnih institucijah, napotuje Zavod za 

zaposlovanje. (Svetlik et al., 2002) 

 

 

6 ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA  

 

 

Zaposlitveno rehabilitacijo ureja Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

(ZZRZI).  

Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja kot javna služba in se kot taka financira iz proračuna 

Republike Slovenije. Invalid ima pravico do zaposlitvene rehabilitacije po tem zakonu le v 

primeru, če po drugih predpisih nima pravice do enakih storitev. Dolžnost in pravica 

invalida je, da prvenstveno uveljavlja pravico do rehabilitacije po predpisu, po katerem 

mu je bil priznan status invalida. Najpomembnejši cilj zaposlitvene rehabilitacije je 

invalidom nuditi ustrezno pomoč, da bodo prepoznali svoje sposobnosti, aktivno 

sodelovali pri načrtovanju reševanja svojega problema s ciljem ohranitve zaposlitve ali 

pridobitve nove zaposlitve. Delodajalcem pa zagotavljanje storitev zaposlitvene 

rehabilitacije invalidom ne pomeni le razreševanje socialnih in delovnih problemov, 

ampak tudi vlaganje v človeške vire in zadovoljstvo zaposlenih.  (Uršič et al., 2007, 15-

16) 

 

Merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije so po Zakonu o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI): 

 

− vpliv posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni na posameznika; 

− potrebe po storitvah zaposlitvene rehabilitacije kot delu celotne rehabilitacije pri 

posamezniku; 

− možnost zaposljivosti s prilagoditvijo ali uporabo sodobnih tehnologij; 
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− ocene socialnega in delovnega okolja in 

− druga merila, ki se oblikujejo po pravilih stroke. (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov, 2007) 

 

V 15. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) so 

določene vrste storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so: 

− svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi, 

− priprava mnenja o ravni delovnih spodobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih 

interesov, 

− pomoči pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih vključevanja v 

usposabljanje in delo, 

− pomoči pri izboru ustreznih poklicnih ciljev, 

− razvijanje socialnih spretnosti in vešči, 

− pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve, 

− analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida, 

− izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida, 

− izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo, 

− usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu, 

− spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju, 

− spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi, 

− sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa, 

− ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov in 

− opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije. (Zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2007) 

 

»Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, ki se izvaja kot javna služba, so lahko javni zavodi 

oziroma koncesionarji v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih je sprejel 

minister, pristojen za invalidsko varstvo.« (Uršič et al., 2007, 17) 

 

Zakon določa, da se postopek o priznanju statusa invalida in postopek za priznanje 

pravice do zaposlitvene rehabilitacije začne na vlogo zainteresirane stranke. Vlogo 

stranka vloži na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in vlogi priloži zdravniški 

izvid z mnenjem osebnega zdravnika. Invalid lahko pravico do zaposlitvene rehabilitacije 
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uveljavlja vsakokrat, ko se kot brezposelna oseba prijavi na zavodu in nima pravice 

uveljavljati rehabilitacije po drugih predpisih, jo pa potrebuje zaradi povečanja 

zaposlitvenih možnosti. Zavod po izvedenem upravnem postopku izda odločbo, s katero 

prizna status invalida osebi, ki izpolnjuje merila iz zakona in pravilnika in nima 

priznanega statusa invalida po drugih predpisih.« (Uršič et al., 2007, 18) 

 

7 PRILAGODITEV DELOVNIH MEST 

 

 

»Prilagajanje delovnega mesta invalidom je pomembno, da invalid ostane produktiven 

skladno s pričakovanji delodajalca. Pomembno pa je tudi aktivna vloga invalida, da prispeva 

podatke o svojih osebnih težavah, povezanih z delom, da pripravi svoje predloge o 

prilagoditvi ter da oceni in dopolni predlagane rešitve in oceni uspešnost po njeni realizaciji.« 

(Tabaj, Vidmar-ur., 2009, 6) 

 

Zakon določa, da mora delodajalec, ki zaposluje invalida, zagotoviti prilagoditve delovnega 

mesta in dela invalidu, razen, če bi to povzročilo precejšnje težave ali strošek za delodajalca. 

Razumna prilagoditev vključuje na primer, da je delovno mesto dostopno za uporabnike 

invalidskih vozičkov. (U.S. Equal Employment Opportunity Commission s. a.)  

 

Fizična dostopnost do delovnega mesta na splošno in prilagoditev posameznega 

delovnega mesta, vključujoč kakršno koli strokovno pomoč v delovni situaciji, sta bistveni 

za osebe s fizično prizadetostjo. Običajno razumemo prilagajanje delovnega okolja za 

invalide predvsem v smislu prilagoditve zgradb in dostopov za osebe na vozičkih. Zlasti to 

velja za javne institucije, za druge pa praviloma ni zakonske obveznosti. V nekaterih 

državah je zakonodaja posebno usmerjena k obveznostim delodajalcev, da prilagajajo 

delovna mesta potrebam posamezne invalidne osebe, ki vključuje tudi strokovno pomoč ali 

prilagoditev obstoječe proizvodne tehnologije. (Svetlik et al., 2002, 456) 

 

Za vzpodbujanje kadrovanja invalidov in ohranjanje zaposlitve delavcev, ki so postali 

invalidi, morajo delodajalci izboljšati dostopnost delovnih prostorov za ljudi z različnimi 

vrstami invalidnosti. To pomeni, da je potrebno razmisliti o ustreznosti vhodov in 

možnosti za gibanje po prostorih ter dostopnosti sanitarij in umivalnic. Dostopnost 
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vključuje tudi oznake, priročnike, navodila na delovnem mestu in elektronske informacije. 

Kjer je to potrebno, je treba preveriti njihovo dostopnost za osebe z okvaro vida in še 

posebej za ljudi z umsko prizadetostjo. (Uršič in Kroflič, 2011, 31) 

 

Potrebno pa je prilagoditi tudi pripomočke in opremo ter za nekatere invalidne delavce 

pregledati tudi opis del in ga po potrebi spremeniti ali ukiniti določena opravila, ki jih oseba 

ne more izvajati ter jih nadomestiti z drugo nalogo. (Uršič in Kroflič, 2011) 

 

»Po navedbah vodje enote Evropske komisije za integracijo funkcionalno oviranih oseb 

obravnava Evropska unija invalidnost kot »rezultat dinamične interakcije med posameznikom 

in okoljem, vključno s socialnimi strukturami, ki vodijo v diskriminacijo in stigmatizacijo. 

Sklepamo lahko, da morajo biti politike na področju invalidnosti osnovane na »družbeno 

vključujočem« in individualiziranem pristopu, ki omogočata polno vključenost in 

enakopravnost invalidov v družbi.« (Sendi, Kobal, 2010, 7) 

 

»Predstavniki invalidskih organizacij menijo, da se invalidi z nekoliko več ovirami srečujejo 

na področju zaposlovanja v primerjavi s področji izobraževanja in usposabljanja.« (Sendi, 

Kobal, 2010, 69) 

 

»S prilagoditvijo delovnih mest, dostopov do dela in strokovno pomočjo, ki vključuje različne 

pripomočke, stroje, orodja, računalnike ali adaptarje, se zagotovi večjo učinkovitost invalida, 

zmanjševanje njegove oviranosti in celo sploh sposobnost za delo. Zaradi vse hitrejšega 

razvoja znanosti in tehnologije je vse več nekdanjih invalidov s telesnimi okvarami povsem 

sposobnih za delo, medtem ko uporabnost takih tehnologij na zaposlitev oseb z drugimi 

invalidnostmi (duševne bolezni ali duševne prizadetosti) nima posebnega vpliva.« (Svetlik et 

al., 2002, 456) 

 

»Pomoč za prilagajanje delovnega mesta se lahko namenja neposredno delodajalcu ali 

invalidu. Sredstva zagotavljajo vladne agencije, državne zavarovalnice, nevladne organizacije 

ali posebni skladi. Invalidi krijejo stroške samo izjemoma. V državah, v katerih so delodajalci 

v formalnem smislu odgovorni za prilagoditev delovnih mest, te stroške krijejo deloma 

delodajalci ali javne institucije oziroma skladi.« (Svetlik et al., 2002, 457) 
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8 ZAŠČITNA ZAPOSLITEV IN ZAPOSLITVENI CENTRI 

 

 

V Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) je zaščitna 

zaposlitev opredeljena kot 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, ki so pravne 

osebe, ki se ustanovijo zaradi zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih delovnih mestih 

in izpolnjujejo, kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih predpiše minister, 

prisojen za invalidsko varstvo, in ima izdelan poslovni načrt. Občine skrbijo za vzpodbujanje 

ustanavljanja in delovanja zaposlitvenih centrov na svojem območju.  (Zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2007) 

 

V Pravilniku o zaposlitvenih centrih je zaposlitveni center opredeljen kot pravna oseba 

posebnega pomena, ki zagotavlja zaščitena delovna mesta invalidom, ki zaradi invalidnosti 

dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovnih rezultatov in jim je Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje izdal odločbo, da so zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih. 

(Pravilnik o zaposlitvenih centrih, 2012) 

 

»Zaradi specifičnosti zaščitenega delovnega mesta se tudi pogodba o zaposlitvi na zaščitenem  

delovnem mestu, ki jo invalid sklene z delodajalcem, razlikuje od običajnih pogodb o 

zaposlitvi, ki jih pozna Zakon o delovnih razmerjih (ZDR). Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji 

in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) v 42. členu zato določa, da mora pogodba o zaposlitvi po 

zakonu o delovnim razmerjih opredeliti tudi način in obseg izvajanja strokovne pomoči in 

spremljanja invalida na delovnem mestu oziroma druge storitve, za katere je ugotovljeno, da 

jih invalid v zaščitni zaposlitvi potrebuje.« (Uršič et al., 2007, 33) 

 

Zaposlitveni center lahko invalidom, zaposlenim na zaščitenih delovnih mestih, zagotavlja 

delo na svojem sedežu ali v poslovnih enotah. Na podlagi sklenjenih poslovnih pogodb jim 

občasno lahko zagotavlja delo tudi pri poslovnih partnerjih, vendar tu ne gre za 

posredovanje dela oziroma za pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki 

opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku po Zakonu o 

delavnih razmerjih. Zaposlitveni center mora namreč ves čas zagotavljati programe, ki 
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vsem zaposlenim invalidom zagotavljajo stalno neprekinjeno delo in vse pravice, ki 

izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja. Gre torej za kvalitativno razliko, saj ima 

invalid sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z zaposlitvenim centrom, ki je tudi njegov edini 

delodajalec. (Uršič et al., 2007, 34) 

 

 

9 PODPORNO ZAPOSLOVANJE 

 

 

Podporna zaposlitev se od zaščitne zaposlitve razlikuje v tem, da gre pri podporni 

zaposlitvi za zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju s 

strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. Strokovna 

podpora delodajalcu in delovnemu okolju se zagotavlja prvenstveno s seznanjanjem z 

invalidnostjo, njenimi posledicami in vplivi delovnega okolja na invalidnost ter 

svetovanjem o optimalnih možnostih prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja. 

Invalidu se v podporni zaposlitvi glede na njegovo invalidnost lahko zagotavlja strokovna 

in tehnična podpora pri uvajanju v delo, na delovnem mestu in pri vključevanju v delovno 

okolje s svetovanjem in usposabljanjem, osebno asistenco, spremljanjem pri delu, 

razvojem osebnih metod dela in ocenjevanjem njegove delovne uspešnosti ter kot tehnična 

podpora s prilagoditvijo delovnega mesta in sredstev za delo. (Uršič et al., 2007, 30-31) 

 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) določa, da morajo biti 

za zaposlovanje invalida v podporni zaposlitvi izpolnjeni naslednji pogoji: usposobljenost 

invalida za opravljanje del na konkretnem delovnem mestu; motiviranost in druge osebnostne 

lastnosti invalida, ki zagotavljajo uspešno delo; izdelan individualizirani načrt podpore 

invalidu in delodajalcu; pripravljenost delodajalca za sodelovanje in prilagoditev okolja ter 

delovnega mesta. (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2007) 

»V podporni zaposlitvi invalid sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi, ki poleg obveznih 

sestavin po Zakonu o delovnih razmerjih določa tudi način in obseg strokovne in tehnične 

podpore invalidu, delodajalcu in delovnem okolju. Glede na oceno doseganja delovnih 

rezultatov je invalid v podporni zaposlitvi lahko upravičen do subvencije plače v višini od 5 

do 30 % minimalne plače. V podporni zaposlitvi se zaposlujejo invalidi, ki ob ustrezni 
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podpori dosegajo boljše delovne rezultate od zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih, zato je 

predviden nižji odstotek subvencije plače kot v zaščiteni zaposlitvi.« (Uršič et al., 2007, 31) 

 

 

10 INVALIDSKA PODJETJA 

 

 
V Pravilniku o invalidskih podjetjih je določeno, da se vloga za pridobitev statusa 

invalidskega podjetja vloži na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Vlogi je potrebno 

priložiti poslovni načrt gospodarske družbe, ki bo poslovala kot invalidsko podjetje, za 

najmanj tri leta. Poslovni načrt mora izkazovati posebnosti invalidskega podjetja, zlasti pa: 

program oziroma tržni del (vrsti in stopnji invalidnosti primerni programi); tehnični in 

prostorski pogoji, ki morajo biti primerni vrsti in stopnji invalidnosti delavcev ter kadrovski 

pogoji (število zaposlenih, število zaposlenih invalidov, število in usposobljenost strokovnih 

delavcev). Invalidsko podjetje mora ves čas poslovanja izpolnjevati naslednje pogoje: da med 

celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40 % invalidov od vseh zaposlenih 

delavcev v družbi ter da izpolnjuje kadrovske, programske in prostorske pogoje. (Pravilnik o 

invalidskih podjetjih, 2005) 

V Zakonu  zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) je določeno, da so 

invalidska podjetja dolžna najmanj 60 % ustvarjenega dobička, doseženega s prodajo na trgu, 

nameniti za povečanje osnovnega kapitala družbe oziroma ga porabiti za enak namen kot 

finančna sredstva iz naslova oprostitev in olajšav. Gospodarski družbi se lahko z odločbo tudi 

odvzame status invalidskega podjetja, če je pri nadzoru ugotovljeno, da ne izpolnjuje več 

pogojev za ohranitev statusa po tem zakonu, da nenamensko uporablja sredstva iz naslova 

oprostitev in olajšav ter da huje krši predpise. (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov, 2007) 

 

10.1 Invalidska podjetja v Slovenji 

 

Invalidska podjetja imajo v Republiki Sloveniji že skoraj šestdesetletno tradicijo. 

Ustanavljati so se začela v 50. letih prejšnjega stoletja, leta 1976 pa je bil njihov status 

prvič urejen v Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, ki je tedaj določil 

njihovo preimenovanje v invalidske delavnice, kar se je obdržalo do leta 1988, ko so se 

preoblikovale v invalidska podjetja na podlagi novega Zakona o podjetjih. Od leta 1988, 
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ko smo imeli v Sloveniji 11 invalidskih podjetij, se je do konca leta 2007 njihovo število 

povečalo na 168 z okrog 14.000 zaposlenimi, od tega 6.500 invalidov. Sodobno invalidsko 

podjetje je del mreže ukrepov, ki ima v Sloveniji tradicijo, in vsem invalidom, skladno z 

vrsto ali stopnjo njihove invalidnosti, omogoča delovno oziroma socialno integracijo in s 

tem tudi lastno potrjevanje. Invalidska podjetja so torej integralni in nepogrešljivi del 

celovite aktivne politike zaposlovanja in seveda tudi sestavni del usklajene politike 

invalidskega varstva. (Uršič, Tabaj, 2008, 61-63) 

 
Tabela 10.1: Število invalidskih podjetij v Sloveniji in število zaposlenih v njih od leta 2008 

do 2012 

leto 
št. invalidskih 

podjetij 

št. zaposlenih v invalidskem 

podjetju 

zaposleni 

invalidi 

zaposleni 

neinvalidi 

delež invalidov v 

podjetju 

2008 165 14.599 6.358 8.241 45 

2009 159 13.266 5.706 7.560 43 

2010 153 12.343 5.364 6.979 43 

2011 142 11.795 5.449 6.346 46 

2012 142 11.640 5.795 5.845 50 

Vir: Statistični Urad RS,  invalidska podjetja (2008-2012). 

 

Iz zgornje tabele je razvidno gibanje števila invalidskih podjetij v Sloveniji ter zaposlenih 

invalidov in neinvalidov od leta 2008 do 2012. Opaziti je, da se tako število podjetij kot 

zaposlenih invalidov in neinvalidov iz leta v leto manjša. V letu 2008 je bilo v Sloveniji 

skupno 165 invalidskih podjetij, ki so v svojih podjetjih zaposlovala skupno 14.599 oseb, od 

tega je bilo 6.658 zaposlenih invalidov in 8.241 zaposlenih neinvalidov. V letu 2009 je že 

opaziti upad invalidskih podjetij, saj je bilo v Sloveniji 159 invalidskih podjetij s skupno 

13.266 zaposlenimi, od tega je bilo 5.706 zaposlenih invalidov in 7.560 zaposlenih 

neinvalidov. Medtem, ko je imelo v Sloveniji v letu 2012 status invalidskega podjetja le še 

142 podjetij s skupno 11.640 zaposlenimi, od tega 5.795 delovnih invalidov in 5.845 delovnih 

neinvalidov.  
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11 ZADOVOLJSTVO PRI DELU 

 

 

»Zaradi  nezadovoljstva zaposlenih pri opravljanju njihovega dela lahko prihaja v podjetjih do 

nezaželenih posledic, kot so odpoved delovnega razmerja, odsotnost z dela, zamude pri 

prihodu na delo, tatvine, manjše prizadevanje pri delu in celo nasilje. Da bi se v podjetjih 

izognili navedenim posledicam, morajo stalno vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva 

zaposlenih pri delu, čeprav včasih »v škodo« drugih rezultatov.« (Traven, 1998, 131) 

 

»Delavcem s potrebnimi potrebami-invalidom so prav tako kot običajnim delavcem 

pomembni pri zaposlovanju in zadovoljstvu plača, delovni čas, prilagodljiv delovni čas, 

socialna varnost, zdravstveno zavarovanje itd.. Ta vprašanja lahko vplivajo na odločitev 

invalida ali bo sprejel določeno službo ali jo bo zavrnil. Za primer lahko navedemo osebo z 

telesno invalidnostjo, ki potrebuje, da se zjutraj pripravi za odhod na delo veliko več časa kot 

zdrav človek in temu posledično bi mu naprimer odgovarjal gibljiv delovni čas.« (Heron, 

2005, 25) 

 

Za dobro počutje zaposlenega v delovnem okolju je potrebno tudi, da so vsak dan 

nagrajene vsaj nekatere izmed njegovih opravljenih nalog. Vendar s tem ne mislimo na 

denarno nagrado, temveč na občutek pri njem, ko uspešno opravi določeno nalogo. Da bi 

se zaposleni dobro počutili v delovnem okolju, je pri oblikovanju dela treba upoštevati 

med drugim tudi elemente, kot so raznolikost nalog, možnost ustnega komuniciranja z 

ljudmi, možnost gibanja zunaj ožjega delovnega prostora. Zelo nujno je, da zaposleni 

sodelujejo pri odločitvah, ki se nanašajo na preoblikovanje njihovega dela ali na 

oblikovanje novih vrst dela, saj jih bodo le tako z veseljem opravljali in bodo pri tem 

uspešni. (Traven, 1998, 134-135) 

 

Za dobro delovanje v delovnem okolju je potrebna tudi medsebojna komunikacija vseh članov 

v skupini, saj le s to lahko analiziramo probleme, sprejemamo odločitve in usklajujemo delo 

posameznikov v skupini na poti do skupnega cilja. Če pa je komunikacija v neki delovni 

skupini pretrgana ali ovirana, pa sta ogrožena tako storilnost kot tudi obstoj te skupine. Torej 

potrebujemo na delovnem mestu odprto, spontano komunikacijo, ki je ne sme motiti niti 

različna hierarhična raven posameznikov. (Lipičnik in Mežnar, 1998) 



Štefanič, Ida. 2015. »Zaposlovanje invalidov.« Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici. 

 30 

»Z ustreznimi nagrajevalnimi strategijami lahko v podjetju dosežemo večjo produktivnost in 

učinkovitost, pa tudi motiviramo zaposlene za izboljšanje njihovih spretnosti in sposobnosti. 

(Tosi et al. v Traven, 1998, 145)  

 

»Ločimo lahko dve skupini nagrad, notranje in zunanje, pri čemer so notranje manj opazne 

kot zunanje. Notranje nagrade, ki pogosto izhajajo iz dela samega so: raznolikost dela, večja 

odgovornost in samostojnost, dojemanje sebe kot pomembnega člana tima, udeležba pri 

določanju ciljev, povratni tok informacij ter priložnost za učenje in razvoj.« (Beardwell in 

Holden v Traven, 1998,145-146)  

 

»V nasprotju z notranjimi je zunanje nagrade lažje prepoznati in nadzorovati. Ena izmed 

takšnih nagrad je plača, ki se uporablja tudi kot pomemben motivacijski dejavnik. Pomen 

plače zaposlenega je v kratkoročnem materialnem zadovoljstvu, dolgoročni varnosti, 

družbenem statusu ter pozornosti do osebnih uspehov.« (White v Traven, 1998, 146) 

 

»Poleg plače je mogoče uporabiti še druge nagrade, ki so znamenje pozornosti do 

posameznikovih osebnih dosežkov. Ker so se te nagrade izkazale kot izredno vpliven 

motivacijski dejavnik omenimo nekatere izmed njih: slovesnosti s podeljevanjem nagrad, 

večerje, medalje, dopusti, nakit, darilni boni, denarne nagrade in drugo.« (Traven, 1998, 146) 

 

Raziskave organizacijske klime so pogosto uporabljen instrumentarij in največkrat 

povezane z ugotavljanjem stopnje zadovoljstva zaposlenih. Za vse organizacije so namreč 

značilni storilnostni in socialno-emotivni cilji, ki so nujno komplementarni. Za profitno 

usmerjene organizacije so merilo uspešnosti doseženi storilnostni cilji (tržna realizacija). 

Socialno-emotivne cilje pa organizacija doseže, ko uspe uresničiti pomembne motivacijske 

cilje svojih članov. Zaposleni ocenjujejo svoja podjetja glede na to, v kolikšni meri so 

njihove potrebe in notranja stremljenja skladna s tem, kar podjetje je in kar počenja. Če 

se uresničujejo njihovi osebni cilji, je njihova stopnja zadovoljstva in s tem pripadnosti 

višja, to pa povečuje možnost poslovne uspešnosti podjetja. (Gorišek, Tratnik, 2003, 17) 

 

»Zadovoljstvo zaposlenih in organizacijsko klimo preučujemo z mnenjskimi anketami o tem, 

kako ljudje dojemajo svojo organizacijo. Merimo pa komunikacije, upravljalsko prakso, 

kreativnost in inovacije, prakso nadzora, zadovoljstvo z delom, delovne odnose, upravljanje 

kakovosti, organizacijo dela, splošno zadovoljstvo, itd.« (Gorišek, Tratnik, 2003, 17) 
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12 EMPRIČNI DEL 

 

12.1 Predstavitev podjetja Levas Krško d.o.o. 

 

Levas Krško d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo, ki je bila ustanovljena leta 1991. Po 

lastninskem preoblikovanju družbe je danes pretežni lastnik podjetje Vipap Videm Krško d.d., 

manjšinski lastniki pa so zaposleni v podjetju. Podjetje je prav tako leta 1991 pridobilo status 

invalidskega podjetja. Pretežna dejavnost podjetja je vezana na proizvodnjo lesene transportne 

embalaže.  

 

Poslanstvo podjetja je zagotavljanje možnosti za zaposlovanje in usposabljanje invalidnih 

oseb ob zagotavljanju pogojev za dolgoročni obstoj podjetja s primernim poslovnim izidom in 

z ustvarjanjem ravnotežja interesov med kupci, dobavitelji, zaposlenimi, lastniki in javnostjo. 

V podjetju cenijo in nagrajujejo: prispevek posameznikov in skupin k izboljšanim poslovnim 

rezultatom podjetja, odgovornost do ljudi s skrbjo za varnost in zdravje pri delu, skrb za 

okolje, skrb za zadovoljstvo vseh deležnikov, poštenost, komunikativnost, lojalnost in 

inovativnost in skupinsko delo. Programi, ki jih izvaja družba so: program lesne transportne 

embalaže, proizvodnja euro palet, proizvodnja nestandardne lesne embalaže, program 

proizvodnje lesne in kovinske galanterije za široko potrošnjo, program proizvodnih in 

poslovnih storitev, varovanje premoženja, poslovne storitve, kovinska delavnica, dodelava 

papirja, avtomehanična delavnica, strojna obdelava. (Levas Krško, b. l.) 

 

Stanje in gibanje zaposlenih ter izobrazbena struktura  

 

Tabela 12.2: Stanje in gibanje zaposlenih ter izobrazbena struktura od leta 2003 do 2013    

Stopnja 

strokovne 

izobrazbe 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

I.-II. 36 41 48 42 36 37 28 27 29 28 28 

III.-IV. 27 36 33 52 67 66 59 60 54 54 53 

V. 2 4 5 10 14 15 14 16 13 12 12 

VI. 2 3 2 2 3 2 1 1 1 2 3 

VII.-VIII. 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 

SKUPAJ: 68 86 90 108 123 123 106 108 101 100 100 

od tega INV. 38 48 53 57 55 54 44 44 51 52 53 

del ež INV. 55,9 55,8 58,9 52,8 44,7 43,9 41,5 40,7 50,5 52,0 53,0 

Vir: AJPES, letno poročilo Levas Krško d.o.o. (2013, str. 13) 
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Iz zgornje tabele je razvidno, da je podjetje Levas Krško d.o.o. v letu 2003 zaposlovalo 38 

invalidov, kar predstavlja 55,9% od vseh zaposlenih v podjetju, v letu 2006 je podjetje 

zaposlovalo kar 57 invalidov, kar predstavlja 52,8 % od vseh zaposlenih, v letu 2010 je bil 

upad zaposlenih invalidnih delavcev, zaposlenih le bilo le 44 invalidov, kar je 40,7% od vseh 

zaposlenih, medtem, ko je bil v letu 2013 spet porast zaposlitve invalidnih delavcev, 

zaposlenih je bilo 53, kar predstavlja 53% od vseh zaposlenih.  

 

Specifikacija izobrazbene strukture 

 

Tabela 12.3: Specifikacija izobrazbene strukture 2011 

 invalidi neinvalidi SKUPAJ 
SSI št. % št. % št. % 
I.-II. 20 39,2 9 18,0 29 28,7 
III.-IV. 28 54,9 26 52,0 54 53,5 
V. 3 5,9 10 20,0 13 12,9 
VI.   1 2,0 1 1,0 
VII.-VIII.   4 8,0 4 4,0 
 51 100,0 50 100,0 101 100,0 

Vir: AJPES, letno poročilo Levas Krško d.o.o. (2011, str. 13) 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v letu 2011 v podjetju zaposlenih 51 invalidov, od 

tega je imelo 20 invalidov (39,2%) I. ali II. stopnjo izobrazbe, 28 invalidov (54,5%) kar 

predstavlja tudi največji delež III. ali IV. stopnjo izobrazbe, s V. stopnjo izobrazbe so bili v 

letu 2011 zaposleni le 3 invalidi (5,9%), medtem, ko zaposlenih invalidov s V., VII. ali VIII. 

stopnjo ni bilo zaposlenih. 

 

Tabela 12.4: Specifikacija izobrazbene strukture 2012 

 invalidi neinvalidi SKUPAJ 
SSI št. % št. % št. % 
I.-II. 20 38,5 8 16,7 28 28,0 
III.-IV. 28 53,8 26 54,2 54 54,0 
V. 3 5,8 9 18,8 12 12,0 
VI. 1 1,9 1 2,1 2 2,0 
VII.-   4 8,3 4 4,0 
 52 100,0 48 100,0 100 100,0 

Vir: AJPES, letno poročilo Levas Krško d.o.o. (2012, str. 11) 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v letu 2012 v podjetju zaposlenih 52 invalidov, od tega je 

imelo 20 invalidov (38,5%) I. ali II. stopnjo izobrazbe, 28 invalidov (53,8%) kar predstavlja 
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tudi največji delež III. ali IV. stopnjo izobrazbe, s V. stopnjo izobrazbe so bili v letu 2012 

zaposleni le 3 invalidi (5,8%), s VI. stopnjo izobrazbe je bil zaposlen 1 invalid (1,9%), 

medtem, ko s VII. ali VIII. stopnjo izobrazbe ni bilo zaposlenega invalida.  

 

Tabela 12.5: Specifikacija izobrazbene strukture 2013 

invalidi neinvalidi SKUPAJ
SSI št. % št. % št. % 

I.-II. 21 39,6 7 14,9 28 28,0
III.-IV. 27 50,9 26 55,3 53 53,0

V. 3 5,7 9 19,1 12 12,0
VI. 2 3,8 1 2,1 3 3,0 

VII.-VIII.  4 8,5 4 4,0 
53 100,0 47 100,0 100 100,0

Vir: AJPES, letno poročilo Levas Krško d.o.o. (2012, str. 11) 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v letu 2013 v podjetju zaposlenih 53 invalidov, od tega je 

imelo 21 invalidov (39,6%) I. ali II. stopnjo izobrazbe, 27 invalidov (50,9%) kar predstavlja 

tudi največji delež III. ali IV. stopnjo izobrazbe, s V. stopnjo izobrazbe so bili v letu 2013 

zaposleni le 3 invalidi (5,7%), s VI. stopnjo izobrazbe sta bila zaposlena 2 invalida (3,8%), 

medtem, ko s VII. ali VIII. stopnjo izobrazbe ni bilo zaposlenega invalida.  

 

Pregled starostne strukture  

 

Tabela 12.6: Specifikacija starostne strukture od leta 2010 do 2013   

starost 2010 2011 2012 2013

 vsi zap. invalidi vsi zap. invalidi vsi zap. invalidi vsi zap. invalidisku 

pin nad do % št. % št. % št. % št. % št. % št. % št. % št.

I. 15 20     

II. 20 25 1,9 2 1,0 1    

III. 25 30  3,0 3  3,0 3  3,0 3 

IV. 30 35 1,9 2 3,0 3 2,0 1 2,0 2 1,9 1 2,0 2 1,9 1 

V. 35 40 6,5 7 4,0 4  4,0 4 1,9 1 5,0 5 1,9 1 

VI. 40 45 13,9 15 13,6 6 8,9 9 3,9 2 9,0 9 1,9 1 5,0 5 1,9 1 

VII. 45 50 27,8 30 22,7 10 19,8 20 21,6 11 22,0 22 23,1 12 21,0 21 20,8 11

VIII. 50 55 29,6 32 31,8 14 42,6 43 45,1 23 40,0 40 42,3 22 33,0 33 26,4 14

IX. 55 60 18,5 20 31,8 14 17,8 18 27,5 14 19,0 19 28,8 15 31,0 31 47,2 25

X. 60    1,0 1   

SKUPAJ 108 44 101  51 100 52 100 53

    povprečna

starost 49,1 49,2  49,6  50,6 

Vir: AJPES, letno poročilo Levas Krško d.o.o. (2013, str. 12) 
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Iz tabele je razvidno, da se je povprečna starost vseh zaposlenih v podjetju Levas Krško d.o.o. 

od leta 2010 do 2013 zviševala, saj je bila le ta leta 2010-49,1 leta, medtem, ko je bila 

povprečna starost leta 2013-50,6 let. V vseh letih je bilo največ zaposlenih invalidov v 

starostni skupini od 50 do 60 let. Medtem, ko v letu 2010 ni bilo nobenega zaposlenega 

invalida starega do 40 let. V starostni skupini nad 60 let pa je bil zaposlen v letih od 2010 do 

2013 le en invalid in sicer leta 2012. 

 

12.2 Opredelitev raziskovalnega problema in hipotez 

 

Invalidi skupaj z neizobraženimi doseljenci, kulturno in etnično drugačnimi, v določeni meri 

tudi z ženskami, prestavljajo tisto skupino delavcev, ki se prav gotovo težje uveljavljajo na 

trgu delovne sile in so pogosto v očeh delodajalcev manj zanesljivi iskalci dela. Delodajalci 

pogosto verjamejo, da so invalidi običajno premalo prilagodljivi, učinkoviti in vztrajni 

obenem pa so prepričani, da omejitev delovnih zmožnosti invalidov delodajalcem pogosto 

prinaša organizacijske težave, ker invalide težko prerazporejajo z zamišljenim kadrovskim 

načrtom ter hkrati zadostijo vsem omejitvam, ki jih ima posamezen invalid (Svetlik et al., 

2002, 436). 

 

S pomočjo ankete, ki sem jo izvedla na zaposlenih invalidih v invalidskem podjetju Levas 

Krško d.o.o., sem  skušala potrditi ali zavreči hipoteze, ki sem si jih zastavila in sicer: 

H1: Invalidi na delovnem mestu so zadovoljni, počutijo se enakovredne z ostalimi delavci in 

odnosi med njimi so dobri;  

H2: Delovno mesto invalidnega delavca je prilagojeno njegovim potrebam; 

H3: Pri delu invalidnim delavcem največkrat povzročajo težave telesne okvare in bolezni; 

H4: Nadrejeni delavci izkazujejo razumevanje za probleme invalidov na delovnem mestu 

(podatki pridobljeni samo s strani invalidnih delavcev); 

H5: Delovni invalidi v podjetju so delno zadovoljni s plačo in nagradami. 

 

12.3 Cilj raziskave 

 

Cilj raziskave je ugotoviti in predstaviti rezultate ali so zaposleni invalidi v invalidskem 

podjetju Levas Krško d.o.o. zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, ali je delovno mesto 

prilagojeno potrebam invalidom, kaj delovnim invalidom v podjetju največkrat povzroča 

težave, kakšni so odnosi z ostalimi delavci v podjetju, ali se invalidi v podjetju počutijo 
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enakovredne z ostalimi delavci, ali jim nadrejeni delavci izkazujejo razumevanje za njihove 

probleme na delovnem mestu ter v kakšni meri so delovni invalidi v podjetju zadovoljni s 

plačo in nagradami. 

 

12.4 Metodologija 

 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov in sicer teoretičnega in empiričnega dela. V 

teoretičnem delu sem s pomočjo preučitve strokovne literature in zakonodaje analizirala in 

opisala pojem invalidnosti, človekove pravice povezane z invalidi, zakonodajo in predpise, 

ukrepe pri zaposlovanju invalidov, zaposlitveno rehabilitacijo, prilagoditev delovnih mest, 

zaščitno zaposlitev in zaposlitvene centre, podporno zaposlovanje, invalidska podjetja ter 

zadovoljstvo pri delu.  

 

V empiričnem delu pa sem uporabila kvantitativno metodo in sicer anketni vprašalnik, ki sem 

ga izvedla v invalidskem podjetju Levas Krško d.o.o. na delovnih invalidih.  

 

Anketni vprašalnik je merski instrument kvantitativne oz. pozitivistične metodologije in kot 

tak mora biti izjemno natančen, tako kot so natančne tehtnice, termometri in drugi merski 

instrumenti, ki morajo zaznati že majhne spremembe. In če je lastnost merskega instrumenta 

natančnost, to pomeni, da sta zelo pomembna struktura vprašanj in odgovorov ter njihov 

vrstni red (Macur, Lamut, 2012, 158).  

 

12.5 Opis vzorca raziskave 

 

V raziskavo je zajetih 24 zaposlenih invalidov v invalidskem podjetju Levas Krško d.o.o., 

uporabila sem namenski vzorec, ki se uporablja v primeru, ko so v vzorec zbrani posamezniki, 

ki o proučevani zadevi lahko dajo kar največ podatkov (Macur, Lamut, 2012, 119). Anketni 

vprašalnik je obsegal 12 vprašanj. Rezultate posameznih vprašanj in trditev sem najprej 

analizirala številčno, nato pa sem jih spremenila v odstotke, temu je sledil grafični prikaz 

podatkov. Vse podatke sem obdelala v programu Excel. 
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12.6 Grafični prikaz in analiza podatkov 

 

Graf 12.1: Struktura anketiranih glede na spol 

SPOL

moški

96%

ženska

4%

moški

ženska

 

Vir: Štefanič, lastna anketa, 2015 

 

Iz Grafa 12.1 je razvidno, da je na anketne vprašalnike odgovorilo 23 moških, kar predstavlja 

96 %  in 1 ženska (4 % ).  

 

Graf 12.2: Struktura anketiranih glede na starost 

STAROST

do 25 let
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Vir: Štefanič, lastna anketa, 2015 

 

Iz grafa 12.2 je razvidno, da med anketiranimi ni zaposlenih starih do 25 let, v starostnem 

razponu od 26 do 35 let sta bili vključeni 2 osebi (8 %), od 36 do 45 let so bile anketirane 3 

osebe, kar predstavlja 13 %, medtem, ko je bilo največ oseb, ki so izpolnile anketo starih nad 

45 let in sicer 19, kar je 79 % od vseh anketiranih invalidov v podjetju Levas Krško d.o.o..  
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Graf 12.3: Struktura anketiranih glede na izobrazbo 
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Vir: Štefanič, lastna anketa, 2015 

 

Iz grafa 12.3 je razvidno, da ima 9 oseb (38 %) končano osnovno šolo, poklicno šolo ima 

opravljenih 12 oseb, kar predstavlja 50 % od vseh anketiranih invalidov v podjetju, srednjo 

šolo sta končali 2 osebi (8 %), višjo šolo ima opravljeno 1 oseba (4 %), medtem, ko med 

anketiranimi ni oseb s končano visoko šolo ter končanim magisterijem ali doktoratom.  

 

Graf 12.4: Delovna doba v podjetju 

DELOVNA DOBA V PODJETJU
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Vir: Štefanič, lastna anketa, 2015 

 

Iz grafa 12.4 je razvidno, da je med anketiranimi v podjetju 7 oseb (29 %9) zaposlenih manj 

kot 5 let, od 6 do 10 let v podjetju delata dve osebi (8 %), medtem, ko je med anketiranimi, ki 

imajo v podjetju več kot 10 let delovne dobe 15 oseb, kar predstavlja tudi največji delež kar 

63 %. 
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Graf 12.5: Delovno mesto oziroma delo, ki ga opravljate v podjetju 
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Vir: Štefanič, lastna anketa, 2015 

 

Iz grafa 12.5 je razvidno, da tri osebe od vseh anketiranih, kar predstavlja 13 % opravlja delo 

zabijalca palet, 4 osebe (17%) opravljajo delo lepilca profilov, prav tako so 4 osebe (17 %) 

zaposlene kot varnostniki, delo brusilca opravljata 2 delavca (8%), prav tako 2  delavca (8 %) 

opravljata delo vzdrževalca, 1 delavec (4 %) je zaposlen kot tehnolog, 8 delavcev (33 %) pa 

so navedli, da opravljajo razna dela. 

 

Graf 12.6: Zadovoljstvo na delovnem mestu 

ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU?

zelo 

zadovoljen

13%

dokaj 

zadovoljen, 

motijo me le 

manjše stvari

83%

nezadovoljen

4%
zelo zadovoljen

dokaj zadovoljen, motijo

me le manjše stvari

nezadovoljen

 

Vir: Štefanič, lastna anketa, 2015 

 

Iz grafa 12.6 je razvidno, da so od skupno 24 anketiranih oseb 3 (13 %) odgovorile, da so zelo 

zadovoljne na delovnem mestu, velika večina, to je 20 oseb, kar predstavlja kar 83 % jih je 

odgovorilo, da so dokaj zadovoljne, da jih pa motijo le manjše stvari, niso se pa opredelili 

kakšne, medtem, ko je le ena oseba (4 %) odgovorila, da je na delovnem mestu nezadovoljna.  
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Graf 12.7: Kaj vam pri delu največkrat povzroča težave? 

KAJ VAM PRI DELU NAJVEČKRAT POVZROČA TEŽAVE?
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nič, nimam težav

 

Vir: Štefanič, lastna anketa, 2015 

 

Iz grafa 12.7 je razvidno, da anketiranim delavcem največkrat pri delu povzročajo težave 

telesne okvare in bolezen, za kar se je opredelilo kar 18 oseb in predstavlja kar 75 %, ena 

oseba je kot težavo izpostavila prevelike telesne napore, prav tako pa se je za prevelike 

psihične obremenitve opredelila ena oseba. 4 osebe, kar je 17 % je navedlo, da jim pri delu 

nič ne povzroča težave, se pravi, da nimajo nikakršnih težav pri delu. Enolično delo, odnos s 

sodelavci ter odnos z nadrejenimi, ni nihče navedel kot težavo pri delu. 

 

Graf 12.8: Ali je delovno mesto prilagojeno vašim potrebam? 

ALI JE DELOVNO MESTO PRILAGOJENO VAŠIM 

POTREBAM?

da

79%

ne

21%

da

ne

 

Vir: Štefanič, lastna anketa, 2015 

 

Iz grafa 12.8 je razvidno, da večina od 24 anketiranih invalidnih delavcev, to je kar 19 (79 %) 

meni, da je delovno mesto prilagojeno njihovim potrebam, medtem, ko se s to trditvijo ne 

strinja 5 oseb (21 %), saj mislijo, da delovno mesto ni prilagojeno njihovim potrebam. 
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Graf 12.9: Kakšni so odnosi z ostalimi delavci? 

KAKŠNI SO ODNOSI Z OSTALIMI DELAVCI?
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Vir: Štefanič, lastna anketa, 2015 

 

Iz grafa 12.9 je razvidno, da so delavci skoraj soglasno-22 oseb (92 %) odgovarjali, da so 

odnosi z ostalimi delavci dobri, se pravi da se razumejo z ostalimi delavci, le 2 delavca (8 %) 

sta opredelila, da so odnosi z ostalimi delavci srednje dobri, se pravi, da se z ostalimi delavci 

ne razumejo najbolje, medtem, ko ni nihče odgovoril, da odnosi med delavci niso dobri, ter da 

prihaja do konfliktnih situacij.  

 

Graf 12.10: Ali se počutite enakovredne z ostalimi delavci? 

ALI SE POČUTITE ENAKOVREDNE Z OSTALIMI 

DELAVCI?

da

75%

ne 

25%

da

ne 

 

Vir: Štefanič, lastna anketa, 2015 

 

Iz grafa 12.10 je razvidno, da je večina od anketiranih delavcev kar 78 % (18 oseb) 

odgovorila, da se počuti enakovredne z ostalimi delavci, le 25 % (6 oseb) se je opredelilo, da 

se ne počuti enakovredne z ostalimi delavci.  
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Graf 12.11: Ali nadrejeni delavci izkazujejo razumevanje za vaše probleme na delovnem 

mestu? 

ALI NADREJENI DELAVCI IZKAZUJEJO RAZUMEVANJE ZA 

VAŠE PROBLEME NA DELOVNEM MESTU?

vedno

42%

včasih

54%

ne 

4%
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Vir: Štefanič, lastna anketa, 2015 

 

Iz grafa 12.11 je razvidno, da je 10 oseb (42 %) odgovorilo, da nadrejeni delavci vedno 

izkazujejo razumevanje za njihove probleme na delovnem mestu, 13 anketiranih (54 %) jih je 

odgovorilo, da narejeni včasih izkazujejo razumevanje za njihove probleme na delovnem 

mestu, medtem, ko je le en anketirani delavec odgovoril, da mu nadrejeni delavci ne 

izkazujejo razumevanje za njegove probleme na delovnem mestu.  

 

Graf 12.12: Kako ste zadovoljni s plačo in nagradami? 

KAKO STE ZADOVOLJNI S PLAČO IN NAGRADAMI?

sem 

zadovoljen
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nezadovoljen

75%
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Vir: Štefanič, lastna anketa, 2015 

 

Iz grafa 12.12 je razvidno, da je le 1 anketirana oseba (4 %) navedla, da je zadovoljna s plačo 

in nagradami, delno zadovoljnih s plačo in nagradami je 5 oseb (21 %), medtem, ko se je kar 

18 oseb (75 %) opredelilo, da so s plačo in nagradami nezadovoljni. 
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12.7 Interpretacija rezultatov 

 

H1: Invalidi na delovnem mestu so zadovoljni, počutijo se enakovredne z ostalimi 

delavci in odnosi med njimi so dobri.  

Prvo hipotezo, se pravi, da so invalidi v invalidskem podjetju Levas Krško d.o.o. na delovnem 

mestu zadovoljni, da se počutijo enakovredne z ostalimi delavci ter da so odnosi na delovnem 

mestu med njimi dobri, lahko v popolnosti potrdim, saj so vsi anketirani invalidni delavci 

razen enega odgovorili, da so zelo zadovoljni ali dokaj zadovoljni na delovnem mestu, le eden 

je odgovoril, da je na delovnem mestu nezadovoljen. Prav tako je kar 78 % oseb odgovorilo, 

da se počuti enakovredno z ostalimi delavci. Velika večina, kar 92 % anketiranih invalidnih 

delavcev pa se je prav tako opredelila, da so odnosi z ostalimi delavci dobri. Le 2 delavca sta 

navedla, da so odnosi z ostalimi delavci srednje dobri, se pravi, da se z ostalimi delavci ne 

razumejo najbolje, medtem, ko ni nihče odgovoril, da odnosi med delavci niso dobri, ter da 

prihaja do konfliktnih situacij.  

 

Za zadovoljstvo ter dobro počutje na delovnem mestu je pomembna možnost ustnega 

komuniciranja z ljudmi, možnost gibanja, raznolikost nalog itd. Prav tako pa je tudi nujno, da 

zaposleni sodelujejo pri odločitvah, ki se nanašajo na preoblikovanje njihovega dela ali na 

oblikovanje novih vrst dela. (Traven, 1998)  

 

Diskriminacija zaradi invalidnosti, tako na delovnem mestu kot na splošno, pa bi pomenila po 

definiciji Konvencije o pravicah invalidov vsako razlikovanje, izključevanje ali omejevanje 

zaradi invalidnosti z namenom enakopravnega priznavanja vseh človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin na vseh ravneh človeškega udejstvovanja, tako na delovnem, socialnem, 

gospodarskem, kulturnem, itd. (Sendi, Kobal, 2010) 

 

Za dobro delovanje v delovnem okolju je potrebna tudi medsebojna komunikacija vseh članov 

v skupini, saj le s to lahko analiziramo probleme, sprejemamo odločitve in usklajujemo delo 

posameznikov v skupini na poti do skupnega cilja. (Lipičnik in Mežnar, 1998) 

 

H2: Delovno mesto invalidnega delavca je prilagojeno njegovim potrebam. 

Drugo hipotezo, ki se glasi , da je delovno mesto invalidnega delavca v podjetju Levas Krško 

d.o.o. prilagojeno njegovim potrebam lahko tudi potrdim, saj je večina od 24 anketiranih 
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delavcev, to je kar 79 % odgovorila, da je delovno mesto prilagojeno njihovim potrebam, 

medtem, ko se s to trditvijo ni strinjalo le 21 % delavcev.  

 

Prilagajanje delovnega mesta ali okolja za invalide, pomeni prilagoditev zgradb in dostopov 

za invalidne osebe, delovnih mest in strokovne pomoči, ki vključujejo razne pripomočke, 

stroje, orodja, računalnike itd. Za samo prilagoditev lahko delodajalec dobi tudi pomoč s 

strani vladnih agencij, državnih zavarovalnic, nevladnih organizacij ali posebnih skladov. 

(Svetlik et al., 2002) 

 

H3: Pri delu invalidnim delavcem največkrat povzročajo težave telesne okvare in 

bolezni.  

Tudi tretjo hipotezo, da pri delu v invalidskem podjetju Levas Krško d.o.o. največkrat 

delavcem pri delu povzročajo težave telesne okvare in bolezni lahko potrdim, saj se je za to 

trditev odločilo kar 75 % od vseh anketiranih. Ena oseba je kot težavo izpostavila prevelike 

telesne napore, prav tako pa se je za prevelike psihične obremenitve opredelila prav tako ena 

oseba. 4 osebe so navedle, da jim pri delu nič ne povzroča težave, se pravi, da nimajo 

nikakršnih težav pri delu, medtem, ko enolično delo, odnos s sodelavci ter odnos z 

nadrejenimi, ni nihče navedel kot težavo pri delu. 

Invalidi na trgu nimajo enakega položaja kot drugi delavci, razlogi pa ležijo v zmanjšani 

delovni zmožnosti in vzorcih razmišljanja. Sama invalidnost je lahko ovira pri opravljanju 

dela ali poklica, vsakdanjih opravilih ter vključevanju v širše družbeno okolje. (Svetlik et al., 

2002)  

 

H4: Nadrejeni delavci izkazujejo razumevanje za probleme invalidov na delovnem 

mestu (podatki pridobljeni samo s strani invalidnih delavcev). 

Potrdila, se je tudi 4 hipoteza, ki sem si jo zastavila in sicer, da nadrejeni delavci v 

invalidskem podjetju Levas Krško d.o.o. izkazujejo razumevanje za probleme invalidov na 

delovnem mestu, saj je 42  % anketiranih odgovorilo, da nadrejeni delavci vedno izkazujejo 

razumevanje za njihove probleme na delovnem mestu, 54 % pa jih je odgovorilo, da narejeni 

včasih izkazujejo razumevanje za njihove probleme na delovnem mestu, medtem, ko je le en 

anketirani delavec odgovoril, da mu nadrejeni delavci ne izkazujejo razumevanje za njegove 

probleme na delovnem mestu.  

Nadrejeni delavec ima mnogo del in odgovornosti in med njimi so tudi pomagati zaposlenim 

pri določanju njihovih ciljev, opazovati okolje podjetja, da bi si pridobil pomembne 
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informacije za tim, pomagati timu pri doseganju njegovih kvantitativnih in kvalitativnih 

ciljev, pomagati timu pri reševanju težav, spoštljivo ravnati z vsemi člani tima, itd. (Traven, 

1998) 

 

H5: Delovni invalidi v podjetju so delno zadovoljni s plačo in nagradami. 

Peto hipotezo, ki sem si jo postavila, to je, da so zaposleni invalidi v podjetju Levas Krško 

d.o.o. zadovoljni s plačo in nagradami pa moram zavreči, saj je le ena oseba od 24 anketiranih 

odgovorila, da je zadovoljna s plačo in nagradami, delno zadovoljnih s plačo in nagradami je 

5 oseb, medtem, ko se je kar 18 oseb (75 %) opredelilo, da so s plačo in nagradami 

nezadovoljni. 

Plača je pomembnem motivacijski dejavnik in ima za zaposlenega pomen kratkoročnega 

materialnega zadovoljstva, dolgoročne varnosti, družbenega statusa ter pozornost do osebnih 

uspehov (White v Traven, 1998), prav tako pa lahko z ustreznimi nagradami v podjetju 

dosežemo večjo produktivnost in učinkovitost ter motiviramo zaposlene za izboljšanje 

njihovih spretnosti in sposobnosti (Tosi et al. V Traven, 1998). 

 

 

13 SKLEP 

 

 

V diplomski nalogi sem preučila možnosti zaposlovanja invalidov, ki so v teh negotovih časih 

še posebaj ranljivi. Vsi smo del demokratnične skupnosti in imamo enake pravice in enake 

možnosti.  Že v Ustavi Republike Slovenije je zapisano, da je invalidom v skladu z zakonom 

zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo, načelo svobode dela pa pomeni, da vse osebe 

prosto izbirajo zaposlitev. Seveda lahko invalidi opravljajo dela, ki so jih zmožni delati glede 

na stopnjo invalidnosti. 

 

Pravice invalidov na področju zaposlovanja so opredeljene v Zakonu o delovnih razmerjih 

(ZDR), Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Zakonu o 

izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) ter Zakonu o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (ZPIZ). 
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Invalidi se lahko zaposlujejo v zaposlitvenih centrih, ki so prilagojeni potrebam in 

sposobnostim invalidom, v invalidskih podjetjih, ki morajo po zakonu skozi celo leto 

zaposlovati najmanj 40 % invalidov, kot podporno zaposlovanje, kar pomeni, da je invalid 

zaposlen v običajnem delovnem okolju, vendar ima ob sebi tehnično in strokovno podporo ter 

varstveno-delovnih centrih.  

 

Zaposlovanje invalidov je prav gotovo pomembno za državo, saj s tem zmanjšuje stroške 

nadomestil za invalidnost, hkrati pa tudi manjša možnosti za nastanek revščine med 

invalidnimi osebami in jim daje možnost za aktivno vključevanje v družbo. Z 

organizacijskimi spremembami bi lahko zagotovili možnost za pridobitev več novih delovnih 

mest za invalide. Pomembno bi bilo zagotoviti čim več rednih zaposlitev invalidov na trgu 

delovne sile, ker pa vemo, da je to težko dosegljivo, pa čim več alternativnih zaposlitev kot so 

podporno in zaščitno zaposlovanje.  
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PRILOGA 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK-ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 

 

Pozdravljeni 

Sem študentka Fakultete za uporabne družbene študije in za potrebe diplomske naloge delam 

raziskavo na temo-zaposlovanje invalidov. Navedena anketa je anonimna in bo uporabljena 

izključno za potrebe moje raziskovalne naloge. Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore. 

 

1. SPOL 

a) moški 

b) ženski 

 

2. STAROST 

a) do 25 let 

b) od 26 do 35 let 

c) od 36 do 45 let 

d) nad 45 let 

 

3. IZOBRAZBA 

a) osnovna šola 

b) poklican šola  

c) srednja šola 

d) višja šola  

e) visoka šola 

f) magisterij ali doktorat 

 

4. DELOVNA DOBA V PODJETJU 

a) manj kot 5 let 

b) od 6 do 10 let 

c) nad 10 let 
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5. DELOVNO MESTO OZIROMA DELO, KI GA OPRAVLJATE V PODJETJU  

 

____________________________________________________ 

 

6. ALI STE ZADOVOLJNI NA DELOVNEM MESTU? (Če ste obkrožili nezadovoljen 

prosim, če napišite vzrok nezadovoljstva) 

a) zelo zadovoljen 

b) dokaj zadovoljen, motijo me le manjše stvari 

d) nezadovoljen  

 

     ________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

7. KAJ VAM PRI DELU NAJVEČKRAT POVZROČA TEŽAVE? 

a) telesne okvare in bolezen 

b) preveliki telesni napori 

c) prevelike psihične obremenitve  

d) enolično delo 

e) odnos s sodelavci 

f) odnos z nadrejenimi 

g) nič, nimam težav 

 

8. ALI JE DELOVNO MESTO PRILAGOJENO VAŠIM POTREBAM? 

a) da 

b) ne 

 

9. KAKŠNI SO ODNOSI Z OSTALIMI DELAVCI? 

a) dobri-razumem se z ostalimi delavci 

b) srednje dobri-z ostalimi delavci se ne razumem najbolje  

c) niso dobri-prihaja do konfliktnih situacij 

 

10. ALI SE POČUTITE ENAKOVREDNE Z OSTALIMI DELAVCI? 

a) da 

b) ne 
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11. ALI NADREJENI DELAVCI IZKAZUJEJO RAZUMEVANJE ZA VAŠE 

PROBLEME NA DELOVNEM MESTU? 

a) vedno 

b) včasih 

c) ne  

 

12. KAKO STE ZADOVOLJNI S PLAČO IN NAGRADAMI? 

a) sem zadovoljen 

b) delno zadovoljen 

c)  nezadovoljen 

 

 

 

 

 

 


