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Potek evalvacije ZC

• Analiza letnega vprašalnika za ZC
• Sestava vzorca 10 zaposlitvenih centrov
• Analiza razgovorov z vodstvi 10 ZC po 

predhodno pripravljenem opomniku
• Analiza finančnih kazalcev poslovanja ZC



Pri pripravi evalvacije ZC 2009 
sodelovali:

• Mag. Janez Vidmar URI – Soča
• Jasna Božič URI – Soča
• Teja Jeretič….. URI – Soča
• Tatjana Brumnič - Smrekar – ZIPS
• Dominik Presen – Zavod Nova Želva



ANALIZA RAZGOVOROV Z VODSTVI ZC



Tematska področja opravljenih 
razgovorov:

• Sedanje in bodoče sistemske rešitve, ki ureja delovanje ZC –
zakonodaja

• Organiziranost in oblike ZC
• Pogoji delovanja ZC (kadri, prostori, delovni programi in dejavnosti
• Spremljanje in nagrajevanje uspešnosti
• Strokovni delavci
• Oblike pomoči invalidu
• Povezanost virov
• Razvoj ZC
• Kritične točke – problemi s katerimi se v obdobju recesije srečujejo 

ZC.



Sedanji zakonski okvir

• Vodstva ZC ocenjujejo sedanji zakonski okvir kot 
dober, saj določa sofinanciranje tovrstne socialno 
ekonomske dejavnosti in omogoča zaposlovanje 
določene skupine invalidnih oseb, ki bi sicer ostale 
brez zaposlitvenih možnosti.

• Sedanji sistem je tudi pristranski, saj se osebe z 
odločbo o zaščitni zaposlitvi lahko zaposlujejo 
izključno v ZC, kar preprečuje določenemu številu 
invalidnih oseb zaposlitev, ker v njihovem kraju ni bil 
ustanovljen noben ZC – sive lise v slovenskem 
prostoru.



Predlagane spremembe ZZRZI
• Večina ocenjuje kot dobrodošle ker dajejo  invalidu širše možnosti 

zaposlovanja tudi v invalidskih podjetjih (širše pokrivanje slovenskega 
prostora in dostopnost zaposlitve t.i. zaščitniku).

• Predlagana sprememba je izpustila možnost sofinanciranja mentorjev v IP, ki 
je prav tako nujna, kot pomoč invalidu v ZC. Večina predlaga enako rešitev 
kot je opredeljena v ZC, to je 1 mentor na 5 zaposlenih na zaščitenih delovnih 
mestih.

• Večina ZC ne vidi poslabšanja stanja v ZC po sprejemu novele ZZRZI ker že 
sedaj zaposluje več kot 50% invalidov. Koriščenje odstopljenih prispevkov, ki 
se sedaj porabijo tudi za pokrivanje visoke bolniške, izobraževanja, izgube in 
podobno, lahko v prihodnje predstavlja večji problem.

• Ponovno predlagajo možnost zaposlovanja v ZC tudi invalidov ali neinvalidov 
z višjo delovno storilnostjo.  Uredba o skupinskih izjemah koriščenja državnih 
pomoči je v tem primeru ohlapnejša od naših zakonskih rešitev.



Predlagane sistemske rešitve na 
področju socialnega podjetništva

• Večina jih ocenjuje kot dobrodošlo možnost 
zaposlovanja depriviligiranih skupin brezposelnih 
(odvisniki, osebe v postpenalni obravnavi, pripadniki 
določenih skupin, starejši delavci, dolgotrajno 
brezposelni). 

• Preden se tovrstne možnosti postavijo v zakonski okvir, 
predlagajo, da se jih predhodno projektno preveriti (že 
nekoč izoblikovan program integracijskih podjetij).

• Sofinanciranje tovrstnih ekonomij naj bo premišljeno in 
ne sme presegati sedanjih olajšav, ki so jih deležni ZC 
ali IP.



Ustanoviteljstvo:
• Večina ZC je tesno povezanih z izvajalci ZR, bodi si 

ustanoviteljsko in tudi lastniško. To ocenjujejo kot pozitivno, 
saj se ohranja neposreden kontakt in sodelovanje strokovnih 
delavcev pri vključevanju invalidov v delovne procese, 
spremljanju njihove rasti in socialni integraciji.

• Večina jih meni, da je ZC težko ustanoviti, če ustanovitelj ne 
zagotovi ustreznih zagonskih sredstev. Le teh iz javnih virov 
trenutno ni.  ZC zaradi svoje neprofitnosti ne morejo 
kandidirati na sredstva ZRSZ, sredstva SVZI za novo 
zaposlene so ukinjena.



Oblike organiziranja

• Večina ZC je registriranih kot Zavod

Ugotavljajo, da je tovrstna oblika najprimernejša 
glede na ustanoviteljstvo, lastništvo, ustanovni 
kapital, ki v tem primeru ni potreben. Na ta način 
ZC posluje neprofitno. Ustvarjena sredstva so 
last takšnega zavoda do katerih ustanovitelj ni 
upravičen.



Poslovna povezanost:
• Večina ZC izvaja nadomestno izpolnitev kvote ter na trgu 

nastopa samostojno pri čemer pogreša izvajanje le te v 
večjem obsegu v okviru lokalnih skupnosti.

• Ponovno se predlaga dostopnost do podatkov zavezancev 
za kvoto, saj bi na ta način laže prišli v stik s konkretnimi 
poslovnimi subjekti in jim ponudili svoje storitve. Nekateri 
zavezanci še vedno niso seznanjeni s to možnostjo.

• Nekaj ZC je vezanih le na ustanovitelja in izvaja 
neposredno povezljivo dejavnost pri ustanovitelju.



Strokovni kadri v ZC:
• Manjši ZC, ki imajo le enega strokovnega delavca – lahko 

postane problem odsotnosti, kdo lahko nadomesti le tega, če 
sistemski okvir to onemogoča.

• Strokovni delavec mora biti izredno široko usposobljen, tako 
za izvajanje poslovne dejavnosti, kot za vodenje izredno 
zahtevne populacije (kmetijstvo – voziti traktor, pridelava 
posebnih rastlin ali izvajati posebno obrtno dejavnost in hkrati
specializirano pomoč invalidu na delovnem mestu).

• Strokovni delavci so obremenjeni in hitro lahko pride do 
izgorelosti.



Pogoji za razvoj:

Večina ZC si želi širiti dejavnost pri čemer 
ugotavljajo, da ni:

• Razvojnih sredstev. 
• Sredstva Zavoda so neustrezna.
• Obstaja bojazen, da bodo poslovni partnerji nižje 

plačana dela prenesli drugam (tujina). 
• Sistemske rešitve financiranja so ugodnejše za 

manjše ZC.



Povezovanje virov
• ZC ugotavljajo, da so povezave z izvajalci ZR izredno dobre, saj se pri 

večini ZC izvaja tudi J storitev. Povezavo z izvajalci ZR ohranjajo še naprej 
tudi po zaposlitvi invalidne osebe saj imajo mnogi od zaposlenih na 
zaščitenih del. mestih težave tudi še po usposobitvi ter potrebujejo stalno 
oz. kontinuirano strokovno pomoč.

• Kot najučinkovitejšo metodo dela navajajo skupinsko obravnavo ter 
občasno sodelovanje strokovnih delavcev - izvajalcev ZR in tudi osebnih 
zdravnikov. 

• Najpogosteje se mentorju pridružita psiholog in socialni delavec.
• Večina ZC je pohvalila sodelovanje z institucijami v lokalnem okolju (Zavod 

za zaposlovanje, CSD, lokalna skupnost).



Kritične točke
• Vodstva ZC navajajo problem pridobivanja del s kandidiranjem na javnih 

razpisih, ker je le teh malo oz. so oblikovana tako, da se ne morejo prijaviti 
nanje.

• Vsi so bili enotni, da so vzpodbude za zaposlitev na zaščitenih delovnih 
mestih prenizke in da bi lahko Zavod za zaposlovanje ali Sklad RS za 
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov imela bolj pogoste razpise in tudi višja 
finančna sredstva za zaposlitev posameznega invalida na zaščitenem 
delovnem mestu. 

• Večina ZC želi vpogled v evidenco zavezancev za kvoto.
• Vključitev invalida v zaposlitev takoj po končani rehabilitaciji je najboljša 

rešitev a je sedaj neizvedljiva, saj se čaka na odločbo organa tudi do 6 
mesecev.

• Popravi naj se pravilnik o ZC v katerem naj se uredi financiranje stroškov za 
delo strokovnih delavcev v ZC tako, da ne bo smiselno odpiranje novih ZC 
zgolj zaradi ekonomske računice



Predlogi
• Javni razpisi, ki jih razpisujejo državne institucije naj se obvezno podvržejo kontroli z 

vidika varstva konkurence in sprejeti Vladno priporočilo, da so vsi tovrstni razpisi 
koncipirani tako, da že v osnovi omogočajo oddajo posla socialnemu podjetništvu;

• Lokalne skupnosti morajo postati nosilci reševanja problematike zaposlovanja ranljivih 
skupin, zlasti z oddajanjem javnih naročil poslovnim subjektom, ki zaposlujejo te 
skupine;

• Ustrezne spodbude za novo zaposlovanje primerne tudi za ZC, ki so praviloma zavodi 
oz. neprofitne organizacije;

• Izdelati enotne pogoji sofinanciranja strokovnih delavcev tudi za večje ZC;
• Urediti nagrajevanje in pravice zaposlenih v ZC, ki izvirajo iz delovnopravne 

zakonodaje (delovna uspešnost, jubilejne nagrade, odpravnine, minulo delo); 
• Uskladiti določbe ZRZI z Uredbo EU o skupinskih izjemah… in sicer v določbah o 

številu invalidov v zaščitni zaposlitvi, saj uredba govori o odnosu 50:50 – invalidni : ne 
invalidi, …

• Razlika v plači za prejšnje delo po ZPIZ in subvencija plače, ki jo izplačuje Sklad imata 
skupno osnovo v nižji delovni učinkovitosti delavca zaradi invalidnosti a se v 
zakonodaji razumeta različno – ZPIZ ni državna pomoč, Sklad je državna pomoč…Obe 
se izplačujeta invalidu in obe sta pravica invalida in ne delodajalca.



• Hvala za pozornost, uspešno delo še 
naprej

• Tatjana Brumnič-Smrekar
• Dominik Presen


