


EVALVACIJA ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE V 

POVEZAVI Z VZPODBUDAMI ZA ZAPOSLOVANJE 

INVALIDOV

Nosilec: URI Soča - Razvojni center za zaposlitveno     

rehabilitacijo

Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve, Direktorat za invalide

Ljubljana, 29. marec 2009 



Namen evalvacije 

1. Ugotoviti stanje in problematiko pri izvajanju 

vzpodbud po Zakonu o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

(zakonske naloge  Sklada za vzpodbujanje

zaposlovanja invalidov) 

2. Predlogi za spremembe Zakona o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in 

podzakonskih aktov k zakonu  



Izhodišča za evalvacijo

1. Analiza podatkov o vzpodbudah v povezavi z 

zaposlitveno rehabilitacijo

2. Pravila Evropske komisije za državne pomoči –

povzetek bistvenih določb sistema državnih 

pomoči (invalidska podjetja in zaposlitveni centri)

3. Mednarodne primerjave po drugih državah 

članicah Evropske unije (Avstrija, Danska, 

Madžarska, Slovaška)



Učinki kvotnega sistema v prvih treh letih 

1. Povečanje zaposlovanja invalidov za 9 % (od 31.205 

na 33.891 v l. 2008)

2. Zavezancev za kvoto je 5.400 

3. Pribl. 7.500 delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

4. Število delodajalcev, ki niso zavezanci za kvoto in 

zaposlujejo invalide, se je povečalo za 400% 

(l. 2006- 564 delodajalcev; l.2008- 2.058 delodajalcev)

3. Skoraj polovica vseh zavezancev za kvoto, le- te ne 

izpolnjuje (cca 2.400 delodajalcev mesečno)

4. Nadomestna izpolnitev kvote – leta 2008 že 10,8 mio 

EUR  



Gibanje števila zaposlenih invalidov v letih 2006 

- 2008

Učinki kvotnega sistema



Gibanje števila zaposlenih invalidov 2006-2008

1. naraslo za 9% (od 31.205 na 33.891). 

2. Največji porast zaposlovanja invalidov pri 

običajnih delodajalcih 

3. Zaposlovanje invalidov v IP in ZC ostaja 

približno enako (cca 6.500)

4. Subvencijo plače je 31.12.2008 prejemalo 5.807 

invalidov v IP in ZC



Delodajalci, ki niso zavezanci za kvoto 

Graf št. 2: 



Vzpodbude za zaposlovanje pri Skladu 

1. subvencije plač invalidom zaradi doseganja 
nižjih delovnih rezultatov, ki so posledica 
invalidnosti (zaščitna zaposlitev, podporna 
zaposlitev, v invalidskih podjetjih)

2. plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in 
sredstev za delo invalidov (vsi delodajalci)

3. plačilo stroškov storitev v podpornem 
zaposlovanju (vsi delodajalci)

4. nagrada za preseganje kvote (podlaga uredba 
VRS)

5. letna nagrada delodajalcem za dobro prakso na 
področju zaposlovanja invalidov (razpis, vsi 
delodajalci)

6. druge razvojne vzpodbude.



Subvencija plače(68. člen ZZRZI)

Na dan 31.12.2008 je subvencijo plače prejemalo 

5807 invalidov zaposlenih v invalidskih podjetjih 

in zaposlitvenih centrih.



Subvencija plače (68. člen ZZRZI)

Prednosti

Osebe, ki so do 

subvencije plače 

upravičene, se brez 

tega večinoma ne bi 

mogle zaposliti.  

Slabosti 

V  praksi se pravica do 

subvencije v 

podpornem 

zaposlovanju veže na 

pogoje kot so 

preseganje kvote, 

zaposlitev za 

nedoločen čas ali 

najmanj 24 mesecev.



Subvencija plače (68. člen ZZRZI)-slabosti

1. Tudi pri delodajalcih, ki kvoto presegajo, se 

subvencija plače v okviru podpornega 

zaposlovanje ne izvaja.

2. Zaradi določila v pravilniku se pravice iz naslove 

podpornega zaposlovanja obravnavajo »v 

paketu« ( subvencija, storitev, prilagoditve 

DM), ne pa po individualnih potrebah invalida.

3. Zaposlitev v invalidskem podjetju -problem 

roka,  šele po najmanj 3- mesečni  zaposlitvi v 

invalidskem podjetju, čeprav je bil npr. invalid 

prej že v storitvi N v sklopu ZR.



Subvencija plače (68. člen ZZRZI)-slabosti

1. Vlogi za odobritev subvencije plače morajo 

invalidi priložiti Poročilo o izidu ocenjevanja in 

zaključno oceno, ki jo pripravijo izvajalci storitev 

zaposlitvene rehabilitacije. To vključuje veliko 

osebnih in zaupnih  podatkov, ki za Sklad kot 

finančni institucijo niso pomembni v procesu 

odločanja o pravici do subvencije. 

2. Višina subvencije je vezana na minimalno 

plačo, kar postavlja v neenakopraven položaj 

invalide z višjimi stopnjami izobrazbe. 



Subvencija plače (68. člen ZZRZI)-predlogi

1. Poenostaviti postopke – v zakonu definirati, da 

“o pravici do subvencije odloča Sklad  na podlagi 

odločbe o zaposljivosti, ki jo izda  ZRSZ, ta  

vključuje tudi višino subvencije plače, ki 

temelji na oceni doseganja delovnih 

rezultatov”. 

2. Pravico do subvencije invalid pridobi z dnem 

zaposlitve in jo ohrani tudi v primeru 

zaposlitve pri drugem delodajalcu 



Subvencija plače (70. člen ZZRZI)-predlogi

1. Bolj smiselno vezati subvencijo plače na 

doseganje delovnih rezultatov in ne na obliko 

zaposlitve.  

2. Potrebna sprememba 16. člena Pravilnika o 

merilih in postopku za določitev višine 

subvencije plače za invalide, ki sedaj opredeljuje 

višino subvencije glede na doseganje delovnih 

rezultatov in obliko zaposlitve. 



Prilagoditve delovnih mest in podporne storitve

1. V 2007 je sklad financiral 1 vlogo za prilagoditev 

delovnega mesta, v letu 2008 pa je sklad prejel 3 

vloge, od katerih je pri 2 zahteval dopolnitve, ena 

vloga pa je bila pozitivno rešena.

2. Ena vloga za podporne storitve.  

3. Potrebe po prilagoditvi delovnega mesta so 

večje, kot to izkazujejo dosedanje vloge 

delodajalcev. 



Prilagoditve delovnih mest in podporne storitve

1. Težave pri realizaciji plačila prilagoditev delovnih 

mest in podpornih storitev.

2. Število financiranih prilagoditev delovnega 

mesta:l. 2007 -1 vloga,l. 2008 3 vloge – 1 

pozitivno rešena, l.2009-1 vloga

3. Sklad predlaga poenotenje obeh postopkov v 

enega (za podporne storitve). Obe pravici naj bi 

bili vezani na invalida in ne na delodajalca.

4. Pravica invalida naj bi bila prenosljiva spodbuda 

od enega k drugemu delodajalcu.



Sofinanciranje prilagoditve delovnega mesta

Prednosti

Za določene ciljne skupine-

edina možnost 

zaposlitve. 

Slabosti

1. Plačilo največ 70 % dejanskih 

stroškov prilagoditve.

2. Prenehanje delovnega 

razmerja: delodajalcu 

ostanejo prilagoditve, ki mu ob 

zaposlitvi drugega delavca ne 

koristijo več, invalid pa lahko 

ostane brez  potrebnih 

prilagoditev. 

3. Manjka možnost prilagoditve 

DM v času usposabljanja 

zaposlitvene rehabilitacija 

velikokrat sploh ni možna v 

realnem okolju (enako JD…) 



Prilagoditve delovnega mesta- predlogi

1. Zagotoviti do 100% kritje stroškov prilagoditve ob 

zaposlitvi  za nedoločen čas.

2. V pravilniku definirati, katere prilagoditve in pod 

kakšnimi pogoji  v primeru prenehanja delovnega 

razmerja pripadajo delodajalcu in katere invalidu -

tripartitna pogodba (SVZI, delodajalec, invalid).

3. Ustanovitev Sklada prilagojenih delovnih pripomočkov 

za invalide, ki bi omogočali izposojo pripomočkov v 

času usposabljanja in zaposlitve?  

V primeru prenehanja zaposlitve in prehoda invalida v 

brezposelnost,  bi se ti pripomočki ponovno vrnili v 

Sklad. 



Plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju-

prednosti  

1. Pomembna podpora invalidom pri vključevanju 

v delo in pri ohranjanju zaposlitve v realni 

delovni sredini. 

2. Največja možnost za povečanje kvalitetnega 

zaposlovanja invalidov. 

3. Vzpostavljena mreža izvajalcev zaposlitvene 

rehabilitacije, zaposlitvenih centrov in invalidskih 

podjetij  s strokovnimi delavci in sodelavci nudi 

ustrezno strokovno podlago za izvajanje 

podpornih storitev.  



Plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju-

slabosti

1. Nedorečenost in neusklajeno razumevanje 

obstoječih predpisov ter nedodelana 

postopkovna pravila. 

2. Pravica invalida je vezana na izpolnjevanje 

kvote s strani delodajalca, čeprav gre za pravico 

invalida. 

3. Pogoj je zaposlitev za nedoločen čas ali 

najmanj 24 mesecev. 

4. Podporne storitve so invalidu potrebne ne glede 

na trajanje zaposlitve, njihovo izvajanje pa lahko 

prispeva k dolgotrajnejši zaposlitvi. 



Plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju-

slabosti/ izvajalci podpornih storitev 

Dileme glede primernih izvajalcev podpornih 

storitev. V skladu z 9. členom ZZRZI jih  lahko 

izvajajo strokovni delavci na področju 

zaposlitvene rehabilitacije in osebe, ki imajo 

certifikat o poklicni kvalifikaciji ali druga ustrezna 

dokazila o usposobljenosti za opravljanje takih 

del (strokovni sodelavci). 

Pri Centru za poklicno izobraževanje je bil že leta 

2007 prejet poklicni standard delovni 

inštruktor, izvajalci ZR, ZC in IP imajo že 

usposobljene mentorje. 



Plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju-

predlogi

1. Individualiziran načrt podpore - definira vrsta 

podpornih storitev, potreben čas, trajanje 

podpore, eventualna kontrola ipd. 

2. Obveznosti sodelujočih se dogovorijo s 

pogodbo med invalidom, delodajalcem in 

izvajalcem podpornih storitev. 



Plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju-

predlogi

Sredstva za izvajanje podpornih storitev naj se 

nakazujejo izvajalcu storitev (npr. izvajalec 

zaposlitvene rehabilitacije, invalidsko podjetje, 

zaposlitveni center ali druga fizična oseba, ki 

izpolnjuje pogoje za opravljanje teh storitev). 

Izvajalec storitev je tudi vlagatelj zahtevka za 

plačilo storitev, ob tem pa izvedbo storitev 

potrdita invalid in delodajalec.



Nagrade za preseganje kvote – (75. člen ZZRZI)

V letu 2008 se je znesek izplačanih nagrad za 

preseganje kvote v primerjavi s predhodnim letom 

povečal za 44%. Razlogi: 

• večja prepoznavnost  med delodajalci in

• uvedba elektronske oddaje vloge za priznanje pravice 

ter elektronske oddaje zahtevkov za izplačilo

Izplačila za nagrade v letu 2006 4.204.000 EUR

Izplačila za nagrade v letu 2007 7.552.755 EUR

Izplačila za nagrade v letu 2008 10.916.967 EUR



Oprostitev plačila prispevkov PIZ – nagrade za preseganje 

kvote (74. čl.)

1. Delodajalci ne znajo porabiti sredstev v skladu z 

zakonodajo. Težave so pri razumevanju porabe 

sredstev.

2. Namenjena invalidu, ne delodajalcu. 

3. Število vlagateljev se ni povečalo, ker so izdane 

odločbe veljavne za ves čas preseganja kvote in 

ne le za 12 mesecev, kot to velja za nagrado za 

preseganje kvote. 



Nagrada za preseganje kvote

1. Za novo zaposlovanje manj pomembna 

vzpodbuda. Večina delodajalcev si prizadeva 

izpolniti kvoto bodisi z zaposlitvami ali preko 

nadomestne kvote. 

2. Smiselno ohraniti in ob tem poskrbeti še za 

ustrezno promocijo te vzpodbude pri 

zaposlovanju invalidov.



JAVNI RAZPIS ZA FINANČNE VZPODBUDE 

DELODAJALCEM ZA ZAPOSLITEV INVALIDOV

1. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim 

invalidom, za določen čas najmanj 12 mesecev 

2. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim 

invalidom, za nedoločen čas 

3. Neposreden prehod invalida iz javnih del v 

redno delovno razmerje za nedoločen čas

4. Samozaposlitev invalida za nedoločen čas

5. Neposredni prehod zaposlenega invalida iz 

delovnega razmerja sklenjenega za določen čas, 

v delovno razmerje za nedoločen čas



Javni razpis za finančne vzpodbude delodajalcem za 

zaposlitev invalidov v letu 2008

Leto Število zaposlitev invalidov

2005 109

2006 486

2007 570

2008 719



Finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov 

(vsakoletni javni razpis)

Prednosti 

1. Kombinacija  storitev 

zaposlitvene 

rehabilitacije, 

programov APZ  in 

finančnih vzpodbud

2. Zaposlitev za 

nedoločen čas -

ugodni učinki na 

socialno varnost 

invalidov

Slabosti 

1. Ni kontinuitete pri 

izvajanju 

sofinanciranja 

zaposlovanja  -

dosedanji razpisi so 

sicer  zagotavljali, da 

je bilo terminsko 

pokrito neprekinjeno 

obdobje; negotovost-

upad zaposlovanja 



Javni razpisi za subvencije - Predlogi 

1. Kontinuiran, odprt razpis do porabe sredstev  

Jasni pogoji bi delodajalcem olajšali odločanje 

glede zaposlovanja 

2. Ciljna skupina - invalidi po končani 

zaposlitveni rehabilitaciji (to so najtežje 

zaposljivi invalidi)

3. Del sredstev npr. med 500 in 700 evrov na 

posameznega invalida iz celotne vsote sredstev 

(npr. od 12.000 evrov) nameniti v obliki storitev 

zaposlitvene rehabilitacije pri vključevanju 

invalida v proces dela na konkretnem 

delovnem mestu.



Javni razpis za eksperimentalne oblike

1. Prednosti: Pozitivna vzpodbuda za 

zaposlovanje. 

2. Slabosti: Cilji in kriteriji niso bili dovolj jasno 

definirani.

3. Predlog: Smotrno je namenjati sredstva za 

razvoj novih programov, ob tem pa jasno 

definirati kriterije razpisa in skrbeti, da ne prihaja 

do podvajanja z drugimi razpisi MDDSZ in 

ZRSZ. 



Druge vzpodbude – Zaposlitveni centri

1. Zaščitno zaposlovanje omogočiti tudi v IP in običajnem 

delovnem okolju.

2. Oblikovati pogoje, ki bodo zagotavljali ustrezno strokovno 

pomoč osebam, zaposlenim v zaščitni zaposlitvi (npr. v 

običajnem delovnem okolju pravica do storitev 

podpornega zaposlovanja).

3. Zagotoviti sistemski vir zagonskih sredstev in 

sredstev za investiranje v ZC zaradi zagotavljanja 

osnovnih pogojev za ustanavljanje novih zaposlitvenih 

centrov, njihovega obstoja in za posodabljanje 

tehnologije. 



Druge vzpodbude

1. Potrebna so jasna pisna  navodila in  razlage 

zakonskih določil.  

2. Zagotoviti usklajeno delovanje MDDSZ,  Zavoda 

Republike Slovenije  za zaposlovanje, Sklada za 

vzpodbujanje zaposlovanja invalidov  in ažurno 

prenašanje informacij do vseh izvajalcev, 

strokovnih delavcev na ZRSZ  in drugih 

izvajalcev in uporabnikov ZZRZI. 



Analiza brezposelnih  invalidov, ki so se zaposlili s 

pomočjo vzpodbud po ZZRZI 

1. Vzorec 2413 oseb

• 1855 oseb -subvencija za zaposlitev na javnem 

razpisu 

• 588 osebam pa je bila priznana pravica do 

subvencije plače po 68. členu ZZRZI

• Podporna zaposlitev NE ( samo 15 odločb SVZI, 

od tega 13 BO- premajhen vzorec)

• 2. Obdobje od 2006 do 31.12. 2008



Število vključenih in značilnosti invalidov 

1. Največ na OS ZRSZ Ljubljana (28,8%) in 

Maribor (16,3%)

2. Po velikem številu zaposlenih s pomočjo 

subvencije za zaposlitev izstopa OS Velenje 

(14,4%)

3. Neugodna starostna struktura in izobrazbena 

struktura

4. Prevladujejo moški ( večje število brezposelnih 

invalidov med moškimi) 



Struktura po spolu – prevladujejo moški , večje število 

brezposelnih invalidov med moškimi 
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Starostna struktura 

• preko 20 % invalidov starejših od 50 let 

(pri brezposelnih osebah, ki niso invalidi, sicer ta 

delež znaša okoli 11 %)

• invalidi se najbolj uspešno zaposlujejo v 

starostnih skupinah 30 do 39 let in 40 do 49 let 

• 50 % mlajših od 40 let (pri brezposelnih osebah, 

ki niso invalidi, ta delež znaša preko 70%)



Starostna struktura
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Izobrazbena struktura 

1. Več kot polovica BO ima invalidov samo I. do II. 

stopnjo dosežene izobrazbe, zato je pričakovano 

največji delež zaposlitev invalidov v tej skupini 

2. Skupina, ki najtežje najde zaposlitev. 

3. Sorazmerno visok delež zaposlenih z doseženo 

V. stopnjo izobrazbe pa odstopa od siceršnje 

izobrazbene strukture brezposelnih invalidov 

(dejanske potrebe delodajalcev po kvalificirani 

delovni sili) . 



Izobrazbena struktura 

Graf 4: Izobrazbena struktura invalidov vključenih v vzpodbudo SVZI
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Vključevanje v zaposlitveno rehabilitacijo in programe 

APZ

• ZR:  16,4% od 2413 oseb 

• APZ: 43,5 % 

• V ZR invalidi z največjimi ovirami pri 

zaposlovanju 

• Dobro pripravljeni na zaposlitev 

• Potreba po programih za starejše, manj 

izobražene, z delovnimi izkušnjami in znanji



Razporeditev vključitev po storitvah ZR 
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Vzpodbude - stališče izvajalcev ZR

1. storitev J: delodajalec ni deležen nobene 

spodbude oz. povračila stroškov, tako kot pri  

usposabljanju v  APZ

2. vprašljiva je osnova subvencije za plačo, 

vezana na minimalno plačo – primernejša bi bila 

vezava na delovno učinkovitost, ne na obliko 

zaposlitve

3. za prilagoditve delovnih mest med 

usposabljanjem nimamo namenskih sredstev, 

čeprav so le-te potrebne



Vzpodbude - stališče invalidov

1. nekatere osebe se ne marajo pozitivno opredeliti do 

statusa invalida (predvsem bolj izobraženi)-potrebna 

večja  fleksibilnost 

2. Kontinuiteta procesa ZR - zmanjševati čakalne dobe 

za vključitev

3. stimulativno nagrajevanje invalidov kot v APZ 

(rehabilitacija se mora invalidu izplačati)

4. nepoznavanje pravic - medinstitucionalne povezave

5. Zagotoviti podporo tudi po zaključku postopkov – ko je 

invalid še vedno brez službe 



Hvala za pozornost!


