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I.  SISTEMSKI VIDIK
ZAKON O JAVNIH NAROČILIH

110. člen Zakona o javnih naročilih (Ur.l. RS št. 39/2000) v 
povezavi z 47. členom ZZRZI določa, da naročnik lahko odda 
naročilo brez predhodne objave javnega razpisa, če gre za 
dejavnost usposabljanja in zaposlovanja invalidov pod 
posebnimi pogoji in za katero v ta namen poda mnenje Urad za 
javna naročila.

NADOMESTNA IZPOLNITEV KVOTE

64. člen ZZRZI – Za izpolnitev kvote šteje tudi sklenitev pogodbe 
o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom oz. 
invalidskim podjetjem, po kateri se priznavajo stroški dela v 
višini zneska 12 minimalnih plač za vsakega invalida, ki bi ga 
moral delodajalec zaposliti v okviru predpisane kvote.



VLOGA LOKALNE SKUPNOSTI

V 43. členu ZZRZI (Ur. l. RS št. 63/2004) je opredeljena tudi vloga 
občine, ki skrbi za vzpodbujanje ustanavljanja zaposlitvenih 
centrov na svojem območju.

II. AKTIVNI VIDIK

vključuje:

AKTIVNOST MANAGEMENTA

skrb za pridobivanje dela,
uspešno poslovanje,
usmerjenost na zaposlene.



STRUKTURA INVALIDOV

Osebe, pri katerih je zaradi razvojnih ali zdravstvenih
razlogov trajno zmanjšana sposobnost za delo;
Imajo izrazitejše težave pri vključevanju v delovno
sredino;
Potrebujejo posebno vodenje v delovnem procesu.

DEJAVNOST NA TRGU

Lastni programi;
Sodelovanje z delodajalci.



III. PREDSTAVITEV PROJEKTA

„SOCIALNA EKONOMIJA IN DRUŽBENO 
ODGOVORNO PODJETJE“ 

TEMELJNI CILJI PROJEKTA

Zagotoviti izvajanje programov zaposlitvenih centrov na področju
z večjo stopnjo brezposelnosti in manjšimi možnostmi
zaposlovanja ranljivih skupin oz. v okoljih, kjer je pomanjkanje
izvajalcev programov (Ljubljana z okolico);

Zagotoviti stabilen delovni program;

Zagotoviti delovne pogoje skladno z zahtevami delovnega procesa
in omejitvami zaposlenih invalidov v sodelovanju z delodajalcem;



Vzpostavitev prostorskih, organizacijskih in logističnih pogojev
za izvajanje nekaterih primernih proizvodnih procesov v 

prostorih   zaposlitvenega centra. V sodelovanje vstopa 
delodajalec kot

nosilec delovnega programa, ki zagotavlja proizvodne postopke
in nadzor, zaposlitveni center pa zagotavlja prostore in je
izvajalec delovnih programov;

REALIZIRANE NALOGE

Zagotovljen stabilen delovni program;
Izvedeno usposabljanje za delo ter dodatna zaposlitev 8
invalidov na zaščitenih delovnih mestih;
Vzpostavljeno sodelovanje med zaposlitvenimi centri in 
delodajalcem, ki zagotavlja možnost in zahtevo po stabilni
zaposlitvi.



RAZVOJNE PERSPEKTIVE PROJEKTA

Vzpostavljanje mreže zaposlitvenih centrov, ki bi na osnovi
medsebojnega sodelovanja zagotavljali kritično maso za
sodelovanje z gospodarskimi družbami;

Povečanje števila zaposlenih invalidov na zaščitenih delovnih
mestih;

Motiviranje delodajalcev za sodelovanje z zaposlitvenimi centri
zaradi uspešno opravljenega dela oziroma zaradi njihovega 
prispevka k uspešnemu poslovanju podjetja.



ZAKLJUČEK

PARTNERSKA SODELOVANJA PREDSTAVLJAJO 
OKOLJA, KI SPOŠTUJEJO IN VKLJUČUJEJO 
RAZLIČNOST VSAKEGA POSAMEZNIKA IN NUDIJO 
MOŽNOST VSAKEMU, DA PRISPEVA K 
DOSEGANJU LASTNIH IN POSLOVNIH CILJEV.


