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UVODNIK

slika 1: Predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Dra-
go Novak

Zveza delovnih invalidov Slovenije v letošnjem in priho-
dnjem letu obeležuje 40. letnico svojega delovanja. Kot 
vse drugo v življenju, je tudi čas relativen. Če razmišlja-
mo o stoletjih, se nam zdi 40 let sorazmerno kratko ob-
dobje. Toda, če vzamemo za merilo dolgost povprečne-
ga človeškega življenja, predstavlja 40 let kar pomemb-
no obdobje, v katerem se vsakdo od nas srečuje s tve-
ganji, udarci usode, zadovoljstvom in dosežki. Naša pre-
teklost je dolga vrsta zavidanja vrednih uspehov. 

Kot reprezentativna organizacija delovnih invalidov in 
oseb s telesno okvaro smo lahko ponosni na naše delo, 
na nekatere naše člane, ki so pripravljeni sooblikovati Zve-
zo, ki so pripravljeni dihati z Zvezo, jo nenehno izboljše-
vati in jo znati ceniti; na dobre stike z lokalnimi skupnost-
mi; na posebne socialne programe in raznolikost delav-
nic - ti so dopolnilna skrb za delovne invalide in osebe 
s telesno okvaro in niso in ne morejo biti nadomestek 
za programe socialnega varstva; Zvezi in društvom in-
validov finančna sredstva iz javnih virov niso vnaprej za-
gotovljena in je potrebno za pridobitev takih sredstev 
izdelati kvalitetne programe in jih predložiti tistim, ki so 
pogoje za sofinanciranje razpisali in po izvedbi tudi poro-
čati o namenski porabi denarja; ponosni smo na številne 
prostovoljce, ki vodijo posamezne dejavnosti in so pri-
pravljeni svoj prosti čas, znanje in izkušnje deliti z nami; 
na večjo prepoznavnost v širši družbi, saj dobiva Zveza 
vabila in povabila na različne konference, okrogle mize; 
povabila za sodelovanje v strokovnih komisijah in odbo-
rih; povabila za predstavitev projektov Zveze doma in v 
tujini – v državah Evropske unije.

Prihodnost bo brez dvoma prišla, toda prihodnost še ni 

nadaljevanje uspehov iz sedanjosti, ki bi nam bili dani 
sami po sebi. Za uspehe si moramo prizadevati, slabe 
stvari pa pridejo navadno kar same. Pravi motivi dajejo 
energijo za naše dejavnosti, brez njih ni razgibanosti, am-
pak le dolgočasna, siva monotonija. 

Želim, da bi nam bilo v prihodnje boljše; želim si pred-
vsem napredka in stabilno delovanje Zveze in društev 
invalidov – njenih članov.
Menim, da se ugled Zveze dviguje, kar je treba predvsem 
znati in hoteti narediti, vse skupaj pa je navsezadnje do-
bra popotnica za naprej. 

Toda vrnimo se k našemu jubileju: to, kar je dobro, naj se 
obdrži, tisto, kar je še boljše, naj se še dodatno razmah-
ne in razvije. Dobro vemo, da tradicijo sicer lahko ustva-
rimo, toda samo z njo še ne moremo ničesar doseči. 
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KONVENCIJA OZN
O PRAVICAH INVALIDOV
mag. Cveto Uršič, mag. Aleksandra Tabaj, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Uvod
Konvencija je prvi pravno zavezujoč dokument Združenih 
narodov s področja invalidskega varstva, ki zagotavlja uve-
ljavljanje človekovih pravic oziroma načela enakih možno-
sti in enake obravnave ter preprečevanja diskriminacije, ki 
jo doživljajo invalidi na različnih področjih življenja. 

Besedilo konvencije je opredeljeno v 50 členih, ki poleg 
uvodnih členov, v katerih je najprej opredeljen namen kon-
vencije, pomen izrazov, splošna načela, splošne obvezno-
sti in enakost ter nediskriminacija, opredeljujejo usmeritve 
in ukrepe po področjih, ki so pomembna za življenje inva-
lidov. Naj naštejem samo nekatera področja: ozaveščanje; 
dostopnost; pravica do življenja; enakost pred zakonom; 
prepoved mučenja ali krutega, nečloveškega ali ponižujo-
čega ravnanja ali kaznovanja; prepoved izkoriščanja, na-
silja in zlorabljanja; varovanje osebne integritete; pravica 
do prostega gibanja in državljanstva; samostojno življenje 
in vključenost v skupnost; osebna mobilnost; svoboda iz-
ražanja in mnenja ter dostop do informacij; spoštovanje 
zasebnosti; spoštovanje doma in družine; izobraževanje; 
zdravje; usposabljanje in rehabilitacija, delo in zaposlova-
nje; ustrezna življenjska varnost in socialna varnost; so-
delovanje v političnem in javnem življenju; sodelovanje v 
kulturnem življenju, rekreaciji, prostočasnih dejavnostih in 
športu. Konvencija pa je pomembna tudi zato, ker jasno 
definira ključne izraze – invalid, invalidnost, diskriminacija 
zaradi invalidnosti ali primerna prilagoditev.

Načela na katerih temelji konvencija – in na katerih mora-
jo temeljiti tudi nacionalni predpisi in programi, so: »spo-
štovanje prirojenega dostojanstva, osebne samostojnosti, 
ki vključuje svobodo izbire in neodvisnost posameznikov; 
nediskriminacija; polno in učinkovito sodelovanje in vklju-
čenost v družbo; enakost možnosti; dostopnost; enake 
možnosti za moške in ženske; spoštovanje razvojnih spo-
sobnosti invalidnih otrok ter spoštovanje pravice invali-
dnih otrok do ohranitve njihove identitete«. 

Konvenciji je priložen izbirni protokol, ki opredeljuje pristoj-
nosti in delovanje Odbora za pravice invalidov, predvsem v 
zvezi z obravnavo sporočil posameznikov in skupin posa-

meznikov ter drugih informacij, ki se nanašajo na hude in 
sistematične kršitve konvencije s strani držav pogodbenic. 

Slovenija je med prvimi državami na svetu, ki je ratificira-
la konvencijo. S tem Slovenija potrjuje svojo zavezanost 
uresničevanju človekovih pravic vseh ljudi, prav posebej 
pa ranljivih skupin, med katere uvrščamo tudi invalide. In-
validi so namreč zelo številčna skupina – tako v OZN oce-
njujejo, da je vsaj 10% svetovnega prebivalstva invalidov, 
isto velja za Slovenijo. 

Slovenija je socialna in pravna država, kot je zapisano v 
uvodnem delu slovenske Ustave. To potrjujejo tudi aktiv-
nosti in dejanja sedanje Vlade. Sprejeti oziroma dopolnje-
ni so bili temeljni predpisi, ki prepovedujejo diskriminacijo 
tudi na podlagi invalidnosti – naj omenim samo Zakon o 
uresničevanju načela enakega obravnavanja in Zakon o 
delovnih razmerjih. Dopolnjeni so bili predpisi s področja 
socialne politike – Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov, Zakon o visokem šolstvu, Zakon 
o štipendiranju, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pre-
prečevanju nasilja v družini, itd. Vlada oziroma Državni 
zbor sta sprejela vrsto programov oziroma resolucij, ki te-
meljijo na spoštovanju človekovih pravic in zagotavljanju 
enakih možnosti tudi za invalide – Resolucija o nacional-
nem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 
2010 in Akcijski program za invalide 2007 – 2013. Po-
membno je, da so se resorno ministrstvo, Vlada in tudi 
Državni zbor o vseh teh dokumentih posvetovali z invali-
di in njihovimi reprezentativnimi organizacijami. 

Upoštevajoč povedano lahko z vso odgovornostjo skle-
nemo, da Slovenija ostaja socialna država in država prava, 
ki ima posluh za ranljive skupine, posebej še za invalide. 

Je pa seveda ratifikacija Konvencije nova zaveza – da Slo-
venija dopolnjuje svoj pravni red, še bolj pa, da ga uresni-
čuje v praksi! Gre za uveljavljanje pravice do dostopnosti 
(grajenega okolja, informacij in komunikacij), za pravico do 
življenja izven institucij – tu želimo poudariti potrebo po 
razvoju programov osebne asistence in dolgotrajne oskr-
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be. Seveda je še vrsta drugih področij, kjer bo treba še 
marsikaj postoriti – ne pozabimo na posebne potrebe in-
validnih žensk in otrok, pa izobraževanje, itd.

Izbrane temeljne pravice

1. Zaposlovanje

Delo oziroma zaposlitev sta ključna za socialno vključe-
nost, ekonomsko neodvisnost, omogočanje samostoj-
nega življenja in večje dostojanstvo invalidov. Analize v 
vseh državah članicah Evropske unije, tudi v Sloveniji, 
potrjujejo, da so invalidi ranljiva in zapostavljena skupina 
na trgu dela. Zato države izvajajo različne programe in 
ukrepe, s katerimi želijo izboljšati zaposlitvene možnosti 
za invalide. V zadnjih treh letih država z novimi ukrepi za 
spodbujanje zaposlovanja pomembno izboljšala položaj 
invalidov na trgu dela. Na podlagi ukrepov iz zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji se je v zadnjih dveh letih zapo-
slilo skupaj skoraj 3.700 brezposelnih invalidov, kar je še 
enkrat več kot v letih pred uvedbo zakona. Invalidi lah-
ko uveljavljajo pravico do rehabilitacije, saj je v Sloveniji 
od začetka leta 2006 oblikovana mreža izvajalcev zapo-
slitvene rehabilitacije, ki pokrivajo celotno državo. Inva-
lidska podjetja zagotavljajo zaposlitev težkim invalidom. 
Vemo, da je bil tudi dopolnjen Zakon o delovnih razmer-
jih, ki prepoveduje diskriminacijo pri zaposlovanju tudi 
na osnovi invalidnosti.

Ko preberemo 27. člen Konvencije, ki govori o zaposlo-
vanju in delu, vidimo, da smo na pravi poti. Pričakujemo 
tudi nadaljnje spodbujanje možnosti za samozaposlitev, 
podjetništvo in razvoj socialnega podjetništva. Državna 
uprava mora postati vzor pri zaposlovanju invalidov v 
javnem sektorju! Spodbujati oziroma omogočati mora-
mo vseživljenjsko usposabljanje in izobraževanje invali-
dov. Najtežjim invalidom moramo omogočati delo – tu-
di v prihodnje z razvojem varstveno delovnih centrov 
in sledenjem usmeritev zapisanih v nacionalni strategiji 
socialnega varstva! Kljub naštetim pozitivnim premikom 
pa je še vedno delež brezposelnih invalidov previsok! In-
validi še vedno ostajajo dalj časa brezposelni kot neinva-
lidi, imajo nižjo izobrazbo, nižje dohodke, itd. 

Slovenija torej razvija odgovorno in sodobno politiko za-
poslovanja invalidov. Zavedamo se, da moramo v priho-
dnosti oblikovati še bolj učinkovito politiko, na podlagi 
katere se bodo lahko nadaljevali pozitivni trendi oziroma 
se bodo še okrepili.

2. Izobraževanje

V različnih dokumentih s področja življenja invalidov lahko 
preberemo, da je izobraževanje temeljna sestavina zago-
tavljanja socialne vključenosti in neodvisnosti vseh oseb, 
vključno invalidov, na vseh stopnjah – predšolska vzgoja, 
osnovno- in srednješolsko, dodiplomsko in podiplomsko iz-
obraževanje. 

Vlada Republike Slovenije oziroma resorno ministrstvo je 
v zadnjih letih sprejelo vrsto ukrepov s katerimi vzpodbuja 
izobraževanje invalidov na vseh ravneh. Samo kot primer 
dobre prakse naj izpostavimo, da pri vseh investicijah v iz-
gradnjo novih študentskih domov ali njihovo prenovo Mi-
nistrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo dosle-
dno upošteva predpisane ukrepe za zagotovitev dostopa 
in uporabe objekta invalidom. Študentski domovi, ki so bili 
zgrajeni in predani v uporabo v zadnjem obdobju, vsebujejo 
tudi ustrezno število invalidom prilagojenih bivalnih prosto-
rov. Ravno tako se spodbuja univerze, da bi imele posebne 
referente za pomoč invalidnim študentom. Vemo, da je bilo 
veliko storjenega tudi na ravni osnovnega šolstva. Sedem-
deset osnovnih šol v Sloveniji že ustreza vsem zahtevanim 
kriterijem o dostopnosti grajenega okolja! Vedno več je in-
validnih otrok, ki se šolajo v rednih osnovnih ali srednjih šo-
lah s potrebno dodatno pomočjo oziroma prilagoditvami. 

Tako torej lahko rečemo, da Slovenija na vseh ravneh izo-
braževanja sledi usmeritvam iz 24. člena Konvencije. Se-
veda pa tudi tu ne moremo biti v celoti zadovoljni z dose-
ženim. Invalidi so nas opozorili na nekatere težave slepih 
otrok pri vključevanju v redne osnovne šole. Na težave pri 
izobraževanju opozarjajo gluhi. Pri odraslih invalidih še ve-
dno ne moremo biti zadovoljni z možnostmi za poklicno/
zaposlitveno rehabilitacijo. 

Razvojno gledano, podpiramo dosledno uveljavljanje in 
izvajanje konvencije, ker smo prepričani, da bomo z nje-
no uveljavitvijo v Sloveniji omogočili invalidnim otrokom 
in odraslim še več možnosti za vključevanje v programe 
vzgoje in izobraževanja in se bo na ta način dejansko za-
gotavljalo enakopravnost z drugimi državljani!

3. Samostojno življenje

Konvencija v 19. členu določa, da imajo invalidi enako pra-
vico, da »živijo v skupnosti in enako kot drugi odločajo ter 
sprejemajo učinkovite in ustrezne ukrepe, ki jim omogo-
čajo polno vključenost v skupnost in sodelovanje«. Nato 
pa Konvencija nadaljuje, da »imajo invalidi enako kot drugi 
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Slika 2: Iz konference ''Konvencija o pravicah invalidov 
- črka na papirju in / ali realnost'' , Kranjska Gora, 22. - 
23.5.2008

možnost izbrati stalno prebivališče in se odločiti, kje in s 
kom bodo živeli« ter, da so »storitve v skupnosti ter objek-
ti in naprave, ki so namenjeni vsem prebivalcem, enako 
dostopni invalidom in se prilagajajo njihovim potrebam«. 

Zahteve zapisane v tem členu so za kvaliteto življenja inva-
lidov, pa tudi drugih ljudi s posebnimi potrebami izjemno 
pomembne! Naj se za začetek ustavimo samo pri zadnjem 
stavku – storitve v skupnosti ter objekti in naprave, ki so na-
menjeni vsem prebivalcem morajo biti dostopni invalidom! 
Ob tem lahko samo ponovimo besede, ki jih je predsednik 
države Danilo Tűrk izrekel ob začetku Konference 'Konven-
cija o pravicah invalidov – črka na papirju in/ali realnost', ki 
jo je Slovenija organizirala med predsedovanjem Evropski 
uniji: »Prizadevanje za trajno spoštovanje človekovih pravic 
in za njihovo uresničevanje ne sme nikoli zastati, sem zapi-
sal pred mnogimi leti v predgovoru k zbirki mednarodnih 
dokumentov, ki jo je izdala slovensko Društvo za Združe-
ne narode. Te besede veljajo še danes. Morda bi bil danes 
samo še bolj konkreten: uveljavljanje človekovih pravic se 
začenja pri preprostih stvareh. Ali smo kdaj pomislili, kaj po-
meni nakupovati v trgovskem centru, če si slep, gluh ali pa 
na invalidskem vozičku? Kako potovati z vlakom, če ne mo-
reš s prvega na drugi peron? Kako popiti pijačo s prijatelji, 
pa ne moreš v restavracijo, ker je pred njo samo 5 cm vi-
soka stopnica? Kako voliti, ko ne moreš sam prebrati volil-
nega lističa, ker si slep, oziroma ne moreš slediti razpravi na 
televiziji, ker si gluh in oddaja ni prevedena v znakovni jezik? 
Da imaš ustrezne izkušnje in znanja za razpisano delovno 
mesto, vendar te potencialni delodajalec zavrne samo zato, 
ker si invalid? Tu se začne uresničevanje človekovih pravic.«

Slovenija je v zadnjih desetletjih razvila mrežo posebnih 
ustanov za invalide – centrov za usposabljanje, ki omo-
gočajo najtežjim invalidom primerne in kvalitetne pro-
store za življenje in potrebne zdravstvene in socialne 
programe ter storitve. Zamujamo pa pri razvoju stano-
vanjskih skupin, bivalnih skupnosti in programov s kateri-
mi bi zagotavljali najtežjim invalidom dolgotrajno oskrbo 
in s tem možnosti bivanja v domačem okolju. 

Razvojno gledano, bomo z uveljavitvijo konvencije pospe-
šili aktivnosti za omogočanje življenja invalidov v doma-
čem okolju oziroma okolju, ki ne bo imelo ne grajenih ne 
komunikacijskih ovir. Pa tudi ne ovir v odnosih do invalidov.

4. Invalidne ženske

V resoluciji o položaju invalidov v Evropski uniji, ki je bila 
pred dnevi sprejeta in jo je pripravila Slovenija kot pred-

sedujoča država, je zapisano tudi, da združen vpliv spola 
in invalidnosti pomeni, da se morajo invalidne ženske po-
gosto spopadati z več oblikami diskriminacije hkrati, da 
imajo manj možnosti za izobraževanje in končno, da so 
izpostavljene tudi večji nevarnosti zlorab.
Konvencija poudarja vlogo žensk v družini, delovnem okolju 
oziroma v celotni družbi! V Sloveniji še vedno nimamo nobe-
ne varne hiše, ki bi bila prilagojena za bivanje invalidnih žensk.

ZAKLJUČNE MISLI

V prispevku smo želeli izpostaviti tematiko človekovih 
pravic invalidov. Besedilo konvencije zagotavlja vsebinski 
okvir moderni politiki varstva invalidov. Številne ukrepe 
smo v Sloveniji invalidom že zagotovili z zakonsko zagoto-
vljeno podlago, številne možnosti obstajajo tudi v okviru 
evropskega povezovanja in skladov, med njimi je invali-
dom vsebinsko najbližji Evropski socialni sklad. V priho-
dnje si bomo prizadevali, da bi tudi v okviru tega sklada 
začeli izvajati projekte za invalide v okviru tematike social-
ne vključenosti in s tem obogatili možnosti za vključeva-
nje delovnih invalidov v številne nove programe.

Da bi konvencijo približali populaciji invalidom, smo na Mi-
nistrstvu za delo, družino in socialne zadeve izdali publi-
kacije z besedilom konvencije v običajnem tisku, v brajici 
in v lahko berljivi tehniki, tako da je dostopna najširšemu 
krogu invalidov.

Zavedamo se, da nova pričakovanja in perspektive odpira-
jo nove možnosti in politike. Spirala razvoja je vedno višja. 
Kar je v preteklosti bilo standard, pogosto danes ne zado-
šča več. Konvencija o pravicah invalidov predstavlja pri svo-
jem izvajanju številne nove izzive. Prizadevati si moramo, 
da bomo v prihodnji politiki invalidskega varstva izhajali iz 
vizije razvoja, ki bo zagotavljala najširše možne človekove 
pravice invalidom.
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V okviru slovenskega predsedstva EU 2008 je v času 
od 22. do 23. maja 2008 v Kranjski gori potekal medna-
rodni dogodek - konferenca o pravicah invalidov. Konfe-
renca je bila in ostaja resnično pomemben dogodek, saj 
je za številna področja, ki zadevajo invalide, za nekaj dni 
povezala predstavnike Evropske komisije, predstavnike 
vlad držav članic in predstavnike invalidov. Potekala je 
pod predsedstvom Marjete Cotman, ministrice za delo, 
družino in socialne zadeve. V otvoritvenem govoru je po-
udarila, da so države članice Evropske unije prepričane, 
da polno uživanje pravic invalidov pomembno prispeva 
k pravičnejši družbi. Samo konferenco je opredelila kot 
enega od mejnikov v boju proti diskriminaciji invalidov 
in za doseganje njihove enakosti in enakopravnosti na 
ravni držav članic in same Evropske unije. Poudarila je, 
da je treba še naprej razvijati medsebojno usklajene po-
litike, ki vključujejo invalidnost v vse ustrezne dokumente 
in temeljijo na človekovih pravicah, ter s tem zagotavljati 
vsestransko socialno vključenost in enake možnosti in-
validov. Poseben poudarek pa je namenila razvijanju so-
delovanja in dialoga z invalidi in invalidskimi organizaci-
jami. In skladno s širino uvodnih misli ministrice je bila 
oblikovana celotna vsebina in dogodki konference.

Prvi dan konference je pod predsedstvom ministrice 
Marjete Cotman potekalo neformalno ministrsko sreča-
nje ministrov držav članic Evropske unije, držav pristo-
pnic in držav kandidatk ter držav Evropskega združenja 
za svobodno trgovino (EFTA), odgovornih za invalidska 
vprašanja. Na srečanju pa so bili prisotni še evropski ko-
misar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake mo-
žnosti Vladimir Špindla, predsednik Evropskega invalid-
skega foruma Yannis Vardakastanis ter predsednik Na-
cionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Boris 
Šuštaršič. Na srečanju so med drugim podprli pomen 
hitre ratifikacije/zaključka konvencije v vseh državah čla-
nicah, pomen evropskega akcijskega načrta za invalide 
2008 – 2009 za uresničevanje konvencije in resolucijo 
Sveta (2008/C75/01 z dne 17. marca) o položaju inva-
lidov in opredelili področja, na katerih je mogoče videti 
skupen interes in zagotavljajo dodatno vrednost za hitro 
in učinkovito uresničevanje konvencije.

Sicer je bil strokovni program konference prvi dan razde-
ljen v dva dela. V prvem so uvodno s svojimi prispevki 
konferenco usmerili ministrica Marjeta Cotman, Boris Šu-
šteršič, Yannis Vardaktastis, Vladimir Špindla in zaključ-
no še predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Turk. V 
nadaljevanju plenarnega zasedanja je David Capozzi go-
voril o pomenu Ameriškega odbora za odpravljanje arhi-
tekturnih in transportnih ovir. To je edina zvezna agencija, 
katere glavna naloga je izboljšati dostopnost za invalide 
in je vse od ustanovitve močno vplivala na dostopnost 
v Ameriki: priprava smernic in standardov, izobraževanje 
in strokovna pomoč, izvajanje zakonov o dostopnosti, za-
dnje desetletje pa usmerjajo pozornost z dostopnosti do 
stavb in objektov še na dostopnost do informacijske in 
komunikacijske tehnologije. Erzsebet Szollosi je izredno 
kompleksno in izčrpno predstavila vključevanje invalidov 
v madžarski pravni sistem na vseh nivojih, od državnega 
do lokalnega in tudi druge ukrepe. V nadaljevanju progra-
ma je dejanski položaj v lokalni skupnosti predstavilo me-
sto Radovljica. Celoto predstavite so oblikovali mag. Cve-
to Uršič, Vida Rozman – predsednica društva invalidov 
in župan Janko S. Stušek. In v celotni predstavitvi smo 
lahko posredno zaznali dragocen prispevek aktivnosti, ki 
so potekale pred in po podelitvi listine »Občina po meri 
invalidov« - od okrogle mize do analize stanja in priprave 
akcijskega načrta, še posebno pozorno pa smo spremljali 
predstavitev programa in realizacije ukrepov. Torej res – 
od besed k dejanjem v lokalni skupnosti. Svoj pogled o 
življenju slepe osebe v lokalni skupnosti je podala Sonja 
Pungartnik. Ob številnih objektivnih okoliščinah, ki invalida 
ovirajo v lokalnem okolju naj poudarimo, je pomembna 
misel avtorice, ki posega na osebno raven invalida same-
ga: » Biti invalid pomeni biti zaznamovan. Vsaka zazna-
movanost pa prinese s seboj poseben socialni položaj. In 
tako se invalid in neinvalid bistveno razlikujeta že v samih 
izhodiščnih možnostih za prevzem neke vloge, naloge, 
odgovornosti, funkcije, službe…Povedno z drugimi bese-
dami, najprej je treba izničiti «minus« točke, ki so posledica 
zakoreninjenih stališč o invalidih kot manj sposobnih…šele 
nato lahko postaneš »enakovreden tekmec« za priložnost. 
Takšno dokazovanje je naporno, lahko ti zmanjka moči…
vidi pa v lokalni skupnosti spodbujevalce…različna dru-

Konferenca “Konvencija o pravicah invalidov – črka na papirju in/ali realnost?“
Kranjska gora, 22. – 23. maj 2008

AKTIVNO SODELOVANJE ZDIS 
mag. Andrejka Fatur Videtič
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štva, združenja, založbe, medije…za pomoč in promocijo 
pozitivnih dosežkov«. Prvi dan je zaključil s predavanjem 
Luis Benigno Gallegos Chiriboga , veleposlanik Ekvadorja 
pri Združenih državah Amerike. V predstavitvi izvajanja in 
spremljanja Konvencije o pravicah invalidov je poudaril, 
da smo z njo usmerjeni k cilju: ljudje z in brez invalidnosti 
živimo skupaj, z ramo ob rami. In »invalidsko gibanje se širi 
kot svetovno gibanje invalidnosti (»world disability move-
ment«. In še to: invalidnost nas bo slej ko prej ujela, če ne 
prej, pa v starosti. Sprejetje Konvencije je mejnik, s katerim 
začenjamo razvijati »model človekovih pravic«. Prvi dan je 
zaključila kulturna točka - enkratna predstava gledališke 
skupine Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije »Tihe 
stopinje«. Izvajajo jo s tehniko pantomime, dopolnjeno z 
znakovnim jezikom. In z njimi smo lahko čudovito podo-
živeli človekovo pot od rojstva do smrti. Tudi ob večer-
nem druženju je bil kulturni del konference še dodatno 
oplemeniten z nastopom plesne skupine »Step and roll«, 
Društva študentov invalidov Slovenije. Koreografija pred-
stave in lepota nastopajočih je poudarila, da smo s čarnim 
ritmom glasbe lahko vsi eno samo gibanje - telesa, duha, 
čustev.

Drugi dan so se v prvem dopoldanskem delu zvrsti-
la plenarna predavanja. Lahko smo poslušali kako se 
Nemčija pripravlja na ratifikacijo Konvencije in na nalo-
ge, povezane z njenim uresničevanjem. Pomembno je 
poudariti, da bodo prevod prilagodili tako, da bo dosto-
pen invalidom z različnimi potrebami. Kot pot k ratifikaciji 
pripravljajo konferenco o Konvenciji in njenih ključnih 8 
področjih. Spoznali smo strategijo in aktivnosti Portugal-
ske, ki jih zadnja leta zastopa Nacionalni inštitut za reha-
bilitacijo. Usmerjajo se v spreminjanje inštitucij, miselno-
sti. Del tega je načrt vključevanja invalidov v vse načrte 
in sisteme, na vseh ravneh: v rehabilitaciji, zaposlovanju, 
izobraževanju, tudi v gospodarstvu kot vplivanje na de-
lodajalce. Drugi del njihovega načrta pa bo delo na ka-
kovosti storitev za invalide, s poudarkom na vlaganju v 
človeške vire, ki delajo z in za invalide. Ljudmila Novak, 
poslanka Evropskega parlamenta in podpredsednica 
Disability Intergroup je izpostavila zanimivo stališče, da 
bi morali individualno presojati ali vključevanje v redne 
programe izobraževanja mladostniku invalidu res koristi. 
Nekateri vsekakor lahko več pridobijo s posebnimi, njim 
prilagojenimi programi. Predsednik Sveta invalidskih or-
ganizacij Danske je poudaril, da je težko preiti od besed 
k dejanjem. Ravno pri aktivnostih in ukrepih se pojavljajo 
težave. Menil je, da področje dostopnosti dela in zapo-
slovanja nista edina velika problema za invalide. Posebej 
je izpostavil neugoden položaj pri vključevanju v družbo 
tistih invalidov, ki imajo »nevidno invalidnost« npr. z mo-

tnjo na področju kognitivnega delovanja. Na lokalnem 
nivoju bodo invalidi odigrali pomembno vlogo v smeri 
»Kaj jaz potrebujem?« - torej aktivno, oni oblikujejo način 
kako drugi razmišljajo o njih in ne obratno. S tem pove-
zano bodo ob ratifikaciji Konvencije tudi načrtovali ak-
tivnosti za njeno uresničevanje v praksi. Boris Šušteršič, 
predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij 
Slovenije se je pridružil mislim predstavnika Danske in 
poudaril pomen svojega položaja v parlamentu, ki mu 
za področje invalidskega varstva zagotavlja enako učin-
kovitost kot jo imajo ostali člani parlamenta. Opozoril je 
na neizkoriščene možnosti biološkega odnosa do invali-
dnosti – kako temeljne vede s svojim prispevkom zmanj-
šajo vpliv posledic v invalidnosti. Predavanja je zaključil 
mag. Cveto Uršič, generalni direktor Direktorata za inva-
lide. Prispeval je dragoceno informacijo o tem, da pripra-
vljajo prevod Konvencije za potrebe bralcev, vključno z 
»lahko berljivo tehniko«. In na vprašanje »Kako naprej po 
ratifikaciji Konvencije?« je zaključil s preprostim odgovo-
rom »treba je delati«.

V nadaljevanju so vsebino konference pomembno do-
polnile 3 delavnice: ena je bila namenjena zaposlovanju, 
druga dostopnosti in tretja življenju v lokalni skupnosti.

Zveza delovnih invalidov je dobila veliko priznanje s povabi-
lom za aktivno sodelovanje prav v tej, tretji delavnici. In se-
veda se je odzvala. Udeležila se jo je s predavanjem v kate-
rem je predstavila uspešnost vključevanja invalidov v življe-
nje v lokalni skupnosti kot je zamišljen s projektom »Občina 
po meri invalidov«. In kako je potekla delavnica? Vodil jo je 
Jim Mansell, direktor Tizard centra, Univerze v Kentu. Pred-
stavil je evropski projekt o deinstitucionalizaciji, ki ga vodijo. 
Rezultati projekta kažejo pomembne ugotovitve: pomemb-
na je enotna definicija institucij, ni na razpolago natančne-

Slika 3: Iz delavnice: Življenje v lokalni skupnosti na Konfe-
renci “Konvencija o pravicah invalidov - črka na papirju in 
/ ali realnost? “
Kranjska Gora, 22. - 23.5.2008
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ga podatka o številu oseb v institucijah (torej tudi ni možna 
dobra kontrola njihovega položaja), ocenjuje se, da je 1,45 
milijona ljudi v Evropi vključenih v različne institucije, da je 
za njihov dober prehod iz institucije ključna dobra koordina-
cija, in najvažnejše, da je to skrb države in lokalnih oblasti. 
Prav posebno pozornost so namenili oceni stroškov take-
ga prehoda in poudarili, da analiza kaže, da nizek strošek 
prehoda invalida iz institucije pomeni tudi nizko kakovost 
tega prehoda in nadaljnjih storitev. Torej naj poudarimo: ze-
lo pomembna ugotovitev projekta je, da je zelo težko zago-
tavljati zadovoljivo kakovost storitev na lokalni skupnostni 
ravni brez zagotovljene ustrezne višine finančnih sredstev. 
Kot prvi predavatelji smo predstavili aktivnost Zveze delov-
nih invalidov s projektom »Občina po meri invalidov«. Na-
logo je po dogovoru opravila mag. Andrejka Fatur Videtič, 
kot članica projektnega sveta «Občina po meri invalidov« 
in predsednica strokovnega sveta Zveze delovnih invalidov 
Slovenije. Udeležencem smo predstavili samo Zvezo - šte-
vilčnost njenih članov in društev, s katerimi pokriva celo dr-
žavo in seveda tudi značilnost njenih članov, kot delovnih 
invalidov. Sam projekt smo predstavili kot prenos Standar-
dnih pravil in Agende 22 v prakso, v življenje v lokalni sku-
pnosti. Poudarili smo, da je projekt neposredno aktiviranje 
lokalne skupnosti, da začne vzpostavljati pogoje in razmere 
za izenačeno vključenost in delovanje invalidov, ne glede 
na vzrok, vrsto in stopnjo invalidnosti. Poudarili smo, da do-
sedanje izkušnje kažejo, da je koncept vsebine in vodenja 
projekta možno uporabiti v različnih lokalnih okoljih: v ve-
čjim mestu in v manjši lokalni skupnosti, tudi v zelo specifič-
ni lokalni skupnosti (npr. glede stopnje gospodarske razvi-
tosti, geografskih značilnosti, razpoložljivosti naravnih virov). 
Lahko bi poudarili, da smo oblikovali projektni model, ki ga 
lahko prevzamejo v katerikoli lokalni skupnosti. Z vodenjem 
dosedanjih razpisov in izborom kandidatk za podelitev listi-
ne »Občina po meri invalidov« je tudi projektni svet, ki je od-
govoren za realizacijo razpisa, izoblikoval merila za ocenje-
vanje kandidatk in za spremljanje uspešnosti postavljenih 
akcijskih načrtov. Ingemar Farma, predsednik Švedske in-
validske zveze je predstavil pot razvoja Agende 22. Njihov 
pristop je bil naravnan promocijsko in motivacijsko za njeno 
uporabo, torej za to, kar mi z našim projektom že izvajamo: 
imajo 10 – letne izkušnje, obiskali so preko 100 občin in jih 
poučevali o možnih aktivnostih , številne občine že imajo 
programe za invalide. Na podoben način kot so promovirali 
uporabo Agende 22 bodo razvili tudi model za promocijo 
Konvencije in v ta namen so razvili Agendo 50. Vasilka Di-
moska, programski vodja Republiškega centra za podporo 
invalidom z duševnimi motnjami je podala pregled situaci-
je teh invalidov v Makedoniji. Glede na celovite razmere v 
državi je opredelila tudi pet ključnih elementov za lobiranje 
in motiviranje pristojnih organov za uresničevanje načrtov. 

Aktivnosti za ratifikacijo Konvencijo bodo izkoristili kot po-
membno strategijo za vplivanje na invalidsko politiko. Ključ-
ni izziv bo ostal deinstitucionalizacija. Luk Zelderloo, gene-
ralni sekretar Evropske zveze izvajalcev storitev za invalide 
je predstavil organizacijo, ki povezuje preko 800 organiza-
cij, ki zagotavljajo storitve za invalide, pomaga oblikovati in-
validsko politiko in izvaja raziskovanje. Delo organizacije vo-
dijo 4 sklopi priporočil: za področje političnih in zakonskih 
aktivnosti, za ustvarjanje partnerskega odnosa pri izvajanju 
storitev, za razvijanje alternativnih možnosti, za vlaganje v 
človeške vire (invalide, člane njihovih družin, strokovnega 
osebja, javnosti – dvig zavedanja). Vodilo te organizacije je, 
da izvajalce storitev za invalide vodi predvsem socialni pro-
fit in ne le finančni profit. Usmerja njihov razvoj k uporabi 
skupnih orodij. Pomemben cilj je tudi skupen register inva-
lidov. Udeleženci so razvili zanimivo razpravo, ki pa ji je bilo 
namenjenega premalo časa, da bi uspeli izmenjati stališča 
ob postavljenih vprašanjih. To se je kazalo tudi v zaključkih 
te delavnice. Oblikovalci so jih pripravili bolj po svojem ob-
čutku in izkušnjah in manj kot veren odraz poteka delavni-
ce, tako da se dokaj enostransko nanašajo predvsem na 
področje deinstitucionalizacije invalidov in na področja, ki 
so jih predstavili vsi predavatelji in razpravljalci.
 
Za zaključni del poročila o konferenci naj ostane kot vo-
dilo za naprej nekaj kratkih ugotovitev:
•	da	je	ministrica	Marjeta	Cotman	poudarila,	da	je	kon-

vencija realnost in se bo uresničevala v predpisih, po-
litikah, programih in praksah evropske unije in držav 
članic,

•	da	 lahko	 leto	 2008	 ostane	 zapisano	 kot	 svetovni,	
evropski in slovenski veliki pomnik, saj v njem praznu-
jemo 60. obletnico sprejetja Splošne deklaracije člo-
vekovih pravic, ob njej je začela veljati Konvencija o 
pravicah invalidov (prvi pravno zavezujoči dokument 
Združenih narodov s področja invalidskega varstva in 
prvi dokument s področja človekovih pravic v tem ti-
sočletju) in Slovenija je ratificirala to Konvencijo,

•	Zveza	delovnih	invalidov	je	že	dokazala	svojo	vključe-
nost v sodobne strategije ustvarjanja pogojev za ak-
tivno delovanje invalidov v družbi s svojo proaktivno in 
aktivno vlogo, katere pomembne del je projekt »Obči-
na po meri invalidov« kot vidik njenega delovanja na 
lokalnem nivoju;

•	Zveza	 delovnih	 invalidov	 Slovenije	 lahko	 ostaja	 med	
ključnimi nosilci spodbujanja uporabe in prenosa Kon-
vencije v prakso, še posebno na nivoju lokalne sku-
pnosti, tako da jo prenese na sam projekt »Občina po 
meri invalidov« in tako sočasno z vodenjem projekta 
oblikuje program njene promocije za vsa ključna po-
dročja. Invalidi in invalidske organizacija naj bi namreč 
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SPOROČILA GENERALNE SKUPŠČINE 
EVROPSKEGA INVALIDSKEGA 
FORUMA V LJUBLJANI
Marjan Kroflič

opravili največ svojega aktivnega dela prav na lokalni 
ravni družbenega življenja – tukaj se namreč invalidi 
soočajo s težavami vsakodnevno in tukaj je potrebno 

Uvodno pojasnilo in otvoritev 
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) 
je redni član Evropskega invalidskega foruma (EDF). Kot 
redni član je svet imel pravico do dveh delegatskih mest 
na generalni skupščini EDF, ki je bila 24./25 maja 2008 v 
Ljubljani. Dve delegatski mesti na skupščini je NSIOS po-
veril Marjanu Krofliču iz Zveze delovnih invalidov Sloveni-
je in Pavlu Krajncu iz Združenja multiple skleroze Slovenije. 
Predsednik NSIOS Boris Šuštaršič se je skupščine udeležil 
kot član izvršnega odbora EDF po položaju. Dopoldanske-
ga dela skupščine sta se udeležila kot gosta še predsednik 
Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago Novak in sekre-
tarka mag. Tanja Hočevar. Program skupščine je bil izredno 
natrpan in bogat, saj je gradivo za zasedanje vsebovalo šti-
rinajst dokumentov!

Generalno skupščino je s pozdravnim nagovorom kot gosti-
telj odprl Boris Šuštaršič, predsednik NSIOS. Skupščino so 
pozdravili še slovenska poslanka v Evropskem parlamentu 
Ljudmila Novak kot članica parlamentarne skupine za inva-
lidnost (MEP) v Evropskem parlamentu in mag. Cveto Ur-
šič, generalni direktor Direktorata za invalide pri Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve, ki je uradno predstavljal 
ministrico Marjeto. Cotman – prebral je tudi njen govor! 
Po soglasnem sprejetju dnevnega reda skupščine je v prvi 
vsebinski točki bila razprava o dopolnitvi 13. člena Pravil 
EDF. Delo EDF bodo podpirali namesto dosedanji posebni 
komiteji za posamična ciljna vsebinska področja posebne 
ciljne skupine komitejev, skupine s posebnimi nalogami in 

e-mail ekspertne skupine. Podrobnosti o imenovanjih so-
delavcev teh skupin in njih naloge so opredeljene v poseb-
nem dokumentu.

Študije primerov izvajanja 12. člena 
Konvencije Združenih narodov o pravicah 
invalidov

Prva vsebinska tema skupščine je bila razprava o stališčih 
EDF o ključnih elementih sistema podprtega odločanja 
oseb, o katerem govori 12. člen Konvencije OZN o pravi-
cah invalidov. Člen govori o enakih pravicah vseh invalidov 
pred zakonom, kar sicer pomeni, da so vsi invalidi ne glede 
na vrsto invalidnosti subjekti in ne objekti obravnavanja v 
sodnih postopkih. V bistvu gre za naslednjo spremembo, 
ki jo prinaša konvencija: slovo od dosedanjega zakonsko 
urejenega modela skrbništva in uvedba modela podprte-
ga odločanja – uvedejo se pooblaščenci, ki bodo zasto-
pali interese invalidov. Sistem je natančno izdelan v poseb-
nem dokumentu, ki je bil predmet razprave, za pripombe in 
stališča je skupščina članicam EDF določila dokončni rok 
pripomb 15. julij 2008. Končnega stališča zato EDF glede 
implementacije člena 12. na sami skupščini ni sprejel, dele-
gati pa so bili seznanjeni z dvema študijam primerov nacio-
nalnih zakonodaj, madžarske in nemške. Sandor Gurbei iz 

opozarjanje, vzpodbujanje in izvajanje aktivnosti in do-
seganje čim boljših možnosti za njihovo samostojno 
življenje in vključenost v skupnost. 

Vse, ki bi želeli bolj podrobno spoznati bogato vsebino konference, lahko razveselimo z informacijo, da je Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve v zbirki »Človekove pravice in invalidi« izdalo zbirko vseh programskih prispevkov konferen-
ce z naslovom »Konvencija o pravicah invalidov – črka na papirju in/ali realnost?. Vključuje vsa predavanja, tudi zaključke 
vseh delavnic in zaključke konference, v prilogah pa je med ostalimi dokumenti tudi prevod Konvencije o pravicah invalidov.
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ne skupine. Predsednik je posebej opozoril, da bi invalidni 
državljani potrebovali protidiskriminacijsko direktivo prav 
na osnovi invalidnosti zaradi specifičnosti fenomena inva-
lidnosti. Seveda pa je podprl predlog horizontalne zako-
nodaje glede na druge razloge diskriminiranja določenih 
skupin državljanov. Evropske komisija naj bi predstavila 
predlog že 25. junija 2008, dotlej pa je potrebno lobirati 
na vladnih ravneh, da bi se zagotovila vključitev specifič-
nosti invalidnosti že v osnutek predloga direktive. 1

Predstavitev letnega poročila EDF o 
aktivnostih v letu 2007 in delovni program 
za leto 2009

Poročilo Evropskega invalidskega foruma na šestnajstih 
straneh o delu za leto 2007 so delegati sprejeli. Predlo-
ženo poročilo je sledilo poglavjem iz delovnega progra-
ma EDF za leto 2007, navajam: proslava desete oble-
tnice kampanje EDF za celovito evropsko zakonodajo v 
Evropski uniji; uspešno prizadevanje EDF za povečevanje 
zaposlovanja invalidnih oseb; učinkovito spodbujanje so-
cialnega vključevanja invalidov v delo in zahteva za enake 
možnosti črpanja evropskih strukturnih skladov; priznanje 
invalidnosti kot človekove pravice; zagotovitev dostopno-
sti do dobrin in servisov tudi invalidom; zagotovitev kori-
stnih, kakovostnih in cenovno dostopnih služb in servisov; 
izdelava učinkovite invalidske strategije za vsa družbena 
področja; uveljavljanje enakih možnosti za vse invalidne 
osebe ter izoblikovanje močnega invalidskega gibanja v 
državah Evropske unije. Poročilo navaja na trinajstih stra-
neh povsem konkretne ukrepe in akcije EDF na navede-
nih področjih. Delovni program EDF pa je v bistvu raz-
širitev v letu 2007 sprejetega triletnega delovnega pro-
grama za čas od 2008-2010. Delegatom je bil dan čas 
za pripombe in komentarje do 30. junija, ko naj bi ga s 
pisnim soglasjem sprejeli. 

Strategija Evropskega invalidskega 
foruma za enakost spolov – sprejem 
deklaracije o enakosti spolov

Nedeljska vsebina dela skupščine je bila namenjena razpra-
vi o strategiji EDF na področju enakih možnosti invalidnih 

Madžarske je predstavil aktualno protislovje med madžar-
sko zakonodajo in določbami 12. člena ter potrebo po sis-
tematični reviziji madžarske zakonodaje s tega vidika. Klaus 
Lachwitz iz Nemčije pa je predstavil nemško zakonodajo z 
vidika podprtega odločanja invalidnih oseb. 

Posodobitev protidiskriminacijske 
zakonodaje v Evropski uniji 

Liza Waddington, predstojnica katedre za evropske pravi-
ce invalidov Univerze Maastricht, je predstavila posebno-
sti, ki bi jih morala vključiti načrtovana evropska direktiva 
za boj proti diskriminaciji na osnovi invalidnosti. Predsta-
vila je oblike diskriminacije zaradi invalidnosti in kako jo 
preprečiti, če želimo slediti duhu 13. člena Amsterdam-
ske pogodbe. Na temo diskriminacije pri pripravljanju 
evropske protidiskriminacijske zakonodaje je bila razprava 
burna in zelo bogata. Predsednik EDF Yanis Vardakasta-
nis je pojasnil, da je Evropski invalidski forum že januarja 
letos pripravil predlog besedila Direktive za boj proti dis-
kriminaciji invalidov, besedilo je objavljeno na spletni stra-
ni Evropskega invalidskega foruma in obsega 52 strani 
(www.edf-feph.org). Po doslej znanih informacijah Evrop-
ske komisije, naj bi le-ta kmalu pripravila predlog speci-
fične direktive glede invalidnosti z vidika nediskriminacije, 
vendar naj bi direktiva ščitila horizontalno vse diskriminira-

1 Predlog Direktive sveta o izvajanju o načelu enakega obravnavanja oseb ne glede na vero prepričanje, invalidnost, sta-
rost ali spolno usmerjenost je Komisija Evropskih skupnosti v končni verziji sprejela 2. Julija 2008 z oznako dokumen-
ta COM (2008), 2008/1140 (CNS), objavljeno na spletni strani v slovenskem jeziku 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:SL:PDF

Slika 4: Iz generalne skupščini EDF,
Ljubljana, 24.-25.5.2008
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žensk in moških. Za izhodišče razpravi je služilo gradivo 
madridske konference iz leta 2007, s katero so promovirali 
enakost spolov znotraj evropskega invalidskega gibanja z 
namenom, da bi izboljšali življenje invalidnih deklic in žena v 
Evropi. Cilj konference je bil ugotoviti razsežnost problemov 
invalidnih deklic in žensk z vidika njihove polne participacije 
v družbi kot državljank in povečati zavedanje znotraj članic 
EDF, da je potrebno razviti vrsto posebnih ukrepov, da bi jim 
zagotovili enakost možnosti, še zlasti zaradi njihove multiple 
diskriminiranosti in izključenosti zaradi spola in invalidnosti. 
Delegati so zato ocenili, da je potrebno znotraj invalidskega 
gibanja ustanoviti posebne komiteje ali skupine žensk tako 
na regionalni, nacionalni in evropski ravni invalidskega giba-
nja. V zvezi s to problematiko so delegati sprejeli posebno 
deklaracijo s povsem konkretnimi zahtevami za sprejetje in 
implementacijo vrste načel, na osnovi katerih morajo EDF 
in njene članice uvesti urgentno akcije, s katerimi bi izboljša-
li kakovost življenja invalidnih deklic in žena.

Mobilizacija invalidskega gibanja v 
Franciji in na Danskem
Študij primera mobilizacije invalidskega gibanja v Franciji 
sta predstavila Alain Faure in Pascale Ribes z vidika priprav 
nacionalnih strategij o socialni zaščiti in socialni vključenosti 
invalidov v kampanji: 'Niti revščina, niti podrejenost.' Iz poro-
čila o nacionalni strategiji in socialni zaščiti ter socialni vklju-
čenosti je danske izkušnje za obdobje 2008-2010 pred-
stavil Stig Langvad, član izvršnega odbora EDF. Poudaril je, 
kako pomembne so invalidske organizacije, ki morajo za-
četi dialog z vladnimi predstavniki in jim pojasniti invalidsko 
problematiko, njihove vsakdanje probleme.

Johan Ten Geuzendam, vodja enote G 3 v Evropski komi-
siji - DG EMPL – integracija invalidnih oseb, je predstavil 
odprto metodo koordinacije kot najnovejši instrument na 
področju socialne Evrope, kar je pomembno, saj sociala ni 
v pristojnosti Evropske unije. Poročila o nacionalnih strate-
gijah morajo izhajati iz ciljev, ki jih je Evropski Svet sprejel 
v Lizboni že leta 2000: preprečiti povečevanje revščine v 
Evropski uniji do leta 2010 in so jih države članice dolžne 
predstaviti v septembru 2008. Podrobneje je predstavil ta-
ko imenovano odprto metodo koordiniranja naslednjih po-
dročij: socialno vključevanje, socialna zaščita, upokojevanje 
in zdravstvena oskrba državljanov. Taka evropska strategija 
socialne zaščite in socialnega vključevanja je pomembna 
predvsem zaradi tega, ker Evropska unija za ta področja 
nima zakonskih kompetenc in ga ne more pravno urediti, 
zato so države članice še kako zainteresirane za evropsko 
strategijo z odprto metodo koordinacije kot oblike dodane 

vrednosti nacionalnim zakonodajam. Ob tem so posebej 
poudarili pomembno vlogo civilne družbe, ki se mora aktiv-
no vključiti, kajti brez njene aktivnosti ni mogoče pričakovati 
uspehov te koordinacije, ki zahteva tudi polno koordinacijo 
tudi z drugimi evropskimi političnimi instrumenti. Poročila 
o nacionalnih strategijah morajo vsebovati zato natančen 
pregled, akcijske plane na področjih socialnega vključeva-
nja, upokojevanja in zdravstvene oskrbe.

Predstavitev 'EuRADE' projekta o 
povečanju storilnosti invalidskih 
organizacij
Pozornost je pritegnila tudi predstavitev evropskega razisko-
valnega projekta EuRADE o enakosti evropskih invalidskih 
organizacij pri načrtovanju raziskav o kakovosti življenja in-
validov. Projekt izvaja Evropski invalidski forum ob sodelo-
vanju Univerze v Leedu (Velika Britanija) in Univerze v Maa-
strichtu (Nizozemska), z raziskavo pa naj bi odkrili in pripravili 
prioritete v raziskovanju evropskih invalidskih organizacij kot 
dela civilne družbe. S projektom se želi zagotoviti usposa-
bljanje, informiranost, znanje in spretnost aktivistov v invalid-
skih organizacijah ter zagotoviti sodelovanje med akadem-
sko sfero, raziskovalci in organizacijami civilne družbe. Pro-
jekt sta predstavila Lisa Waddington in Mark Priestley, ki sta 
povabila članice Evropskega invalidskega foruma, da od-
govorijo na postavljeni vprašalnik, na osnovi katerega želijo 
prihodnje leto raziskovalci pripraviti načrt raziskave o invali-
dnosti. Mark Priestley je poudaril, da so vse dosedanje razi-
skave izhajale iz medicinskega modela invalidnosti, načrto-
vana raziskava pa bo raziskala invalidnost z vidika človeko-
vih pravic in civilne družbe. Vprašalnik je objavljen na spletu 
na naslovu http://www.leeds.ac.uk/disability-feph.org

Resolucija o usposabljanju invalidnih 
oseb in njihovih reprezentativnih krovnih 
organizacij na zahodnem Balkanu 
Resolucijo je predlagal Nacionalni svet invalidskih organi-
zacij Slovenije (NSIOS) v skladu s EDF 'Cards' projektom 
(2004-2007) v državah zahodnega Balkana. Z resolucijo 
se želi uveljaviti splošni pristop Evropskega invalidskega 
foruma pri razvoju civilne družbe v teh državah. Resolucija 
je močno sporočilo vladam teh držav, da Evropski invalid-
ski forum podpira zahteve invalidov in njihovih organizacij 
v teh državah . Evropsko invalidsko gibanje jih bo v njiho-
vem boju za enakost pravic polno podpiralo. Resolucijo 
so udeleženci sprejeli z dvema glasovoma proti in ob de-
vetih vzdržanih glasovih.
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dov postavila med svoje prioritete tudi v nedavno sprejeti 
resoluciji Sveta Evropske unije…. ». Enako stališče je izrazila 
tudi na konferenci o Konvenciji o pravicah invalidov v Krajn-
ski gori, ki jo je organiziralo v okviru predsedovanja Sloveni-
je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelo-
vanju z Evropsko komisijo: »Ratifikacija konvencije v Evrop-
ski uniji in hkratni začetek postopka za sprejetje direktive o 
prepovedi diskriminacije invalidov bosta jasen dokaz, da je 
Evropska unija že dosegla razvojno stopnjo, ko se zaveda 
svoje odgovornosti kot vodilna svetovna sila tudi pri uve-
ljavljanju človekovih pravic ranljivih skupin, med katere pri-
števamo tudi invalide…. ». Ministri so podprli tudi Resolucijo 
Sveta (2008/C75/01 z dne 17. marec 2008) o položaju 
invalidov v Evropski uniji. Ta resolucija je vabilo državam čla-
nicam, da v skladu s svojimi pristojnostmi zagotovijo invali-
dom polno uživanje človekovih pravic z medsebojno uskla-
jeno politiko pri uvajanju ustreznih ukrepov za odpravljanje 
diskriminacije in vključevanjem invalidov v družbo.

In še zaključna misel. Specifična direktiva o prepovedi dis-
kriminacije invalidov skupaj s Konvencijo OZN o pravicah 
invalidov bo okrepila vlogo in položaj invalidnih oseb v druž-
bi Evropskih narodov in zagotovila enake možnosti vsem 
državljanom na posameznih družbenih področjih. S tem pa 
bodo v prihodnosti premagani tudi sedanji družbeni nega-
tivni stereotipi o invalidnosti in o invalidnih osebah.

koristni za praktično življenje invalidov. Toda zavedati se 
moramo, da prav zakoni, direktive in odločitve Evropske 
unije imajo nesporno neposreden in nesporen učinek na 
vsakdanje življenje invalidov. Evropski invalidski forum je 
prevzel odgovornost, da se bori za aktivno udeležbo inva-
lidov v evropskih procesih odločanja na vseh področjih, ki 
so v pristojnosti Evropske unije. Velja prepričanje, da ima-
jo invalidi kot državljani pravico aktivno sodelovati v vseh 
odločitvah, ki jih zadevajo.

V EDF so vključene nacionalne invalidske organizacije dr-
žav EU in EEA kakor tudi evropske nevladne organizaci-

Sklepno razmišljanje

V kontekstu razprav na generalni skupščini Evropskega in-
validskega foruma tudi slovenski invalidi od vlad držav čla-
nic Evropske unije pričakujemo in zahtevamo, da v skla-
du z usmeritvami, priporočili in resolucijami ter direktivami 
Evropskega parlamenta sprejmejo ustrezno nediskrimi-
nacijsko zakonodajo. Menimo, da lahko le spoštovanje in 
uresničevanje človekovih pravic invalidnih oseb omogoči 
oblikovanje takih družbenih norm, ki bodo skladne s po-
trebami in interesi invalidnih oseb v Evropski uniji. Evrop-
ska unija je leto 2008 razglasila za leto medkulturnega di-
aloga z namenom, da spodbudi medsebojno razumeva-
nje med ljudmi različnih evropskih narodov. Medkulturni 
dialog moramo razumeti širše, namreč kot način življenja 
ljudi, ki ga je mogoče doseči le s trajno komunikacijo med 
ljudmi, zato je posebej pomembno vzpostaviti medkultur-
ni dialog prav med invalidnimi in ne-invalidnimi državljani. 

Od slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije smo 
pričakovali, da se bo zavzelo za sprejem take evropske pro-
tidiskriminacijske direktive, ki bo vključevala tudi invalidnost 
kot ne-diskriminacijsko načelo. Menim, da je bilo pričako-
vanje upravičeno, saj je predsednica Sveta Evropske uni-
je v času predsedovanja Slovenije na ministrskem posve-
tovanju o zaposlovanju invalidov 5. junija 2008 ministrica 
Marjeta Cotman v Londonu dejala: »… da je Evropske unija 
svoje zavzemanje za spoštovanje človekovih pravic invali-

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije – NSIOS 
je redni član Evropskega invalidskega foruma (EDF). Ker 
je Zveza delovnih invalidov Slovenije član NSIOS, ima s 
tem avtomatično zagotovljen posreden vpliv na odloča-
nje v EDF preko NSIOS seveda. Zato bo prav, če na kratko 
predstavimo poslanstvo EDF in njegovo organiziranost in 
bistvena določila statuta. Evropski invalidski forum (EDF) 
je evropska krovna organizacija, ki zastopa interese mili-
jonov invalidov na evropski ravni že od ustanovitve leta 
1996. Za mnoge slovenske invalide so integracijski pro-
cesi v invalidskem evropskem gibanju morda preveč ab-
straktna zadeva in zato morda mnogi menijo, da so ne-

POSLANSTVO EVROPSKEGA 
INVALIDSKEGA FORUMA
mag. Vojko Skalar
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je, ki zastopajo različne invalidnosti, pa tudi organizacije in 
posamezniki, ki se ukvarjajo z invalidskimi vprašanji. Po-
slanstvo Evropskega invalidskega foruma je invalidom za-
gotoviti polno dostopnost do temeljnih in človekovih pra-
vic s tem, da lahko aktivno sodelujejo pri razvijanju in izva-
janju evropske invalidske politike. To pomeni, da Evropski 
invalidski forum spremlja in posveča pozornost izvajanju 
zakonodajnih instrumentov o izenačevanju možnosti za 
invalide, ki veljajo v EU, izvajanju Standardnih pravil OZN 
za izenačevanje možnosti invalidov, promociji pravic inva-
lidov in enakih možnosti glede na invalidnost. Posebno 
pozornost posvečajo načelu solidarnosti v celotnem in-
validskem gibanju v Evropski uniji in v svetu ter sklepa-
jo partnerstva z drugimi organizacijami, ki branijo pravice 
diskriminiranih ljudi, ki jim grozi socialna izključenost. Ta-
ko opredeljuje svoje delo EDF na teoretični splošni ravni. 
Konkretno uresničevanje navedenih nalog pa zahteva, da 
Evropski invalidski forum konstruktivno in proaktivno so-
deluje s posamezniki ter institucijami, jim pomaga s stro-
kovnim znanjem o invalidnosti, izkušnjami in mnenji pri 
odločitvah, kakšna naj bo evropska invalidska politika in 
kako jo uresničiti. 

Programske smernice delovanja 
Evropskega invalidskega foruma

O poslanstvu Evropskega invalidskega foruma nam naj-
več pove delovni program EDF, ki dejansko pokriva prak-
tično vsa področja, ki so v pristojnosti Evropske unije. Pri 
pripravljanju zakonodaje na teh področjih EDF daje pobu-
de z vidika nediskriminacije, integracije in enakih možno-
sti invalidov. In v tem je poslanstvo Evropskega invalid-
skega foruma, kajti zavedati se moramo dejstva, da imajo 
določila posameznih evropskih direktiv odločilen vpliv na 
nacionalno zakonodajo in s tem na vsakdanje življenje in-
validnih državljanov.

Naj naštejem na kratko elemente delovnega programa 
EDF iz let 2006-2007. V ospredju so bila prizadevanja 
za polno zaposlitev invalidov; za vseobsegajoč program 
boja proti diskriminaciji invalidov v EU na vseh področjih 
življenja; promoviranje priznavanja človekovih pravic in-
validov in dostopnosti do transporta, v grajenem okolju, 
do informacijske in komunikacijske tehnologije, kar jim 
omogoča polno sodelovanja na vseh področjih družbe-
nega življenja. Dejavno so je EDF vključeval v vse razpra-
ve o prihodnosti Evrope ter graditev močnega ter eno-
tnejšega invalidskega evropskega gibanja ob hkratnem 
zagotavljanju pravice do raznolikosti vsake in vseh skupin 
invalidov pri delu EDF.

Tudi predloženi program dela EDF za leto 2008 se nave-
zuje na že navedeni program, vendar ga nadgrajuje. Tako 
daje velik poudarek uresničevanju Konvencije OZN o pravi-
cah invalidov, pri čemer ciljne akcije tudi konkretno navaja. 
Enako velja za predstavitev in sprejem zakonodaje, name-
njene nediskriminaciji invalidnih oseb. Naslednje področje 
programa zajema promocijo in razvoj kazalcev merjenja 
socialne inkluzije in zaposlitvene politike invalidnih oseb. 
Tu je še področje enakega obravnavanja pri zaposlovanju 
z vidika pozitivne zakonodaje in razvijanje pozitivnih ukre-
pov na tem področju. Naslednja programska področja so 
promocija pravice do izobraževanja, enakih pravic samo-
odločanja in obravnavanja pred zakonom, socialna zašči-
ta (Lizbonska agenda), neodvisno življenje invalidov in sa-
mostojno odločanje, dostopnost do zdravstvenih storitev 
in nege za vse invalide ter dostopnost do dobrin in storitev. 
Ne manjka področje infrastrukture in prostega gibanja, jav-
ni transport in javna infrastruktura, komunikacijska in infor-
macijska tehnologija – na vseh navedenih področjih mora 
biti za invalide urejena dostopnost. V programski sklop je 
EDF vključil tudi spreminjanje stereotipov o invalidih. Med 
zadnjimi programskimi področji je delovanje v smeri pove-
čevanja občutljivosti za invalidska vprašanja v Evropskem 
parlamentu in v Evropski komisiji ter sodelovanje pri obli-
kovanju bodočnosti Evrope prek močnejšega evropskega 
invalidskega gibanja. Tu so še opozorila evropskim ustano-
vam o različnosti posameznih skupin invalidov ter zahteva 
po zastopanost invalidnih žensk in mladih v strukturi Evrop-
skega invalidskega foruma.

Struktura odločanja v Evropskem 
invalidskem forumu

Reprezentativna struktura EDF je demokratična in tran-
sparentna, saj invalidi vse odločitve sprejemajo sami ali 
pa njihovi zastopniki, tudi družine. V EDF so včlanjene šte-
vilne mrežne (krovne) organizacije, ki delujejo na evropski, 
nacionalni, pa tudi regionalni ali lokalni ravni. Dve osnovni 
skupini organizacij sta včlanjeni v EDF: (1) nacionalni sveti 
invalidskih organizacij držav članic EU ter evropske orga-
nizacije, ki zastopajo interese različnih skupin invalidov in 
njihovih družin glede na vrsto invalidnosti in (2) nevladne 
organizacije, ki delajo za invalide na vseh ravneh ter posa-
mezniki, ki so predani promociji ciljev Evropskega invalid-
skega foruma.

Najvišji organ upravljanja Evropskega invalidskega foruma 
je Generalna skupščina, ki se sestaja vsaka štiri leta. Na njej 
izvolijo s štiriletnim mandatom predsednika, odbor (svet) 
direktorjev in komite za finance, članstvo in poverilnice, ki 



14

upravljajo EDF. Svet direktorjev sestavljajo predsednik, šest-
najst delegatov nacionalnih invalidskih organizacij, dvanajst 
delegatov polnopravnih (rednih) članov nevladnih organi-
zacij in dva člana drugih nevladnih organizacij. Izvršno telo 
je izvršni komite, ki ga sestavljajo predsednik, dva podpred-
sednika, zakladnik, sekretar in šest uradnikov. Delo opra-
vljajo sekretariat EDF in posamezni komiteji. Sekretariat se-
stavljajo direktor Carlotta Besozzi in osem uradnikov, ki so 
zadolženi za posamezna področja. Komiteje sestavljajo ve-
činoma invalidi in starši tistih invalidov, ki se ne zmorejo za-
stopati sami. V strukturi odborov je uravnotežena struktura 
invalidov glede na vrsto invalidnosti. Naloga komitejev EDF 
je pomagati in svetovati na posameznih področjih družbe-
nega življenja, ki so razvidna že iz samih naslovov odborov: 
(1) komite za politiko zaposlovanja, socialnega vključevanja 
in socialnega varstva; (2) komite za človekove pravice in ne-
diskriminacijo; (3) komite za univerzalen dostop; (4) komi-
te za invalidne ženske; (5) komite za invalidno mladino; (6) 
komite za invalidne ljudi s kompleksnimi potrebami zaradi 
večstranske odvisnosti ter (7) komite za kronične bolezni. 
Na skupščini v Ljubljani letos so sklenili, da bodo dosedanje 
komiteji za posamična ciljna vsebinska področja podpirale 
posebne ciljne skupine komitejev, skupine s posebnimi na-
logami in e-mail ekspertne skupine.

Evropski invalidski forum ima polnopravne redne člane, 
navadne člane, člane opazovalke in pridružene člane, za 
vsako izmed navedenih so navedeni natančni kriteriji za 
sprejem. 

Statut Evropskega invalidskega foruma 

Zadnje besedilo statuta je sprejela generalna skupščina 
Evropskega invalidskega foruma v Varšavi leta 2004. V 
statutu je opredeljeno poslanstvo EDF v 3. členu takole, ne-
uraden prevod:«/…/da invalidom zagotovi popoln dostop 
do temeljnih človekovih pravic preko njihove polne aktivne 
udeležbe pri razvijanju in izvajanju politike v Evropi. Cilj je 
doseči izenačenje možnosti za vse invalidne ženske in inva-
lidne moške tako, da vpliva na delo vseh evropskih institucij 
v sodelovanju s socialnimi in civilnimi partnerji, institucijami 
in agencijami EEA, pa tudi drugimi evropskimi in medna-
rodnimi organizacijami EEA v skladu z načeli nediskrimi-
nacije/…/To bomo dosegli skozi promocijo in sistematično 
spremljanje zakonodajnih predlogov in strateške kampanje, 
ki bo vplivala na politiko in prakso v Evropi. Dejavnosti, ki jih 
bo združenje izvajalo, da bi doseglo svoje cilje, vključujejo:
•	Stike	z	ustreznimi	ustanovami	in	posvetovalnimi	telesi	EU
•	Pripravo	in	razpošiljanje	informativnih	referatov,	periodič-

nih informativnih biltenov in drugih pisnih prispevkov

•	Organizacijo	konferenc	in	seminarjev	ter/in	sodelovanje	
na njih

•	Sodelovanje	 in	 dialog	 z	 drugimi	 zainteresiranimi	 kot	 so	
nevladne organizacije, mediji, sindikati in delodajalci /…/ »

Kako deluje Evropski invalidski forum in 
možnosti vplivati na življenjske pogoje 
invalidov

Med najbolj odmevnimi kampanjami EDF je bila vsekakor 
kampanja zbiranja milijona podpisov evropskih invalidnih 
državljanov za evropsko direktivo, v kateri so sodelova-
li tudi slovenski invalidi. Za zgled, kako je deloval EDF v 
procesih odločanja v evropskih institucijah navajam ne-
kaj primerov. Prvo odprto pismo Evropskega invalidskega 
foruma predsedniku evropske Komisije Joseju Manuelu 
Barrosu je predsednik EDF Yannis Vardakastanis poslal 
predsedniku že 22. aprila letos. V pismu je poudaril, da bi 
pomenil sprejem Smernice pozitiven odziv na kampanjo 
EDF o zmanjšanju števila invalidov v Evropi s štirih milijo-
nov na en milijon. To bi bil nedvomno prvi pomemben 
korak Evropske Komisije v procesu izvajanja Konvencije 
OZN o pravicah invalidov, saj bi ta vseobsegajoči doku-
ment vseboval tudi državljanske, politične, socialne, eko-
nomske in kulturne pravice, torej pravice na vseh podro-
čjih človekovega življenja. Pismo je pozvalo ustanove EU, 
da naj sprejmejo tako evropsko zakonodajo, ki bo drža-
vljanom Evrope dovoljevala dostop do enakih pravic po 
celotni EU, vključno s svobodo gibanja ter ureditvijo pra-
vic invalidov na vseh področjih življenja.

Drugo odprto pismo je predsednik Evropskega invalidske-
ga foruma je poslal predsedniku Evropske komisije spet 17. 
Junija 2008. V njem je izrazil zaskrbljenost, da bi predvi-
dena zgolj ena evropska proti diskriminacijska direktiva na 
temelju člena 13. Amsterdamske pogodbe lahko v celoti 
ustrezala potrebam invalidnih oseb. Pomislek je bil upravi-
čen, ker dejansko pri pojavu invalidnosti opazimo diskrimi-
nacijo, ki je povezana s predsodki (negativnimi stališči) in 
tako imenovano strukturalno diskriminacijo, ki jo je mogoče 
odpraviti le z odpravo ovir v grajenem in družbenem okolju. 
Nevarnost je torej, da bi enovita direktiva oslabila ali prezrla 
specifiko, ki jo poraja fenomen invalidnosti. Zato je po pred-
sednikovem mnenju nujno, da protidiskriminacijska politika 
sledi in vključi načela Konvencije OZN o pravicah invalidov. 
Toda, če se bo odločilo za enovito direktivo, je po prepriča-
nju Evropskega invalidskega foruma potrebno vanjo vklju-
čiti najmanj specifična in posebna poglavja za vsak vzrok 
diskriminacije, vsebovan v konvenciji. Poglavje o invalidnih 
osebah bo učinkovito pri zagotavljanju temeljnih potreb in-
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validov, če bo vsebovala določila o dostopnosti do dobrin, 
služb in infrastrukture kakor tudi socialno zaščito in socialno 
varnost, zdravje in izobraževanje. Izrazil je zaskrbljenost, saj 
odziva s strani Evropske komisije ni bilo na predlog direkti-
ve, ki ga je Komisiji Evropski invalidski forum predložil v ve-
dnost že januarja 2008. 

Evropski invalidski forum postavlja 
prioritete bodoče ne-diskriminacijske 
direktive

Glede na specifičnost diskriminacije na osnovi invalidnosti 
je po mnenju Evropskega invalidskega foruma bistveno, 
da načrtovana direktiva upošteva vse specifičnosti, ki jih v 
bistvu vsebuje že Konvencija OZN o pravicah invalidov o 
edinstvenih fizičnih in strukturalnih ovirah zaradi invalidno-
sti. Zato je nadvse važno, da direktiva zaščiti vse ljudi, ki 
se počutijo invalidne, so invalidi ali imajo v družini invalidno 
osebo; ljudi, ki so v preteklosti preživeli invalidnost ali pa bo-
do verjetno postali invalidi. Direktiva mora izhajati iz social-
nega modela invalidnosti, ki naj bo ključ za presojo o temi 
invalidnosti posameznika. Prav tako mora direktiva izhaja-
ti iz definicije diskriminacije v 2. členu Konvencije: »Diskri-
minacija invalidov pomeni vsako razlikovanje, izključevanje 
ali omejevanje zaradi invalidnosti z namenom ali posledi-
co zmanjšanja ali izničevanja enakopravnega priznavanja, 
uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin na političnem, gospodarskem, socialnem, kul-
turnem, civilnem ali drugem področju. Vključuje vse oblike 
diskriminacije, tudi odklonitev primerne prilagoditve.« Naj-
važnejše je, da nova direktiva pokrije prioritetno socialno 
zaščito in socialno varnost, zdravstveno oskrbo, izobraže-
vanje, dostop do servisov in preskrbe, do javnih storitev in 
dobrin, dostop do informacij in procedur, dostop do zgradb, 
telekomunikacije, transporta in drugih javnih storitev.

Vladimir Spidla, evropski komisar za zaposlovanje, social-
ne zadeve in enake možnosti, je podal predlog Komisije, 

da bi sprejeli v Evropski uniji eno samo protidiskriminacij-
sko direktivo. Direktiva bo zagotavljala zaščito pred diskri-
minacijo zaradi starosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti 
ter verske usmerjenosti ali prepričanja. Ta nova direktiva 
bo zagotovila enako ravnanje na področjih socialne za-
ščite, ki vključuje socialno varnost in zdravstveno nego, 
izobraževanje, dostop do dobrin in servisov ter preskrbo s 
servisi, ki so zdravim ljudem na voljo po komercialni poti, 
sem pa spadajo tudi bivalne razmere. Vendar Evropski in-
validski forum očita predlagani protidiskriminacijski zako-
nodaji v okviru prenovljene socialne agende , da ni uspela 
zaščititi pravic evropskih invalidnih državljanov, čeprav iz-
haja iz 13. člena Amsterdamske pogodbe. 

Namesto sklepa pomislek Evropskega 
invalidskega foruma

Yannis Vardakastanis, predsednik Evropskega invalidskega 
foruma, je izrazil pomislek na predlog direktive: » Evropski 
invalidski forum ceni dejstvo, da Komisija priznava potre-
bo po pravnih ukrepih, ki govorijo o nediskriminaciji tudi na 
drugih področjih, ne le pri zaposlovanju. Pozdravljamo dej-
stvo, da dokument pokriva široko paleto področij, ki vklju-
čujejo socialno zaščito, socialne prednosti, zdravstveno 
nego, dostop do in preskrbo z dobrinami in servisi, kar se 
ujema s smernico proti diskriminaciji zaradi rase in etnič-
ne pripadnosti. Za invalide so sicer zagotovljena načela pri-
mernih bivalnih pogojev, pravice do ukrepov, ki zagotavljajo 
učinkovit dostop do nediskriminacije. Vendar ostaja osnu-
tek smernice nejasen, je prekratek, hkrati pa uvaja tudi po-
membne omejitve pravic invalidov na nekaterih področjih, 
denimo na področju izobraževanja in socialnega zavarova-
nja. Poleg tega si dokument lahko razlagamo na različne 
načine, zato jo bodo pravniki težko tolmačili.«

Vir: Spletna stran Evropskega invalidskega foruma http://
www.edf-feph.org/
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Eno izmed temeljnih področij dela Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve je tudi invalidsko varstvo. V letu 
2005 je ministrstvo ustanovilo Direktorat za invalide. Tudi 
s tem sta sedanja vlada in ministrstvo pokazala, da se zave-
data obsežnosti in kompleksnosti invalidske problematike. 
Pri izvajanju nalog je ministrstvo v teh letih tesno sodelo-
valo in se posvetovalo z invalidi in njihovimi reprezentativ-
nimi organizacijami (tudi v okviru Sveta Vlade za invalide) 
ter Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije. V 
zadnjih dveh letih smo na direktoratu posebno pozornost 
namenili trem slovenskim temam – pripravi celovitega ak-
cijskega programa za invalide, izboljšanju možnosti za za-
poslovanje invalidov ter pripravi zakona o izenačevanju mo-
žnosti invalidov. Poleg tega smo precej aktivnosti in energi-
je posvečali mednarodni tematiki in dejavnosti, še posebno 
v času slovenskemu predsedovanju EU. 

Mednarodna dejavnost

Direktorat za invalide je na mednarodni ravni aktivno sode-
loval na nivoju Evropske unije, Združenih narodov in Sveta 
Evrope.

V okviru predsedovanja Evropski uniji je direktorat pripravil 
Resolucijo Sveta EU in predstavnikov vlad držav članic, ki 
so se sestali v okviru Sveta, o položaju invalidov v Evropski 
uniji. V mesecu maju 2008 smo prav tako v okviru predse-
dovanja pripravili evropsko konferenco, ki se jo je udeležilo 
preko 300 udeležencev, iz Slovenije, držav članic EU, držav 
EFTA in kandidatk. Ob konferenci je potekalo tudi neformal-
no ministrsko srečanje. Tematiki obeh dogodkov sta bili ve-
zani na Konvencijo o pravicah invalidov.

V Združenih narodih so predstavniki direktorata za invalide 
sodelovali pri pripravi Konvencije o pravicah invalidov. Kon-
vencijo je Slovenija podpisala v letu 2007, ratificirala pa v 
letu 2008. V tem mesecu potekajo še aktivnosti za zaklju-
ček procesa ratifikacije s strani Evropske skupnosti na nivo-
ju Evropske unije.

Predstavniki direktorata smo se udeleževali tudi sej delov-
nih skupin Odbora za rehabilitacijo in vključevanje invalidov 
in njegovih delovnih skupin pri Svetu Evrope. V zadnjem 

obdobju je bila posebna pozornost namenjena problemati-
ki staranja in invalidnosti (o tej temi smo v Sloveniji prav na 
pobudo Zveze delovnih invalidov Slovenije že leta 1999 or-
ganizirali posebno konferenco in izdali zbornik predavanj). V 
naslednjem letu Svetu Evrope Slovenija tudi predseduje. V 
tem času sooblikujemo tudi program predsedovanja s te-
matskega področja invalidnosti.

Izboljšanje možnosti invalidov za zaposlitev 

V tem obdobju smo posvečali pozornost izvajanju Zako-
na o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – 
v letu 2006 smo vpeljali kvotni sistem zaposlovanja inva-
lidov, sprejeli nove pravilnike, ki določajo zaposlitveno re-
habilitacijo. Posebno pozornost smo posvečali strokovnim 
nalogam in krepitvi strokovne usposobljenosti izvajalcev 
zaposlitvene rehabilitacije – tudi s podporo Inštituta za re-
habilitacijo. Na ministrstvu ocenjujemo, da so se izboljšale 
možnosti invalidov za zaposlitev, seveda pa nikakor ne mo-
remo biti zadovoljni z doseženim. Pri nadaljnjih izboljšavah 
sistema pričakujemo strokovno pomoč predvsem izvajal-
cev zaposlitvene rehabilitacije, invalidskih organizacij – tudi 

DIREKTORAT ZA INVALIDE
V LETU 2008
mag. Cveto Uršič, mag. Aleksandra Tabaj, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

slika 5: Uresničevanje dostopnosti za invalida v praksi
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čitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 
111/05, v nadaljevanju: Uredba) in je začel veljati kvotni 
sistem kot eden izmed ukrepov za vzpodbujanje zaposlo-
vanja invalidov, ki zavezuje delodajalce k izpolnjevanju de-
leža zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih 

Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi (v nadaljevanju: Komisija) je komisija Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve. V sistem varstva in-
validov pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je bila uve-
dena s 1.1.2006, ko je stopila v veljavo Uredba o dolo-

KOMISIJA ZA UGOTOVITEV 
PODLAGE ZA ODPOVED POGODBE 
O ZAPOSLITVI
Darko Kastelic, univ. dipl. prav., Višji sodelavec v Službi za invalidsko zavarovanje in poklicno rehabilitacijo, ZPIZ

tu je neprecenljiva vloga Zveze delovnih invalidov Slovenije 
– in pa seveda tudi socialnih partnerjev.

Akcijski program za invalide 2007-2013

V letu 2006 smo dokončali tudi vladni Akcijski program 
za invalide 2007-2013, s katerim smo začrtali smeri ra-
zvoja slovenske politike invalidskega varstva v naslednjem 
obdobju. V letošnjem letu je bila tudi opravljena evalvacija 
akcijskega programa v letu 2007, ki jo je obravnavala vla-
da. Prvo poročilo o izvajanju akcijskega programa je do-
stopno tudi na spletnih straneh ministrstva (http://www.
mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_
dokumenti/).

Raziskave

V zadnjih treh letih je bilo na predlog (z zagotovljenim fi-
nanciranjem) direktorata opravljenega veliko raziskovalne-
ga dela. Večina nalog je objavljenih tudi na spletnih straneh 
ministrstva v rubriki 'Publikacije':
•	Analiza	 izvajanja	102.	 -	105.	člena	Zakona	o	pokojnin-

skem in invalidskem zavarovanju v povezavi z ukrepi za 
spodbujanje zaposlovanja invalidov (avgust 2008) 

•	Evalvacija	usposabljanja	na	delovnem	mestu	v	učnih	de-
lavnicah in učnih podjetjih (2006) 

•	Evalvacija	izvajanja	zaposlitvene	rehabilitacije	(2007)	
•	Evalvacija	 izvajanja	 socialne	 vključenosti	 za	 leto	 2006	

(2007) 
•	Evalvacija	delovanja	zaposlitvenih	centrov	(2007)	
•	Analiza	socialno	ekonomskega	položaja	invalidov	za	pri-

pravo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (2007) 
•	Analiza	programov	osebne	asistence	(2007)	

•	Invalid	med	socialnim	varstvom	in	trgom	dela	(2006),

In še nekatere:
•	Oblikovanje	modela	spremljanje	izvajanja	Akcijskega	pro-

grama za invalide 2007-2013
•	Analiza	socialnih	transferjev	za	invalide
•	Vodnik	po	pravicah	invalidov
•	Analiza	 invalidskih	podjetij	 in	zaposlitvenih	centrov	–	fi-

nančni učinki glede na zakonodajo EU (v pripravi)

SKLEP

Z ratifikacijo Konvencije o pravicah invalidov se je Slovenije 
še bolj zavezala, da bo gradila invalidsko politiko, ki temelji 
na človekovih pravicah (o tem več v prispevku, v katerem 
je predstavljena Konvencija!). To prav gotovo pomeni tudi, 
da bodo v prihodnje Vlada in ministrstva morala še tesne-
je sodelovati pri oblikovanju in sprejemanju dokumentov z 
reprezentativnimi invalidskimi organizacijami. Zato bo tu-
di v prihodnje moral ostajati direktorat za invalide in druga 
posvetovalna telesa, kot je na primer Svet Vlade Republike 
Slovenije za invalide. Prva naloga, ki čaka Vlado v nasle-
dnjem mandatu bo prav gotovo dokončanje Zakona o ize-
načevanju možnosti invalidov (delovno besedilo zakona je 
pripravljeno, imenovana je tudi delovna skupina za pripra-
vo predloga zakona) in sprememba Zakona o zaposlitve-
ni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – do konca leta je 
potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve zakona, tako, 
da bo zakon usklajen z Uredbo ES o splošnih skupinskih 
izjemah. V pripravi je analiza stanja, ki bo v pomoč pri ugo-
tavljanju finančnih posledic na delovanje invalidskih podjetij 
in zaposlitvenih centrov. Obe nalogi sta zelo zahtevni, am-
pak nujni in predvsem v korist invalidov.
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pri delodajalcu, s finančnimi vzpodbudami vzpodbuja za-
poslovanje invalidov, delodajalcem, ki kvote ne dosegajo, 
pa nalaga plačilo zaradi neizpolnitve kvote.

Z uveljavitvijo Uredbe so bile skladno s 110. členom Za-
kona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
(Uradni list RS, št. 16/07-UPB2, v nadaljevanju: ZZRZI), s 
katerim je bilo določeno, da se ne glede na določbe dru-
gega odstavka 446. člena Zakona o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06-UPB4, v 
nadaljevanju: ZPIZ-1), začnejo določbe 102. do 105. člena 
ZPIZ-1 uporabljati z dnem uveljavitve Uredbe, dane prav-
ne podlage za delo Komisije, katere način dela je urejen 
s Pravilnikom o načinu dela Komisije za ugotovitev pod-
lage za odpoved pogodbe o zaposlitvi (Uradni list RS, št. 
117/2005, v nadaljevanju: Pravilnik) in se je namesto dote-
danjega absolutnega varstva pred odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi (ko je bilo mogoče odpovedati pogodbo o zapo-
slitvi brez ponudbe nove pogodbe le delavcem, zaposle-
nim pri delodajalcih z manj kot petimi zaposlenimi), začelo 
uporabljati uzakonjeno načelo relativnega varstva invalidov 
pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. 

Komisijo sestavljajo predstavniki Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, Inšpektorata Republike Slovenije za de-
lo, Zavoda RS za zaposlovanje, delodajalcev in sindikatov, se-
dež navedene komisije Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve pa je pri Zavodu za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije, ki ji zagotavlja tudi materialne, 
tehnične in organizacijske pogoje za delo. 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je skrajni ukrep, ko ni mo-
goče niti pri drugem delodajalcu ponuditi ustreznega de-
la in so zato delodajalci dolžni, pred vložitvijo predloga 
preveriti vse možnosti za ohranitev zaposlitve invalidu. Po 
drugem odstavku 91. člena ZPIZ-1 namreč zavarovancu, 
ki ima sklenjeno delovno razmerje v Republiki Sloveniji, 
zagotovi pravico do premestitve delodajalec. Delodajalec 
mora po 1. odstavku 101. člena ZPIZ-1 delovnemu invali-
du III. kategorije invalidnosti ponuditi opravljanje drugega 
dela na delovnem mestu v skladu z njegovo preostalo de-
lovno zmožnostjo in strokovno izobrazbo oz. usposoblje-
nostjo ali delo s skrajšanim delovnim časom v skladu z 
njegovo preostalo delovno zmožnostjo, razen v primerih, 
ko mu lahko, skladno s 102. členom ZPIZ-1 in predpisi o 
delovnih razmerjih, odpove pogodbo o zaposlitvi.

Glede zagotavljanja drugega dela gre poudariti, da so de-
lodajalci ob prejemu izvršljive odločbe o priznanju pravic 
iz invalidskega zavarovanja posebej opozorjeni, da lahko v 
primerih, ko je za zaposlitev oziroma premestitev delovne-
ga invalida na drugo delovno mesto potrebna prilagoditev 

prostorov in delovnih sredstev, po Sklepu o kriterijih, meri-
lih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev 
prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposli-
tev za delovne invalide (Uradni list RS, št. 34/06) uveljavlja-
jo sodelovanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije pri zagotavljanju sredstev za prilagoditev 
prostorov in delovnih sredstev na podlagi dokončne od-
ločbe Zavoda o priznani pravici do premestitve na drugo 
delovno mesto oziroma pravici do dela s krajšim delovnim 
časom od polnega na drugem delovnem mestu, ki ga je 
potrebno prilagoditi. 

Če pa delodajalec invalidu, zaradi nezmožnosti za opra-
vljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi in-
validnosti in v primeru poslovnega razloga, utemeljeno ne 
more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi v skladu s 101. 
členom ZPIZ-1 in 1. odstavkom 40. člena ZZRZI, pa lahko 
odpove pogodbo o zaposlitvi brez ponudbe nove pogod-
be o zaposlitvi le, če Komisija, ki je po 103. členu ZPIZ-1, 
pristojna za ugotovitev razlogov za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi na podlagi prvega odstavka 102. člena ZPIZ-1 
in 40. člena ZZRZI ter podajo mnenja o podlagi za odpo-
ved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe, 
pred odpovedjo pogodbe ugotovi obstoj podlage in poda 
pozitivno mnenje o obstoju podlage za odpoved pogod-
be o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe. 

Delodajalci, ki so preverili vse možnosti za ohranitev za-
poslitve invalidom in ugotavljajo, da invalidom utemeljeno 
ne morejo ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi v skladu 
s 101. členom ZPIZ-1 in 1. odstavkom 40. člena ZZRZI 
ter nameravajo pogodbo odpovedati brez ponudbe nove 
pogodbe, lahko pri Komisiji začnejo postopke za ugota-
vljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez po-
nudbe nove pogodbe o zaposlitvi delovnim invalidom, ka-
terim so z dokončno odločbo priznane pravice na podlagi 
invalidnosti II. ali III. kategorije invalidnosti in imajo sklenje-
no pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na območju 
Republike Slovenije in invalidom, ki nimajo statusa delov-
nega invalida, v skladu s 116. členom Zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07), v zvezi s 
102. in 103. členom ZPIZ-1 ter 40. členom ZZRZI. 

O nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez 
ponudbe nove pogodbe so delodajalci dolžni obvestiti de-
lovnega invalida, za delovno dokumentacijo, ki jo deloda-
jalec priloži k predlogu za ugotovitev podlage za odpoved 
pogodbe o zaposlitvi pa se po 4. členu Pravilnika šteje:

•	izjava	delodajalca	o	nameravani	redni	odpovedi	veljav-
ne pogodbe o zaposlitvi invalidu z navedbo razlogov za 
redno odpoved pogodbe o zaposlitvi;
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•	veljavna	pogodba	o	zaposlitvi;

•	podpisano	obvestilo	zavarovanca,	da	je	seznanjen	z	na-
meravano redno odpovedjo veljavne pogodbe o zapo-
slitvi; 

•	dokazilo	o	ugotovljeni	 invalidnosti	oz.	telesni	okvari	 (to	
so ustrezni dokumenti, navedeni v 8. členu Navodila za 
izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide 
(Ur. l. RS, št. 10/05 in 45/05);

•	dokumentacija,	ki	obsega	podatke	o	zahtevah	za	zapo-
slitev pri delodajalcu (splošni akt delodajalca, ki določa 
pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem 
mestu oz. akt o sistemizaciji delovnih mest, izpis iz izjave 
o varnosti z oceno tveganja);

•	dokazila	o	spremembah	organiziranega	delovnega	pro-
cesa glede na prejšnje stanje, če gre za spremembe 
organiziranega delovnega procesa;

•	program	razreševanja	presežnih	delavcev,	če	gre	za	od-
poved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov;

•	dokazila	 oziroma	 obrazložitev	 poslovnega	 razloga	 za	
odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu oziroma poslov-
nega razloga ter vpliva invalidnosti glede na možnost 
zagotavljanja drugega delovnega mesta invalidu pri 

•	zavarovančevem	delodajalcu	oziroma	

•	pri	drugem	delodajalcu.

Komisija ugotavlja podlago za odpoved pogodbe o za-
poslitvi na podlagi prejema predloga delodajalca in delov-
ne dokumentacije, katere sestavni del so tudi ugotovitve s 
predlogom o izpolnjevanju pogojev za odpoved pogodbe o za-
poslitvi, ki jih na zaprosilo Komisije pripravi Zavod RS za 
zaposlovanje, ki ima v postopku pomembno vlogo, saj 
strokovni delavci pregledajo in preučijo predloženo de-
lovno dokumentacijo delodajalca, po potrebi delodajal-
ca pisno pozovejo na dopolnitev ali pa opravijo obisk pri 
delodajalcu. 

Kot je razvidno iz informacij o delu Komisije, ki se meseč-
no objavljajo na spletni strani Ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve, je Komisija v tretjem letu delovanja 
nadaljevala z reševanjem zadev vloženih v letu 2007, ki 
do konca leta še niso bile rešene in zadev za katere so 
delodajalci predloge za ugotovitev podlage za odpoved 
pogodbe o zaposlitvi vložili v letu 2008. Iz preglednice 
1.1., o prejetih, rešenih in nerešenih predlogih za ugotovi-
tev podlage za odpoved pogodbe zaposlitvi v letih 2006, 
2007 in 2008, je razvidno, da je Komisija od 1.1.2008 
do 31.8.2008 prejela 542 novih predlogov tako, da je bi-
lo v tem obdobju, skupaj z nerešenimi zadevami, ki so bile 
vložene v letu 2007 pa do konca leta niso bile rešene, v 
reševanju 753 zadev. 

Komisija tudi v letu 2008 deluje usklajeno in konstruk-
tivno, v obdobju od 1.1.2008 do 31.8.2008 pa je imela 
24 sej ( v letu 2007 je bilo 39 sej), na katerih je soglasno 
podala 454 mnenj in le eno mnenje s preglasovanjem. 
Podala je 359 pozitivnih mnenj in 96 negativnih, v 46 
primerih pa so bile zadeve rešene na drug način. Na dan 
31.8.2008 je bilo tako 252 nerešenih zadev, od tega pa 
je bilo 153 zadev na Zavodu RS za zaposlovanje z zapro-
silom za pripravo ugotovitev s predlogi in 38 pripravljenih 
za obravnavo na Komisiji.

Od 1.1.2006 do 31.8.2008 je bilo pri Komisiji vloženih 
2514 predlogov za ugotovitev podlage za odpoved po-
godbe o zaposlitvi, na Komisiji pa je bilo podanih 1681 
pozitivnih mnenj, v 581 primerih pa pozitivno mnenje ni 
bilo podano. 

Med primeri, ko Komisija ni podala pozitivnega mnenja, 
gre v 422 primerih za negativno mnenje o podlagi za od-
poved pogodbe o zaposlitvi, v 159 primerih pa za zadeve 
rešene na drug način, predvsem v primerih, ko so delo-

LETO
NEREŠENE

VLOGE
NA DAN 1.1.

PREJETE  
 VLOGE    

V TEKOČEM 
LETU

REŠENE  VLOGE 
NEREŠENE

VLOGE
NA DAN 31.12. POZITIVNO NEGATIVNO NA DRUG

NAČIN SKUPAJ

Leto 2006 / 1133 599 160 64 823 310

Leto 2007 310 839 723 166 49 938  211 

Leto 2008
na dan 

 31.8.2008
211 542   359 96 46 501   

Preglednica 1.1.: Število prejetih, rešenih in nerešenih predlogov za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe zaposlitvi 
v letih 2006, 2007 in 2008
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dajalci vložili predloge za ugotovitev podlage za odpoved 
pogodbe o zaposlitvi, odločba o invalidnosti pa ni bila izvr-
šljiva, v primerih, ko delodajalci, kljub pozivu za predložitev 
delovne dokumentacije te niso predložili in v primerih, ko 
se je v času postopka za invalida našla drugačna rešitev 
in je bil postopek ustavljen.

Podatki o podanih pozitivnih mnenjih, ko je Komisija na 
predlog delodajalca ugotovila obstoj podlage za odpoved 
pogodbe o zaposlitvi pa ne predstavljajo dejanskega šte-
vila invalidov, ki so jim delodajalci odpovedali pogodbe o 
zaposlitvi po pridobljenem pozitivnem mnenju Komisije, 
ker so mnenja podana v postopkih za odpoved pogod-
be o zaposlitvi, ki jih nameravajo odpovedati delodajalci, 
na katerih je v postopku za odpoved pogodb o zaposlitvi 
dokazno breme in je zato dejansko število odpovedanih 
pogodb nižje od števila podanih mnenj, kar dokazujejo tu-
di primeri, ko delodajalci po že pridobljenem pozitivnem 
mnenju Komisije, ponovno vložijo predlog za ugotovitev 
podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Primerjava podatkov o vloženih predlogih v letu 2006 s 
podatki o vloženih predlogih v letu 2007 in navedenem 
obdobju leta 2008 kaže, da se manjša število vloženih 
predlogov za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi delovnim invalidom po Zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju ( Uradni list RS, št.: 12/92, 
5/94, 7/96 in 54/98, v nadaljevanju: ZPIZ), veča pa šte-
vilo vloženih predlogov za delovne invalide po ZPIZ-1. Ta-
ko je tudi iz podatkov o podanih mnenjih Komisije v obdo-
bju od 1.1.2008 do 31.8.2008 razvidno, da je bil obstoj 
podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe 

nove pogodbe o zaposlitvi ugotovljen v 246 primerih za 
delovne invalide III. kategorije po ZPIZ-1, v enem primeru 
za delovnega invalida II. kategorije po ZPIZ-1, v 36 prime-
rih za delovne invalide II. kategorije po ZPIZ, v 75 prime-
rih za delovne invalide III. kategorije po ZPIZ in v enem 
primeru za invalida, ki nima statusa delovnega invalida. 

Zato menim, da kaže, glede na vložene predloge za ugo-
tovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, v kate-
rih delodajalci predlagajo, da se ugotovi podlaga za od-
poved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nezmožnosti za 
opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi 
invalidnosti, okrepiti sodelovanje zavarovancev in deloda-
jalcev ter sindikatov v podjetjih (ki poznajo razmere v pod-
jetjih) že v času postopkov za uveljavljanje pravic iz inva-
lidskega zavarovanja tako, da bi se pri delodajalcu našlo 
delo, ki bi ga bil delovni invalid zmožen opravljati. 

Glede na pogosta vprašanja delovnih invalidov gre ob tem 
ponovno poudariti, da so delodajalci že o nameravani re-
dni odpovedi pogodbe o zaposlitvi dolžni invalide obvesti-
ti (podpisano obvestilo zavarovanca, da je seznanjen z na-
meravano redno odpovedjo veljavne pogodbe o zaposlitvi 
je del delovne dokumentacije, ki jo delodajalec pošlje s pre-
dlogom Komisiji), ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
invalidu pa ga je delodajalec dolžan opozoriti tudi na: 

•	njegove	pravice	iz	zavarovanja	za	primer	brezposelnosti	

•	če	je	delovni	invalid	-	na	pravice	iz	invalidskega	zavaro-
vanja (pravice do nadomestil iz invalidskega zavarova-
nja po izteku pravic za primer brezposelnosti) in 

•	na	 pravno	 varstvo	 zoper	 delodajalčevo	 odpoved	 po-
godbe.
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Nastanek in spreminjanje vsebine modela 
‘prožne varnosti’

Angleški pojem ‘flexicurity’ je besedna skovanka iz poj-
mov ‘flexibility’ in ‘security’, vendar pojma v slovenskem 
jeziku ni mogoče prevesti z enobesedno skovanko. Po-
jem zato prevajamo z besedno zvezo ‘prožna varnost’. 
Današnjo vsebino pojma bomo lažje razumeli, če pozna-
mo njen nastanek in tradicijo Danske kot socialne države. 
Tam se je pojem uveljavil v davnem letu 1899, ko so dan-
ski sindikati v pogajanjih z vlado dosegli tako imenovano 
Ustavo trga dela (Labour Market Constitution). V njej so 
sindikati uspeli uveljaviti načelo vzajemne koristnosti: ko-
rist za državo in za zaposlene na trgu dela (donosna in var-
na država). To Ustavo so na Danskem revidirali šele leta 
1960 in jo poimenovali ‘Temeljni sporazum’, ki daje sindi-
katom in upravam podjetij pravice (proste roke) pri naje-
manju in odpuščanja delavcev, kadarkoli je to pač potreb-
no. Delavci imajo pri tem aktivno vlogo, medtem ko ima 
minimalne pravice poseganja v to sfero država. Ta danski 
tripartitni sistem (imenovali so ga tudi ‘zlati trikotnik’) med 
delodajalci, delojemalci in državo je sicer zamotan sistem, 
vendar pa vladi omogoča aktivno odzivanje na dogajanja 
na trgu dela, ker odpira možnost ‘aktivizacije’ delavcem 
(aktivna politika zaposlovanja).

Danski model reguliranja trga dela 

Bistvo danskega modela reguliranja trga dela je razvi-
dno iz njihovega delovnega prava, ki je ‘prožno’ v tem 
smislu, da na eni strani dopušča sorazmerno nizko var-
nost delovnega mesta, vendar omogoča delavcem vse-
življenjsko učenje z aktivno politiko na trgu dela, na drugi 
strani uvaja dovolj radodaren sistem socialne varnosti. 
Model izhaja iz hotenih načel zaposlovanja in odpušča-
nja delavcev, daje pravice soodločanja sindikalnim orga-
nizacijam, državi pa minimalne zakonske pristojnosti in 
vpliv na trgu dela. Vendar je Danska že leta 1990 spet 
začela preverjati uspešnost svoje tradicionalno socialne 
države, s fiskalno politiko je uspešno zmanjšala brezpo-
selnost, ko je hkrati uvedla aktivno politiko zaposlovanja 
na trgu delovne sile v letih 1994-1996. Aktivna politika 
trga dela pomeni motiviranje brezposelnih, da iščejo in 
sprejmejo delovna mesta in se nenehno usposabljajo za 
različna delovna mesta.

Evropska unija je začela z uvajanjem in prilagajanjem mo-
dela prožne varnosti – flexicurity - v letih 2005-2008. Res 
pa je, da so ta model v Evropski uniji sicer splošno sprejeli, 
vendar pa se v javnosti in na trgu dela počasneje uveljavlja. 
V Evropi in še posebej v Sloveniji smo bili doslej vendarle 
(raz)vajeni živeti s socialnim modelom, ki je zagotavljal brez-
plačno zdravstvo, izobraževanje, zagotavljal pokojnine in 
primerne življenjske razmere vsem državljanom. Evropski 
model prožne varnosti delovnega mesta je nastal kot obli-
ka pro-aktivne politike zaposlovanja na trgu dela, za katero 
je značilna kombinacija dveh zakonodajnih načel: da delo-
dajalci zlahka najamejo in odpustijo delojemalca (od tod 
izraz ‘prožnost’ za delodajalce), a hkrati morajo zagotoviti 
visoke podpore ‘nezaposlenim’, brezposelnim delavcem – 
radodaren sistem socialnega varstva (od tod izraz ‘varnost’ 
za delojemalce). 

Evropska zaposlitvena strategija in model 
prožne varnosti spodbuja enake možnosti 
za vse

Evropska komisija je za izhodišče svoje zaposlitvene strate-
gije prevzela prilagojen danski model, ko je že junija 2007 
predlagala oblikovanje skupnih načel prožne varnosti. Že-
lela je spodbuditi konkurenčnost pri zaposlovanju na trgu 
dela in povečati zadovoljstvo na delovnem mestu, kar bi-
lo mogoče doseči s povezavo prožnosti za delodajalce in 
varnosti za delavce. Po mnenju Komisije bi lahko le taka 
strategija pomagala pri posodabljanju evropskih trgov dela 
v procesu globalizacije. Ta strategija zato vključuje jasne po-
godbene dogovore (dialog) med delodajalci in delojemalci, 
dejavno politiko na trgu dela, celovito strategijo vseživljenj-
skega učenja državljanov. Na drugi strani pa ima vgrajene 
sodobne sisteme socialnega varstva, ki brezposelnim za-
gotavljajo ustrezno podporo v obliki prihodkov. Evropski ko-
misar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti 
Vladimir Špidla je v tem kontekstu pojasnil: „Prožna varnost 
je najboljši način, da evropskim državljanom zagotovimo 
uživanje visoke stopnje zaposlitvene varnosti, tako da lahko 
najdejo dobro zaposlitev v kateri koli fazi svojega aktivnega 
življenja in upajo na dober razvoj poklicne poti v hitro spre-
minjajočem se gospodarskem okolju. “ Dodal je: „Prožna 
varnost vzpostavlja ravnovesje med pravicami in dolžnost-
mi za delavce in podjetja pa tudi za javne organe. Vse strani 

PREDSTAVITEV MODELA ‘PROŽNA 
VARNOST’ DELOVNIH MEST
Marjan Kroflič



24

so dolžne prispevati k zaposlovanju, boljši družbi in trajno-
stni rasti. Pri pristopu prožne varnosti ne gre za to, da dolo-
čeni skupini odvzamemo varnost, zato da jo lahko omogo-
čimo drugi, temveč bolj za to, da izkoristimo pozitivno med-
sebojno vplivanje prožnosti in varnosti. /…/ “

Slovenski poslanec v Evropskem 
parlamentu o prožni varnosti

Slovenski poslanec v Evropskem parlamentu dr. Mihael 
Brejc aktivno deluje v Odboru Evropskega parlamenta za 
zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL). Model ' prožna 
varnost' (flexicurity) ocenjuje takole, navajam: »/…/ Ena od 
rešitev, ki jo predlaga Evropska komisija, je model flexicurity, 
ki temelji na mešanici fleksibilnosti trga delovne sile in zago-
tavljanju varnosti delovnih mest za zaposlene. /…/ Temeljna 
predpostavka modela je, da se s poenostavitvijo postop-
kov odpuščanja delavcev, poveča stopnja zaposlenosti 
oziroma zmanjša nezaposlenost. Zlasti majhna in srednja 
podjetja sedaj zaposlijo več delavcev kot prej in sicer za 
obdobje, ko imajo zagotovljena naročila. Ko delavcev več 
ne potrebujejo, jih brez težav odpustijo. Kot rečeno, končni 
učinek je manjša brezposelnost in bistven upad dela na čr-
no, predvsem pa se je močno povečala ponudba raznovr-
stnih del za določen čas. Ker je ponudba na trgu dela velika, 
brezposelni delavci v nekaj tednih spet dobijo zaposlitev. 
Pomembna dejavnika modela sta tudi aktivna politika za-
poslovanja in vseživljenjsko učenje. Ustrezno usposabljanje 
za brezposelne jim namreč dolgoročno znatno bolj poma-
ga pri iskanju zaposlitve in vstopu na trg delovne sile, zato 
je večjo pozornost treba nameniti predvsem dostopnosti in 
kakovosti usposabljanja./…/«

Evropski model zaposlovanja predpostavlja izvajanje sku-
paj dogovorjene strategije v Evropski uniji za delovna me-
sta in rast ter uvajanje evropskega socialnega modela. 
Zaradi raznolikosti držav članic Evropske unije je prožno 
varnost vsekakor potrebno prilagoditi različnim posebnim 
okoliščinam, potrebam in izzivom posamezne države čla-
nice. Pri tem je bistveno načelo, kako vzpostaviti ravno-
vesja med pravicami in dolžnostmi delodajalcev in deloje-
malcev. V sporočilu Evropske komisije opazimo opozorila 
o morebitni potrebi zmanjšanje razlik med zaposlenimi z 
nestandardnimi, celo tveganimi pogodbenimi dogovori, 
na potrebo pomagati delavcem pri napredovanju v zapo-
slitvi v matičnem podjetju ali v drugem sektorju na trgu 
dela. Med načeli prožne varnosti velja poudariti načelo 
spodbujanja enakosti med spoloma ter enakih možnosti 
za vse (torej tudi za invalide, opomba MK). Evropska stra-
tegija spodbuja oblikovanje uravnoteženih zaposlitvenih 
politik na osnovi zaupanja med socialnimi partnerji, javni-
mi organi in drugimi zainteresiranimi stranmi. Pri tem naj 
bi bila zagotovljena pravična porazdelitev stroškov in ko-

risti teh politik, ki bi tako prispevale sprejemanje trdnih in 
finančno trajnih proračunskih politik posameznih držav.

Razlogi uvajanja modela prožne varnosti 

Vsi državljani doživljamo velikanske spremembe, ki so 
nastale tudi zaradi uvajanja sodobne, povsem nove infor-
macijske in komunikacijske tehnologije, ki je omogočilo 
evropsko ter mednarodno gospodarsko povezovanje v 
globaliziranem svetu. Prav tako smo priča staranju prebi-
valstva v evropskih državah, Slovenija tu prednjači, soo-
čamo se z sorazmerno nizkimi stopnjami zaposlenosti ter 
seveda tudi visokimi stopnjami dolgotrajne brezposelno-
sti. Oba navedena trenda nedvomno ogrožata vzdržnost 
dosedanjih sistemov socialne zaščite državljanov. Na tr-
gu dela se hkrati pojavita dve kategoriji delavci, prva so 
sorazmerno socialno dobro zaščiteni zaposleni delavci in 
druga, ki je brez vsakršne socialne zaščite – to so dolgo-
trajno brezposelni.

Primarni razlog za uvajanje celostnega pristopa na podro-
čju prožne varnosti je bila želja Evropske unije doseči cilje 
prenovljene lizbonske strategije. Najvažnejši cilj te strate-
gije je ustvariti nova in boljša delovna mesta, in hkrati po-
sodobiti evropski socialni model. Doseči ta cilj ni mogoče 
brez uvedbe določene prožnosti trgov dela, posodoblje-
ne organizacije dela in delovnih razmerij ter varnost drža-
vljanov – varno zaposlitev in socialno varnost.

Slika 6: Delovno okolje delovnega invalida

Kaj pomeni prožna varnost in kaj prinaša 
varnost zaposlitve?

Model prožne varnosti naj bi zagotavljal državljanom 
Evropske unije visoko stopnjo varnosti zaposlitve, kar po-
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meni možnost, da državljani kadar koli v aktivni dobi življe-
nja brez težav najdejo sebi primerno zaposlitev in možnost 
poklicnega razvoja v hitro razvijajočih gospodarskih okoljih. 
Priložnost za to daje zaposlenim in delodajalcem prav glo-
balizacija, ki vzpostavlja nove razmere, v katerih se varnost 
in prožnost lahko medsebojno krepita. Tako na primer lah-
ko podjetja in delavci uživajo koristi od prožnosti in varnosti 
že zaradi boljše organizacije dela, mobilnosti navzgor zaradi 
boljše usposobljenosti, naložb v usposabljanja zaposlenih, 
ki so koristna za podjetja in delavce pri njihovem prilagaja-
nju trgu dela in navajanju na spremembe.

Komisija in države članice so dosegle za uvajanje modela 
prožne varnosti soglasje glede politike prožne varnosti, ki 
vsebujejo naslednje štiri elemente. (1) sodobno delovno 
pravo, kolektivne pogodbe in organizacija dela mora biti 
prožna, a zanesljivo pogodbeno urejena; (2) delavcem se 
mora zagotoviti možnost stalne prilagodljivosti in zaposlji-
vost s celotnimi strategijami vseživljenjskega učenja, zla-
sti najbolj ranljivim družbenim skupinam (tudi invalidom, 
opomba MK); (3) učinkovito aktivno politiko trga dela, s 
katero se lahko prilagaja hitrim spremembam na trgu de-
la, da se skrajšajo obdobja brezposelnosti in olajša prehod 
k novim zaposlitvam in (4) uvedba sodobnih sistemov so-
cialne varnosti, ki zagotavljajo ustrezno dohodkovno pod-
poro in spodbujajo mobilnost na trgu dela. Sodobni sis-
temi socialne varnosti vključujejo širok izbor prejemkov 
socialnega varstva kot so nadomestila za brezposelnost, 
pokojnine in zdravstveno varstvo. Sodobni sistem social-
ne varnosti mora ljudem, preprosto rečeno, pomagati pri 
usklajevanju delovnih ter zasebnih in družinskih obvezno-
sti, npr. kot je otroško varstvo itd.
.

Model prožna varnost nujno vključuje tudi 
socialni dialog

Socialni partnerji morajo aktivno sodelovati, če naj bi imeli 
koristi od modela prožne varnosti vsi udeleženci, saj mo-
rajo biti pripravljeni sprejeti spremembe in tudi prevzeti 
odgovornost. Socialni partnerji se najlažje odzovejo na 
potrebe delodajalcev in delavcev, odkrivajo sinergije med 
njimi tako na primer pri organizaciji dela kakor tudi pri obli-
kovanju in izvajanju strategij vseživljenjskega učenja. Ven-
dar pa vključitev in podpora socialnih partnerjev v konkre-
tne politične pobude ostaja v pristojnosti vlad in socialnih 
partnerjev.

Nedvomno zahteva izvajanje opisanih načel prožne var-
nosti v Sloveniji in drugih državah članicah Evropske unije 
izdelavo in vzpostavitev skrbno načrtovanih ter dogovor-
jenih povezav med različnimi politikami na socialno-eko-
nomski, kulturni in institucionalni ravni, ki jim morajo slediti 
povsem konkretni ukrepi.

Nove razmere na trgu dela prinašajo pomembne spre-
membe, poslavljamo se od tradicionalne zaposlitve in 
poklicne usposobljenosti za vse življenje, saj gospodar-
ske spremembe na trgu dela zahtevajo pogostejše me-
njavanje zaposlitve. V primeru brezposelnosti brezposelni 
sicer prejemajo nadomestila, a so zavezani aktivno iskati 
zaposlitev in pridobivati nove spretnosti in znanja. Smo 
v razmerah, ko smo vsi državljani podvrženi potrebi po 
vseživljenjskem učenju, ki morajo zagotoviti javna in za-
sebna sredstva, ki se bodo povrnila družbi v smislu novih 
delovnih mest in višje produktivnosti dela. Aktivne politi-
ke zaposlovanja na trgu dela terjajo nova sredstva v po-
samezne in preventivne politike, ki morajo vključevati tudi 
učinkovite proti diskriminacijske politike zaposlovanja in-
validnih oseb. 

Sklepno razmišljanje

Prožna varnost delovnih mest zahteva celostno strategi-
jo usklajenih politik in ukrepov na trgu dela. Država mora 
upoštevati ne samo zgodovinske okoliščine, temveč tudi 
aktualne socialne in gospodarske okoliščine, predvsem 
pa značilnosti, omejitve in prednosti nekaterih skupin ljudi 
na trgu dela. Pomembno vlogo pri izvajanju ukrepov mo-
ra država priznati socialnim partnerjem in jih vključevati že 
v pripravo in oblikovanje teh ukrepov. Poznano je, da se 
vloga prožne varnosti v prenovljeni lizbonski strategiji, po-
sebno v smernicah za zaposlovanje, uveljavlja le počasi. 
Novi cikel lizbonske strategije predvideva upoštevati po-
leg prožne varnosti posebej demografske izzive in okre-
pljeno socialno razsežnost. Dejstvo je, da so letošnjem ne-
formalnem ministrskem srečanju opozorili na tri skupine 
prebivalstva – mlade, starejše in ženske – ki so v slabšem 
položaju v primerjavi z drugimi in zato potrebujejo poseb-
no pozornost. Menimo,da je pri tem izpadla pomembna 
družbena skupina invalidnih državljanov, ki so verjetno v 
najslabšem položaju na trgu dela in prav gotovo potrebu-
jejo posebno pozornost in vrsto pozitivnih ukrepov.

Priznati je treba, da pa je Odbor regij v Evropski uniji ven-
darle opozoril tudi na invalide. Tako je v 8. točki dokumen-
ta navedeno, da lahko le obsežna in trajno zagotovljena 
infrastruktura javnih storitev, ki jih določajo, organizirajo in 
financirajo lokalne in regionalne oblasti (kot so na primer 
prometna infrastruktura, cenovno ugodna stanovanja ter 
cenovno in časovno ugodno in dostopno otroško varstvo 
ter varstvo invalidnih in starejših oseb) zagotovi trdno pod-
lago za doseganje ciljev lizbonske strategije. Naj posebej 
opozorimo še na 14. točko, ki vsebuje naslednje priporo-
čilo, da bi bilo treba bolj poudariti vprašanje enakih mo-
žnosti za ženske in za vse državljane. Glede na lizbonsko 
strategijo je zaposlenost žensk še vedno zelo nizka in tu-
di številni invalidi lahko veliko prispevajo ter v polni meri 
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NEZGODE PRI DELU – ŠE VEDNO 
VELIK PROBLEM JAVNEGA 
ZDRAVJA V SLOVENIJI
mag. Mladen Markota, dr. med.

Uvod

Nezgode pri delu še vedno predstavljajo pomemben 
problem varnosti in zdravja pri delu. Lahko rečemo, da 
predstavljajo velik javno zdravstveni problem – vendar 
obvladljiv. To so dokazale nekatere skandinavske države, 
ki so z zelo “agresivno” promocijo zdravja na delovnem 
mestu uspele znižati število nezgod pri delu, ki so imele 
za posledico težjo oz. smrtno poškodbo. Po zadnjih po-
datkih Evropskega statističnega urada (Eurostat) vsako 
leto v državah članicah EU zabeležijo okoli 7 mil. nezgod 
neposredno pri delu (v nadaljnem tekstu - nezgode), ki 
zahtevajo odsotnost z dela več kot tri dni, smrtno pa se 
ponesreči približno 6.000 delavcev. V državah članicah 
EU pa tudi v Sloveniji je gradbeništvo (v nekaterih drža-
vah EU pa ribištvo) tista dejavnost, kjer je največ nezgod. 
Razmerje nezgod pri delu med aktivno moško in žensko 
populacijo je še vedno 3:1. V Sloveniji je bilo v letu 2007 
na Inšpektorat prijavljenih 17.086 nezgod pri delu, ki so 
imele za posledico odsotnost delavca več kot tri kole-
darske dni. 

prevzamejo svojo vlogo na trgu dela. Zato bi bilo treba v 
okviru koncepta prožne varnosti sprejeti ustrezne ukrepe, 

Zakonske podlage

Na podlagi določila v 27. členu Zakona o varnosti in zdrav-
ju pri delu, mora delodajalec prijaviti na Inšpektorat za delo 
vsako smrtno nezgodo, vsako nezgodo pri delu, ki ima za 
posledico odsotnost delavca več kot tri koledarske dni, vsa-
ko kolektivno nezgodo pri delu (poškodovanih več delav-
cev ne glede na število dni odsotnosti z dela), vsak nevarni 
pojav (to je dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala pre-
moženjska škoda večje vrednosti, je ali bi lahko bilo ogro-
ženo zdravje in življenje delavca oziroma bi lahko prišlo do 
poškodbe delavca, zaradi katere bi bil delavec nezmožen 
za delo).

Staranje delovne sile – izziv področja 
varnosti in zdravja

Demografska situacija oz. demografsko gibanje v Repu-
bliki Sloveniji ima značilnost staranja našega prebivalstva. 
Dolgoročne posledice tega fenomena se že poznajo tudi 

da se jim omogoči trajno preseči še vedno prisotne po-
manjkljivosti;

Izhodiščni dokumenti in viri:
1) Oblikovanje skupnih načel prožne varnosti - nova in boljša delovna mesta v povezavi s prožnostjo in varnostjo (pdf, 

239 kb). Evropska komisija, COM(2007) 359. Bruselj, 27. junij 2007.
2) Poročilo o posodabljanju delovnega prava za soočanje z izzivi 21. stoletja (doc, 270 kb). Jacek Protasiewicz, Odbor za 

zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta (2007/2023(INI)), 25. junij 2007.
3) Poročila o oblikovanju skupnih načel prožne varnosti: nova in boljša delovna mesta v povezavi s prožnostjo in varnostjo 

(pdf, 291 kb). Ole Christensen, Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta (2007/0000(INI)) 
začasno, 23. avgust 2007.

Povezava na Sporočilo:
4) http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jun/flexicurity_en.pdf
Povezava na izvedensko poročilo, ki vsebuje primere prožne varnosti v 27 državah članicah:
5) http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm
Konferenca zainteresiranih strani o prožni varnosti z dne 20. aprila 2007:
6) http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_stakeholderconference_en.htm 
7. Uradni list Evropske unije, 25. 4.2008, Mnenja odbora regij – prožna varnost, (2008)/C 105/04
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na področju aktivnega prebivalstva. Proces staranja de-
lovne sile je značilen za celotno področje držav članic EU. 
V obdobju 2002 do 2007 se je število delavcev v staro-
stni skupini 55-64 let povečalo za 17% medtem, ko se 
je v enakem obdobju število delavcev v starostni skupini 
15-24 let povečalo le za 1,7%.

Po podatkih statističnega registra aktivnega prebivalstva je 
v Sloveniji aktivnih 773.393 prebivalcev. Največji delež za-
poslenih je v starostni strukturi 40-44 let – 16,1%. V naj-
mlajši starostni skupini je zaposlenih le 3.326 delavcev oz. 
1,1% od vseh zaposlenih. Bistvena razlika v demografski 
strukturi zaposlenih med R. Slovenijo in EU je ta, da v Slo-
veniji delavci v starostni strukturi 15-24 let predstavljajo 6,1 
% vse delovne sile, v EU pa 11 %. Demografska situacija 
in demografsko gibanje že vpliva na proces staranja aktiv-
ne delovne populacije. Koeficient smrtnih nezgod v najvišji 
starostni skupini pa bo zato postal na področju varnosti in 
zdravja pri delu pomemben problem. Spodbudno je, da v 

letu 2007 med nezgodami, ki so imele za posledico smr-
tno poškodbo, ni bilo delavca v starostni skupini 15-19 let. 
V tej starostni skupini se je zgodila samo ena nezgoda, ki 
je imela za posledico težjo poškodbo. Z druge strani pojav 
nezgod pri delu pri starejših delavci predstavlja nov izziv na 
področju varnosti in zdravja pri delu. V državah EU se ne-
zgode, ki niso imele za posledico težjo ali smrtno nezgodo, 
dogajajo pretežno med mlajšo delovno populacijo. Težje in 
smrtne pa se dogajajo pretežno med starejšimi delavci. Po-
dobno sliko beležimo tudi v Sloveniji z izjemo, da je v Slo-
veniji delavcev v najmlajši delovni skupini bistveno manj.

Nezgode, ki so imele za posledico smrtno 
poškodbo

Leto 2007 glede števila smrtnih nezgod bistveno odsto-
pa od dolgoletnega povprečja. Inšpektorat je v tem letu 
obravnaval in raziskal 29 smrtnih nezgod, do katerih je 

Slika 1. Nezgode pri delu, 
ki so imele za posledico 
smrt delavca, Slovenija, 
1998-2007

Slika 2. Nezgode pri delu, 
ki so imele za posledico 
smrt delavca, glede na 
dan v tednu, Slovenija
1998-2004
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prišlo neposredno pri delu (slika 1.). Med umrlimi v letu 
2007 je podobno kot vsa prejšnja leta, največ kvalificira-
nih delavcev, sledijo polkvalificirani delavci, delavci s sre-
dnješolsko izobrazbo in nekvalificirani delavci.

Glede na spol so bili vsi smrtno poškodovani tudi v letu 
2007 delavci moškega spola, 88% smrtnih nezgod se 
zgodi v dopoldanskem času, pretežno med malimi delo-
dajalci. Inšpektorat za delo ugotavlja, da so še vedno glav-
ni vzroki za nastanek smrtne nezgode slaba organizacija 
dela, neupoštevanje pravil varnega dela ter hitro in povr-
šno opravljanje dela. Glede na starost (gledano v abso-
lutnih številkah) je najbolj izpostavljena starostna skupina 
nad 50 let. Tudi v letu 2007 je bila glede smrtnih nezgod 
najbolj izpostavljena gradbena dejavnost, vodilni vzrok pa 
padec z višine. Sledijo mu stisnjenje oz. udarec predmeta 
in stik z električnim tokom. Dnevna distribucija nezgod pri 
delu, ki so imele za posledico smrt delavca, je bila v letu 
2007 dokaj neenakomerno porazdeljena - od ponedeljka 
do petka, z izstopajočo sredo, ko se je zgodilo največ takih 
nezgod (slika 2.).

V dnevni distribuciji smrtnih nezgod je zanimiv predvsem 
pojav smrtnih nezgod pri delu ob sobotah in nedeljah. Iz 
statističnih podatkov je tudi razvidno, da pride do večine 
smrtnih nezgod v dopoldanskem času med 11 in 14. uro 
(slika 3.).

Nezgode pri delu, ki so imele za posledico 
težjo poškodbo delavca

V letu 2007 je bilo raziskanih 214 nezgod, prijavljenih kot 
težjih, vendar se je kasneje izkazalo, da nekatere med nji-
mi dejansko niso bile težje. Najpogostejše težje poškodbe 

so zlomi kosti, stisnine, opekline in površinske poškodbe. 
V letu 2007 pa smo žal raziskali tudi določeno število tež-
jih nezgod, ki so glede na posledice posebej izstopale – 
več amputacij rok, več amputacij vseh prstov roke, dva 
zloma hrbtenice s trajnimi posledicami in tri trajne izgube 
očes oz. vida. Vodilni vzroki za nastanek težje poškodbe 
so padci z višine, stisnjenja in udarci predmeta. Dnevna 
porazdelitev težjih nezgod je dokaj enakomerno porazde-
ljena med delovnim tednom, se pa tudi na tem področju 
sobota in nedelja pojavljata kot dneva, ki ju prej v dnev-
ni distribuciji težjih nezgod v tolikšni meri nismo opažali. 
Glede na dejavnost je bilo v letu 2007 največ prijavljenih 
težjih nezgod pri delu na področju gradbeništva. Hitro, ne-
zanesljivo in površno delo je tudi na področju težjih po-
škodb pomembno prispevalo k njihovem nastanku. Tudi 
težje nezgode se dogajajo skoraj izključno med moško ak-
tivno populacijo pri malih delodajalcih.

Poročevalska disciplina

Na IRSD še vedno nismo zadovoljni s poročevalsko disci-
plino delodajalcev glede prijavljanja nezgod. V letu 2007 
je bilo na inšpektorat za delo prijavljenih 17.086 nezgod, 
ki so imele za posledico poškodbo delavca, zaradi katere 
je bil delavec odsoten z dela več kot tri delovne dni. Še 
vedno ugotavljamo, da v vsaj nekaj tisoč primerih delo-
dajalci še vedno niso izpolnili svoje poročevalske obve-
znosti glede prijavljanja nezgod pri delu. Zato se bo glede 
tega tudi v prihodnje izvajal poostren nadzor ter dosledno 
sankcioniranje. Zaradi olajšanja izvajanja poročevalske 
obveznosti delodajalcev ter tudi zato, da so na Inšpekto-
rat posredovani vsi relevantni podatki, je na spletni stra-
ni Inšpektorata Republike Slovenije za delo (http://www.

Slika 3. Nezgode pri delu, 
ki so imele za posledico 
smrt delavca, glede na uro 
nezgode, Slovenija 2004-
2008



29

DELOVANJE REHABILITACIJSKEGA 
TIMA POSLOVNEGA SISTEMA 
PREMOGOVNIKA VELENJE
Dušan ZAPUŠEK

Poslanstvo Premogovnika Velenje, kot vodilne slovenske 
družbe s področja premogovništva je dolgoročno prido-
bivanje premoga za potrebe proizvodnje električne ener-
gije v Šaleški dolini v skladu z načeli trajnostnega razvoja 
ter hkrati ohranjanje in razvoj znanja.

Njegova vizija je, da bo z dolgoročno naravnanim ter s so-
dobnim proizvodnim procesom ob hkratnem zagotavlja-
nju varnosti in humanosti, skupaj s Termoelektrarno Šo-
štanj, skrbel za smotrno izrabo edinega strateškega ener-
genta iz Šaleške doline.

Vrednote premogovnika so zadovoljstvo in ustvarjalno 
sozvočje ključne javnosti, to je lastnikov, zaposlenih, kup-
cev in lokalnega okolja. 

Proces izgubljanja sposobnosti delavcev je neizbežna se-
stavina delovanja vsakega podjetja, še posebno Premo-
govnika Velenje, kjer jamski delovni pogoji potencialno 
negativno vplivajo na zdravje delavcev.

Premogovnik Velenje je delodajalec, ki uresničuje nasle-

dnje:

•	 da	invalidnost	sama	po	sebi	še	ne	pomeni	nesposob-

nost dela;

•	 pomembno	je	ne	samo	kakšne	so	dejanske	delovne	

sposobnosti invalida, pač pa tudi to, kako in koliko jih je 

mogoče še razviti;

•	 da	mora	imeti	kategorija	invalidov	zagotovljene	enake	

možnosti kot ostali, to je neinvalidi. 

Premogovnik Velenje je imel vseskozi razvit sistem psiholo-

ško - socialnega svetovanja pri delodajalcu. Ključna strokov-

njaka psiholog in socialni delavec pokrivata področje psi-

hološko diagnostično svetovalne obravnave, zdravstvene-

ga absentizma, izobraževanja, medicinske rehabilitacije pri 

delodajalcu, vodenje invalidskih postopkov pri delodajalcu 

ter nudenje osebne socialne pomoči in svetovanja.

id.gov.si) dostopen obrazec za prijavo nezgode pri delu z 
vsemi ustreznimi aktivnimi šifranti (eno- in dvonivojski), ki 
so potrebni za nadaljnjo računalniško obdelavo. Inšpek-
torat zbira in analizira podatke o prijavljenih nezgodah iz-
ključno v skladu z ESAW (European Statistics Accidents 
at Work) metodologijo EUROSTATA. To pomeni, da se 
obravnavajo samo nezgode, do katerih je prišlo neposre-
dno pri delu in zaradi katere je delavec odsoten z dela več 
kot tri koledarske dni. To velja tudi za nezgode, ki so imele 
za posledico smrt delavca. Poudarek obdelave podatkov 
je na tehničnem vidiku nezgode. Na IRSD spremljamo 
»tempo« prijavljanja nezgod pri delu. Ugotavljamo, da se 
v prvih štirih dneh od nastanka nezgode prijavi 64% vseh 
nezgod, kar je zadovoljivo, v intervalu prvih desetih dneh 
po nezgodi pa 92% vseh nezgod. Problematiki ne prija-
vljanja nezgod pri delu bo inšpektorat namenjal veliko po-
zornost tudi v prihodnosti saj podatki o nezgodah pri delu 
pomenijo pomemben vir na osnovi katerih IRSD vrednoti 
in planira svojo aktivnost.

Zaključek

Slovenija že vrsto let opozarja nas na področju t.i. negativ-
nih kazalnikov zdravja (nezgode pri delu, bolniški stalež, po-
škodbe, zastrupitve itd.). Posledice nezgod pri delu so po-
gosto začasna in celo trajna sprememba zmožnosti za delo 
z vsemi stranskimi implikacijami. Podobno kot v večini dr-
žav EU, tudi v Sloveniji se najbolj pogosto dogajajo nezgo-
de pri delu pri malih delodajalcih, dogajajo pa se izključno 
med moško delovno populacijo. Opozoriti je potrebno na 
vse bolj izražen problem »premika« oz. pojav smrtnih in tež-
jih nezgod pri delu ob sobotah in nedeljah, česar prej na 
Inšpektoratu za delo nismo zasledili. Glede inšpekcijskega 
nadzora se bo Inšpektorat Republike Slovenije za delo tudi 
v prihodnosti dodatno posvečal tistim gospodarskim de-
javnostim, ki bodo z »negativnimi« kazalniki najbolj odsto-
pali od slovenskega povprečja. 

Za dodatne informacije: mladen.markota@gov.si
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Njegovo delovanje je zamišljeno po naslednji shemi:

SISTEM 
PREMOGOVNIKA 

VELENJE

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH

SKUPNO 
ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH 
INVALIDOV

PREMOGOVNIK 1471 100

 HTZ 1009 408

GOST 106 5 

RGP 48 1

 PV INVEST 33 1

SKUPAJ 2667 515

KAPITALSKO 
POVEZANE 

DRUŽBE

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH

SKUPNO 
ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH 
INVALIDOV

SKUPAJ 175 15

CELOTEN
SISTEM SKUPAJ 2842 530 (18,6%)

Struktura invalidov v poslovnem sistemu Premogovnika 
Velenje, na dan 31.08.2008:

»Potrebe, želje in pravice uporabnikov in uporabnic so te-
melji, na katerih gradimo socialne službe in načrtujemo 
usluge. Glavni cilj služb je emancipacija in opolnomoče-
nje uporabnikov in uporabnic.« (Zaviršek et al. 2002:142)

Na osnovi potreb uporabnikov storitev smo dosedanjemu 
načinu dela v letu 2007 dodali še delovanje Rehabilitacij-
skega tima. Ta deluje za potrebe celotnega sistema.

Z njegovim delovanjem želimo prispevati k celostnemu ra-
zvoju potencialov naših delavcev, ki so udeleženci invalid-
skih postopkov ali so v položaju, ko morajo spremeniti ustre-

Slika 7: Sestanek REHA tima Poslovnega sistema Premo-
govnika Velenje.

zno zaposlitev oziroma ta zanje kot invalidom ni na voljo.

Rehabilitacijski tim sestavljajo strokovnjaki s področja medi-
cine dela, psihologije, socialnega dela, tehnologije, delovne 
terapije in usposabljanja oziroma izobraževanja. Ti so:
Milena AHTIK, univ. dipl. psihologinja, Ilinka FILIPOVIČ, univ. 
dipl. sociologinja, Majda FLUDERNIK – BEZLAJ, dr. medicine, 
spec. medicine dela, Katja RAK, univ. dipl. psihologinja, Ivana 
RAMŠAK – KOLAR, dr. medicine, spec. medicine dela, Saša 
SMONKAR, univ. dipl. sociologinja, Jana ŽOLGAR, dipl. delov-
na terapevtka, NEBOJŠA GUBERINIČ, ing. strojništva in Dušan 
ZAPUŠEK, univ.dipl. socialni delavec.

Rehabilitacijski tim ima znanja za ravnanje z invalidnostjo 
v delovnem okolju.

Gre za znanja posameznih strokovnjakov tima in znanja, ki 
si jih je tim pridobil kot celota.

Vsi strokovni delavci tima so vključeni v letne programe 
usposabljanj, namenjenih izvajalcem storitev zaposlitve-
ne rehabilitacije, po standardih in znanjih, ki jih pripravi In-
štitut Republike Slovenije za rehabilitacijo in jih organizira 
Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo.

Vsa ta znanja tim usmerja v dobra ravnanja z invalidnostjo 
na delovnem mestu.

Invalidom morajo biti omogočene enake možnosti za pri-
dobivanje spretnosti in izkušenj, ki jih potrebujejo, s konč-
nim ciljem, da bi uspeli v poklicni zaposlitveni karieri.

»Pri rehabilitaciji je osnovna naloga vsakega ocenjevalca, 
da pomaga pri odkrivanju in uporabi primernih rehabilita-
cijskih možnosti za odpravo posledic prizadetosti. Ocenje-
valec mora torej služiti posebnemu prospektivnemu cilju 
– ugotoviti rehabilitantove posebne vrline (moči) in slabo-
sti, da bi lahko pripravil program obravnave, ki bo gradil na 
njegovih vrlinah, sposobnostih in močeh.« (Brejc 1990:1)

Pri ocenjevanju strokovnjaki tima upoštevajo naslednja te-
meljna načela:

•	 da	se	pri	obravnavi	ne	govori	samo	o	problemu	am-
pak se ga razčleni tako, da se v njem vidi rešitev;

•	 rehabilitacijski	 tim	 skupaj	 z	 uporabnikom	 storitve	 in	
menedžmentom soustvarja rešitve;

•	 obravnavo	gradi	na	perspektivi	moči,	 to	 je	na	 tistem	
kar invalid zmore.
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Za rehabilitacijski tim je pomembno, da je kot celota uspo-
sobljen za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije in da 
kot rehabilitacijski tim celostno izvaja te storitve.

Vseskozi tim gradi ekipo in ne samo vrhunske posamezni-
ke saj se zaveda, da je le moštvo tisto, ki zmaguje.

Rehabilitacijski tim obravnava:
•	 delovne	 invalide	 poslovnega	 sistema	 Premogovnika	

Velenje, ob trajnih premestitvah na drugo novo ustre-
zno delovno mesto ter brezposelne invalide, ki jih zapo-
slimo s trga;

•	 delovne	 invalide	 poslovnega	 sistema	 Premogovni-

ka Velenje, pri katerih delodajalec pri zavodu za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje uveljavlja prilagoditev 
prostorov in delovnih sredstev ter možnost dodatnega 
usposabljanja.

Tim ima namen obravnave razširiti še na:
•	 delavce	poslovnega	sistema	Premogovnika	Velenje,	ki	

so na dolgotrajni bolniški ali pa se ta pogosto ponavlja;
•	 delavce	poslovnega	sistema	Premogovnika	Velenje,	ki	

so na medicinski rehabilitaciji pri delodajalcu več kot 
šest mesecev;

•	 delovne	 invalide	 poslovnega	 sistema	 Premogovnika	
Velenje za katere bi bilo predlagano prenehanje pogod-
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be o zaposlitvi, zaradi poslovnih razlogov, pred obrav-
navo na Komisiji za ugotovitev podlage za odpoved po-
godbe o zaposlitvi.

Svoje storitve zaposlitvene rehabilitacije rehabilitacijski tim 
izvaja kot izvajalec teh storitev, na osnovi Standardov stori-
tev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih je na osnovi 8. člena Za-
kona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 
pripravil Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo.

Najbolj pogoste storitve zaposlitvene rehabilitacije, ki jih 
opravlja rehabilitacijski tim so:
•	 Priprava	 mnenja	 o	 ravni	 delovnih	 sposobnosti,	 znanj,	

delovnih navad in poklicnih interesov (B);
•	 Usposabljanje	na	konkretnem	delovnem	mestu	v	obi-

čajnem delovnem okolju oziroma izbranem poklicu (J);
•	 Pomoč	pri	iskanju	ustreznega	dela	in	zaposlitve	(F);
•	 Izdelava	načrta	prilagoditve	delovnega	mesta	in	delov-

nega okolja invalida (H);
•	 Izdelava	načrta	potrebne	opreme	in	sredstev	za	delo	(I).

Delavci sistema Premogovnika Velenje, ki so potencialni 
uporabniki storitev rehabilitacijskega tima, imajo te storitve 
na voljo v svojem delovnem okolju. Strokovni delavci zapo-
sleni v poslovnem sistemu premogovnika so prepričani, da 
v slovenskem prostoru najbolj strokovno poznajo osebno-
stni profil rudarja in da so s tem dane najugodnejše osnove 
za soustvarjanje rešitev. Samo invalidsko varstvo zaposle-
nih v Premogovniku Velenje pa je že sedaj zgledno razvito.

Vzpostavljeno je delovanje rehabilitacijskega tima z obliko 
timskega dela. Za vsako storitev zaposlitvene rehabilitacije 
strokovni delavci tima izdelajo končno strokovno mnenje in 
evalvirajo svoje delo. Najvišje vodstvo premogovnika reha-
bilitacijskemu timu vseskozi nudi oporo. 

Prizadevanja za njegovo ustanovitev in delovanje, so pod-
prli še: Zavod za zaposlovanje, aktiv invalidov ter Zveza de-
lovnih invalidov Slovenije. 
V projektu ustanavljanja rehabilitacijskega tima so bile upo-
števane metode načrtovanja služb.

»Načrtovanje je eno od pomembnejših načel razmišljanja 
in delovanja na področju socialnega varstva. Načrtovanje 
pomeni, da razmišljamo o prihodnosti, imamo vizije, se od-
ločamo in da smo pripravljeni in sposobni upravljati s pro-
jekti in službami, ki nastanejo. Z načrtovanjem krepimo 
sposobnost, da projekt vodimo in tako zagotovimo njego-
vo trajnost in stabilnost.« (Zaviršek … { et.al.} 2002:138)

Aktivne pravice med katere sodi poklicna in zaposlitvena 
rehabilitacija, so pred pasivnimi pravicami. 

Država s svojimi ukrepi vzpodbuja prekvalifikacijo invalidov 
ter daje prednost zaposlovanju invalidov. Dobro je, da inva-
lid in delodajalec sledita tem družbenim trendom. 

Ob prvih primerih obravnavanih na rehabilitacijskem timu 
vsi soudeleženi ugotavljamo prednosti celostne obravnave 
invalida, ki pokaže na njegovo perspektivo moči in daje mo-
žnost, da skupaj z invalidom in menedžmentom soustvarja-
mo optimalne rešitve za obravnavanega.

Za posamezne strokovnjake tima pa opažamo, da obvlada-
jo metodološka orodja s katerimi celostno in metodološko 
na enak način, opravijo posamezno storitev. Delo v timu 
člani ocenjujejo kot ustvarjalno. Daje jim notranje zadovolj-
stvo in možnost pridobivanja novih znanj.

Rehabilitacijski tim poslovnega sistema Premogovnika Ve-
lenje je sprejet kot primer dobre prakse delodajalca na po-
dročju zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije invalidov. 

Najverjetneje gre za edini rehabilitacijski tim pri delodajalcu 
v naši državi, verjetno pa tudi širše.
Rehabilitacijski tim predstavlja premogovnik kot delodajal-
ca, ki ima čut za sedanjost in prihodnost.
Drugi priznavajo, da je Premogovnik Veleje urejeno in uspe-
šno podjetje. 

Strokoven pristop in samo delo tima je zelo dobro sprejeto 
v delovnem okolju, tako pri menedžmentu kot pri uporab-
nikih storitev.
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Smernice za razvoj trgovine, prijazne do 
invalidov in oseb s posebnimi potrebami

Smernice za razvoj trgovine, prijazne do invalidov in oseb 
s posebnimi potrebami so nastale v projektu »Invalidom in 
osebam s posebnimi potrebami prijazno«. Pripravil ga je 
ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje, v njem pa 
so sodelovale tudi naslednje invalidske in humanitarne or-
ganizacije: Zveza delovnih invalidov Slovenije, Zveza para-
plegikov Slovenije, Sonček – Zveza društev za cerebralno 
paralizo Slovenije, Zveza društev slepih in slabovidnih Slo-
venije, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in Šent 
Slovensko združenje za duševno zdravje – Dnevni centri. 

Z uporabo pripravljenih smernic lahko Poslovni sistem Mer-
cator uresniči načela in delovanje družbeno odgovornega 
podjetja in s tem svoje poslanstvo za blaginjo širšega okolja 
ter hkrati sledi slovenskemu akcijskemu načrtu za invalide. 

Uporaba projektnih rezultatov lahko pripomore k obliko-
vanju prijaznega družbenega okolja za invalide in osebe 
s posebnimi potrebami. Takšno okolje ni zgolj privilegij za 
invalide ali osebe s posebnimi potrebami, ampak pomeni 
obogatitev kakovosti življenja v družbi kot celoti. Predlaga-
ne prilagoditve so lahko koristne za veliko in naraščajočo 
ter zato tudi vse bolj pomembno družbeno skupino oseb 
s posebnimi potrebami, to so starostniki. Doseganje ciljev 
nediskriminacije in enakih možnosti je pomembno sporo-
čilo podjetja državi in družbi, ki bo nedvomno imelo dol-
goročne pozitivne posledice. 
V projekt so bili vključeni invalidi in osebe s posebnimi po-
trebami tako, da se je med njimi opravilo anketo, ki se je 
izvajala po vsej Sloveniji s pomočjo invalidskih in humani-
tarnih organizacij. Starostnike, ki spadajo v skupino oseb s 
posebnimi potrebami, pa se je anketiralo v bližini Merca-
torjevih prodajaln. 

Anketa je bila opravljena med invalidi in osebami s po-
sebnimi potrebami v mesecu januarju 2008 z namenom 
dobiti odgovor na vprašanja: 
•	ali	se	invalidi	oziroma	osebe	s	posebnimi	potrebami	pri	

nakupovanju srečujejo s težavami

•	kakšne	so	te	težave
•	kaj	potrebujejo,	da	bi	te	težave	odpravili

V raziskavi med invalidi in osebami s posebnimi potreba-
mi je sodelovalo 446 respondentov in sicer 132 gibalno 
oviranih oseb, 94 senzorno oviranih oseb, 89 oseb s po-
sebnimi potrebami – osebe z duševnimi motnjami, 29 
oseb z motnjami v duševnem razvoju, 100 starostnikov 
nad 60 let, 2 osebi s posebnimi potrebami, katerih potre-
be se izrecno ne nanašajo na gibalne ali senzorne težave. 

Povzetek raziskave 

Invalidi in osebe s posebnimi potrebami se pri nakupovanju 
srečujejo s težavami, ki so najpogosteje vezane na graje-
no dostopnost trgovine, dostopnostjo blaga na policah ter 
oznako cen in drugih informacij o izdelkih. Prilagoditev trgo-
vine z odstranitvijo grajenih ovir ter namestitvijo opreme bi 
kupcem invalidom in osebam s posebnimi potrebami olaj-
šala nakup. Pripomočki, ki jih invalidi in osebe s posebnimi 
potrebami potrebujejo, se razlikujejo glede na njihovo obli-
ko oviranosti. Gibalno ovirani potrebujejo ustrezne klančine, 
dvigala in dovolj široka vrata. Senzorno ovirani potrebujejo 
gradivo, natisnjeno z večjimi črkami, povečevalno steklo in 
glasovne pripomočke. Osebam s posebnimi potrebami bi 
v nekaterih primerih olajšali nakupe pripomočki, ki jih upo-
rabljajo gibalno in senzorno ovirani invalidi, vendar v svo-
jih odgovorih niso izrazili potrebe po pripomočkih. Dober 
primer so prav starostniki, ki predstavljajo največjo skupino 
kupcev in pogosto potrebujejo oziroma koristijo prilagodi-
tve iz vseh treh skupin. Starejši osebi, ki na primer težje ho-
di, bo v pomoč vsaka opora, primerne stopnice oziroma 
dvigalo. Ob tem je lahko še slabovidna, zato bo potrebo-
vala večje napise. Ob teh težavah pa bodo potrebovali še 
razumevanje in pomoč prodajalcev, če ne zmorejo hitrosti, 
s katero se danes odvija nakupovalni proces.

Pripomočki za gibalno ovirane osebe so v trgovinah pogo-
sto nameščeni, pripomočkov za senzorno ovirane osebe 
pa praviloma ni. Namestitev ustreznih pripomočkov bi po 
mnenju respondentov ankete med prodajalci v Mercatorju 
povečala tudi obisk njihove trgovine. Respondenti večino-

TRGOVINA, PRIJAZNA DO 
INVALIDOV IN OSEB S POSEBNIMI 
POTREBAMI
mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS in članica programskega sveta projekta »Trgovina, prijazna do invalidov in 
oseb s posebnimi potrebami«



34

ma opravljajo nakupe sami, največkrat enkrat tedensko, za-
to je poleg arhitekturnih sprememb in namestitve opreme 
zaželena osebna pomoč prodajalcev. Prodajalci pomagajo 
invalidom in osebam s posebnimi potrebami, tisti ki do se-
daj tega niso izvajali pa menijo, da bi jim dodatno izobraže-
vanje koristilo pri delu s kupci invalidi in osebami s posebni-
mi potrebami. Vse tri skupine so z več kot 70 odstotki od-
govorile, da želijo in pogrešajo pri nakupovanju prijaznost 
in potrpežljivost prodajalcev ter da bi jim koristila osebna 
pomoč. Izbira trgovine za opravljanje vsakodnevnih naku-
pov je vezana na bližino doma, na izbiro v trgovini, delno pa 
tudi na dostopnost. Opravljanje nakupov v manjših trgovi-
nah je vezana na bližino doma in na prijaznost prodajalcev 
ter večjo domačnost. Dostopnost je izrazita predvsem pri 
gibalno oviranih osebah, saj se ta skupina najpogosteje od-
loča za nakupe v hipermarketih, kjer je dostop do trgovine 
najbolje urejen, med policami pa je več prostora. 

Invalidi in osebe s posebnimi potrebami se nakupovanja 
preko spletne strani ne poslužujejo. Glavni razlogi za to 
so nepoznavanje spletnih trgovin, dela z računalnikom in 
dostopom do računalnika oziroma interneta. Med razlo-
gi, zakaj ne nakupujejo preko spletne strani, je tudi strah 
pred zlorabami.

Ljudje smo socialna bitja, ki okoli sebe potrebujemo druge 
posameznike, da lahko normalno funkcioniramo. Osebni 
stik invalidom in osebam s posebnimi potrebami veliko po-
meni, nakupovanje preko spleta pa je zanje verjetno preveč 
neosebno. Na poti do trgovine ali v njej mogoče srečajo 
znanca, z njim poklepetajo, opravljanje nakupov jim ponuja 
razlog, da odidejo iz stanovanja. Če posamezniki nakupu-
jejo v manjših trgovinah, jim najverjetneje ustreza tudi dej-
stvo, da jih prodajno osebje že pozna, jim zato zna svetovati 
in tudi ustrezno pomagati. Čeprav je le nakupovanje, marsi-
komu to pomeni popestritev vsakodnevnega življenja. 

Vprašanja v anketah so bila postavljena splošno in splošni 
so bili tudi odgovori, zato bodo dobro služili kot izhodišče 
pri opravljanju novih raziskav, ki bodo usmerjene na bolj 
specifična področja. Z raziskavo smo pridobili odgovore na 
vprašanja o nakupovalnih navadah in težavah invalidov in 
oseb s posebnimi potrebami. Rezultate ankete smo vključili 
v pripravo smernic za razvoj trgovine, prijazne do invalidov 
in oseb s posebnimi potrebami in jih bomo upoštevali pri 
izvajanju izobraževanj za zaposlene v Mercatorju. Raziska-
va pa lahko služi tudi kot izhodišče za večjo raziskavo na 
področju enakopravnega vključevanja invalidov in oseb s 
posebnimi potrebami v vsakodnevno življenje.

Povzeto po: Trgovina, prijazna do invalidov in oseb s posebnimi potrebami; Smernice za razvoj trgovine, prijazne do inva-
lidov in oseb s posebnimi potrebami; Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje; Ljubljana, 2008

STROKOVNO USPOSABLJANJE 
DELOVNIH INVALIDOV
(Izobraževalni programi za invalide in vzpodbujanje vseživljenjskega učenja)
Ivan Blazinšek, Miran Papež

Šolski center Velenje v letošnjem letu izvaja projekt »Pi-
lotni program strokovnega usposabljanja delovnih inva-
lidov SAŠA regije«. V projekt se kot partnerji vključujejo 
Zavod RS za zaposlovanje in invalidska podjetja v regiji. 
Gre za izvajanje programov funkcionalnega usposablja-
nja delovnih invalidov, ki so oblikovani »po naročilu« delo-
dajalcev in prilagojeni invalidom. Programi predstavljajo 
novost v Sloveniji, saj doslej tovrstnega izobraževanja, ki 
je posebej prilagojeno skupinam invalidov še ni bilo. Šol-
ski center Velenje se je s svojim programom prijavil na 
javni razpis za sofinanciranje eksperimentalnih in razvoj-
nih programov, ki vzpodbujajo zaposlovanje invalidov. 
Sodobno in na izzive časa odgovarjajoče gospodarstvo 

zahteva vedno večjo učinkovitost, hitrejše prilagajanje 
tehnološkim spremembam in vseživljenjsko učenje za-
poslenih. V Savinjsko-šaleški regiji, ki je izrazito industrij-
sko usmerjena, deluje devet invalidskih podjetij. Izhajajoč 
iz predpostavke, da so invalidi v manjši meri vključeni v 
procese vseživljenjskega učenja kljub želji po aktivnem 
prispevku družbi, smo na Šolskem centru Velenje zasno-
vali poseben preizkusni oziroma pilotni projekt. 

Osnovni namen projekta »Pilotni program strokovnega 
usposabljanja delovnih invalidov SAŠA regije« je zagota-
vljanje zaposljivosti invalidov oziroma ohranitev ali prido-
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bitev zaposlitve. Cilji programa so usmerjeni v izboljšavo 
strokovne usposobljenosti invalidov v SAŠA regiji z izva-
janjem dodatnega strokovnega usposabljanja invalidov. 
Dolgoročni cilj projekta je v sodelovanju z Zvezo delovnih 
invalidov Slovenije razviti in izpopolniti model dodatnega 
usposabljanja invalidov za vso Slovenijo. 

Glede na potrebe delodajalcev smo na Šolskem centru 
Velenje oblikovali posebne preizkusne kratkotrajne pro-
grame funkcionalnega usposabljanja invalidov za konkre-
tno delovno mesto skladno z izraženimi potrebami delo-
dajalcev. Programi so izrazito praktično zasnovani, saj v 
njih ni nepotrebnih teoretičnih vsebin, vsebujejo pa ve-
činoma strokovne vsebine in praktično usposabljanje na 
delovnem mestu. Posamezni program obsega 90 peda-
goških ur predavanj in praktičnega usposabljanja. Pose-
bej je potrebno izpostaviti, da so programi oblikovani v 
tesnem sodelovanju z delodajalci in socialnimi partnerji. 
Pri pripravi posameznega programa so skupaj sodelovali 
strokovnjaki v podjetjih in učitelji Šolskega centra Velenje. 
Celoten program funkcionalnega usposabljanja invalidov 
zajema več korakov, in sicer opredelitev potreb po za-
poslovanju, opis delovnega mesta, pripravo programa, 
izvajanje motivacijskih delavnic, izvedbo usposabljanja 

njih strokovnjakov, tehnologov iz podjetij. V zaključni fazi 
oblikovanja sta še programa Čistilec objektov in Operater 
visokoproduktivnih strojev, ki ju nameravamo pričeti izva-
jati konec septembra 2008. 

Program Št. 
udeležencev

Upravljalec/upravljalka strojev v 
proizvodnji 9

Voznik/voznica industrijskih 
transportnih vozil 9

Komunikacijski operater / 
komunikacijska operaterka 11

Skrbnik/skrbnica premoženja - 
receptor/receptorka 14

Preglednica 1: Število udeležencev projekta »Pilotni pro-
gram strokovnega usposabljanja delovnih invalidov SA-
ŠA regije«

Pri izvedbi programov ni bilo težav, se je pa izkazalo, da je 
v praksi potrebno uskladiti različne potrebe podjetij (zla-
sti v kolikor so vezani na določeno naročilo), ki logistič-
no ovirajo izvedbo programov. Zaposleni kandidati so se 
namreč morali prilagoditi zahtevam proizvodnje, tako da 
je občasno prišlo do zamikov urnika izvedbe programa. 

Vse kandidate smo uvodoma v sklopu vsebin psihologije 
dela anketirali z namenom ustrezne priprave predavateljev. 

Prednosti dela v podjetju Slabosti dela v podjetju

služba, vodstvo motivira, 
plača, delovna zaščita, 
zdravstveno varstvo, 

socialna varnost, 
medosebni odnosi, ni 

norme, potrpežljivi šefi do 
delavcev, medsebojno 
zaupanje, redna plača, 

zaposlitev za nedoločen 
čas, sodelovanje med 

zaposlenimi

slaba plača, slaba 
motivacija, slabi delovni 

pogoji, odnosi med delavci, 
slaba zdravstvena varnost, 
diskriminiranost izobrazbe, 

odnos šef – podrejeni, 
slabo nagrajevanje, slaba 
komunikacija med delavci 

in nadrejenimi

Preglednica 2: Prednosti in slabosti dela v invalidskem 
podjetju

Analiza ankete je pokazala, da se od podjetja do podjetja 
razlikujejo pogoji dela in socialna klima, hkrati pri delu na 
stopajo različne psihosocialne in ekonomske blokade ra-

Slika 8: Iz usposabljanja ZDIS za aktivno življenje in delo, 
Terme Rogaška, 6.-7.6.2008

in preizkusov znanja. Med aktivnosti priprave in organi-
ziranja usposabljanja štejemo še usklajevalne sestanke z 
delodajalci in predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje in 
razne predstavitve projekta. Doslej smo izvedli štiri pro-
grame usposabljanja (Upravljalec strojev v proizvodnji, 
Voznik industrijskih transportnih vozil, Komunikacijski 
operater in Skrbnik premoženja – receptor), ki se jih je 
do 15. septembra 2008 udeležilo 53 kandidatov iz 4-ih 
invalidskih podjetij. V izvajanje programov je bilo vklju-
čenih 15 učiteljev Šolskega centra Velenje in 16 zuna-



36

zvoja delavca, ki vplivajo na počutje delavcev v podjetju. 
Zlasti pozitivno so izpostavili dejstvo, da so lahko zapustili 
svoje podjetje in se udeležili programa usposabljanja izven 
znanega okolja. Iz tega je razvidno, da so delovni invalidi 
zelo občutljivi, na enake dražljaje se odzivajo povsem raz-
lično. Izrazita vrednota pri kandidatih je varnost, tako so-
cialna, ekonomska kot zdravstvena, pomembne so seve-
da plače. Kandidati predvsem poudarjajo redno plačo (na 
splošno smo tako ali tako vsi nezadovoljni s svojo plačo). 
Posebej pomembni so tudi odnosi nadrejeni – podrejeni. V 
tem sklopu poudarjamo predvsem pomen vodij oddelkov 
(tretjega nivoja managementa), s katerimi invalidi preživijo 
največ delovnega časa. Vodstveni management namreč ni 
v neposredni interakciji z zaposlenimi, običajno izvaja svoj 
program, medtem ko je drugi in tretji nivo managementa v 
dokaj redni interakciji tako s programom kot z izvajalci. Raz-
vidno je, da je potrebno znotraj podjetij oziroma posame-
zne delovne skupine zaposlenih iskati skupne rešitve pro-
blemov in uvesti timsko delo, obenem pa je potrebno tudi 
managerje dodatno usposobiti za delo z ljudmi. 

Na podlagi doslej izvedenih projektnih aktivnosti v pro-
jektu »Pilotni program strokovnega usposabljanja delov-
nih invalidov SAŠA regije« ugotavljamo, da največji izziv 
za organizatorje predstavlja pridobivanje kandidatov ozi-
roma udeležencev programov usposabljanja. Kljub za-

konskim vzpodbudam med delodajalci ni velikega inte-
resa po zaposlovanju invalidne populacije, kar lahko pri-
pišemo relativno slabemu poznavanju zakonodaje. Pri in-
validih se pojavlja vprašanje smisla (zakaj bi se udeležil 
usposabljanja, kaj bom imel od tega?). Potrebno pa je po-
udariti, da je pri tolmačenju izvedenih aktivnosti potrebna 
individualna obravnava, kajti vzroki in posledice se razli-
kujejo od primera do primera (tako med podjetji kot med 
udeleženci). 

Izvajalci projekta verjamemo, da je tovrstno usposablja-
nje koristno za vsakega udeleženca, da omogoča pri-
dobivanje dodatnih znanj, da v praksi vzpodbuja vseži-
vljenjsko učenje, da ohranja obstoječa delovna mesta ter 
pomaga pri zaposlovanju brezposelnih invalidov. Predla-
gamo, da se ob zaposlovanju oziroma vodenju invalidov 
vprašamo, kaj je narobe in kdo lahko pomaga. Odgovo-
ra ne poznamo, se nam pa dozdeva, da se je potrebno 
ukvarjati z rešitvijo problema in ne z grešnim kozlom. Ka-
kor koli že, projekt »Pilotni program strokovnega uspo-
sabljanja delovnih invalidov SAŠA regije« je trenutno na 
polovici izvajanja, tako da bodo vsebinske analize sledi-
le šele po zaključku vseh projektnih aktivnosti. Glede na 
preizkusno – pilotsko – naravo projekta trenutnih ugoto-
vitev ni mogoče posloševati, kljub temu pa pridobljenih 
informacij ne smemo zanemariti …
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Slika 9: Iz sprejema pri podžupanu Mestne občine Velenje 
Bojanu Kontiču

NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO 
NA PODROČJU SOCIALNEGA 
VARSTVA V LETU 2007
mag. Tanja Hočevar

Nagrade in priznanja za delo na področju socialnega var-
stva se podeljujejo za izjemne uspehe pri neposrednem 
delu z uporabniki, za uspehe, ki predstavljajo prispevek k 
teoriji in avtonomiji strokovnega dela, k humanizaciji dela 
z uporabniki storitev socialnega varstva, k integraciji upo-
rabnikov, k človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidar-
nosti in strpnosti ob spoštovanju različnosti in k utrjevanju 
človekovih pravic. 

Nagrado za življenjsko delo na področju socialnega var-
stva je v letu 2007, na predlog Zveze delovnih invalidov Slo-
venije in ob podpori Socialne zbornice Slovenije, Skupno-
sti centrov za socialno delo Slovenije, Medobčinskega 
društva invalidov Šaleške doline iz Velenja in Zveze Soži-
tje – zveze društev za pomoč osebam z motnjami v du-
ševnem razvoju Slovenije prejela mag. Jelka Fužir, univer-
zitetna diplomirana sociologinja.

Mag. Jelka Fužir je osnovno šolo zaključila v Mozirju in leta 
1966 maturirala na Gimnaziji Celje. Po diplomi na Višji šoli 
za socialne delavce v Ljubljani se je 1. marca 1970 zapo-
slila na delovnem mestu socialne delavke na Oddelku za 
družbene službe Občine Velenje. 

V letu 1976 je postala vodja strokovne službe Občinske 
skupnosti socialnega skrbstva Velenje, z ustanovitvijo 
Centra za socialno delo Velenje v letu 1982 pa njegova 
prva direktorica. To vlogo je opravljala več mandatov, vse 
do upokojitve leta 2006.

Srečevanje z različnimi potrebami posameznikov in dru-
žin ter želja po ustreznem strokovnem odgovoru nanje 
sta jo vzpodbudila za nadaljevanje študija. Tako je v letu 
1979 diplomirala, leta 1990 pa magistrirala na Oddelku 
sociologije takratne Fakultete za sociologijo, politične ve-
de in novinarstvo Univerze v Ljubljani. V magistrski nalogi 
se je lotila ugotavljanja ključnih dimenzij družbenega po-
ložaja druge generacije priseljencev v Velenju in možnosti 
za njihovo integracijo.

V smeri vseživljenjskega učenja med najpomembnejše 
oblike njenega strokovnega izpopolnjevanja in usposa-
bljanja uvrstimo: 
•	 enosemestralni	 podiplomski	 študij	 na	 Medicinski	 fa-

kulteti Univerze v Ljubljani: »Predzakonsko, zakonsko 
in družinsko svetovanje« v letu 1984,

•	 program	izobraževanja	za	direktorje	socialno	varstve-
nih zavodov v letu 1994,

•	 usposabljanje	 iz	uporabe	Realitetne	 terapije	 in	 teorije	
izbire v letih 1993 - 1995 in

•	 izobraževalni	program	«Projektni	management	-	Cen-
ter za socialno delo stičišče in koordinator dejavnosti v 
lokalni mreži« v letu 2002.

V letu 1996 je pridobila strokovni naziv višja svetovalka.

Mag. Jelka Fužir si je ob vsakodnevnem delu z uporabniki 
našla tudi čas za strokovne prispevke o posamezni pro-
blematiki. Te je objavila v reviji Socialno delo, v Metodič-
nem priročniku SKUPINE STARIH ZA SAMOPOMOČ ter 
v glasilih Društva Sožitje:«Vezi ljubezni« in Doma za var-
stvo odraslih Velenje: »Utrinki«.

Kot njen prispevek k teoriji socialnega dela, k razvoju no-
vih metod, ki predstavljajo prispevek k izboljševanju ob-
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stoječih načinov obravnave socialne problematike, šte-
jemo njeno neposredno delo pri sodelovanju v projek-
tu »Uvajanje skupin starih za samopomoč v Sloveniji« v 
letu 1992, vzpostavljanje pogojev za vzgojo, varstvo in 
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvo-
ju v domačem okolju, aktivnosti pri reševanju problema-
tike celovite skrbi za starejše s poudarkom na uvajanju 
skupin starih ljudi za samopomoč in vodenje teh skupin 
v socialno varstvenem zavodu za starejše in lokalnem 
okolju ter uvajanju socialne oskrbe na domu, razvijanje 
prostovoljstva in skupinskega dela, ustvarjanje pogojev 
za strokovno pomoč otrokom in mladostnikom s težava-
mi v odraščanju v lokalnem okolju (mladinske delavnice, 
dnevna centra za otroke in mladostnike Velenje in Šo-
štanj, psihosocialna pomoč otrokom in mladostnikom 
na domu, kreativne delavnice, mednarodne izmenjave), 
vodenje in sodelovanje v delu lokalne akcijske skupine 
Velenje za preprečevanje odvisnosti in dosledno upo-
rabo timskega dela kot osnovne metode na področju 
obravnave ogroženih otrok.

V vlogi poslovne in strokovne vodje Centra za socialno 
delo Velenje si je vedno zastavljala cilje in prednostne 
naloge, ki so sledili najbolj očitno izraženim potrebam 
vseh skupin uporabnikov. Pri svojem delu je izhajala iz 
doktrine sodelovanja in s svojim neposrednim delom z 
uporabniki socialnega varstva pripomogla k splošnemu 
napredku strokovnosti in k avtonomiji dejavnosti social-
nega varstva

Za preteklo desetletje njene poklicne poti so poleg pri-
zadevanj za učinkovitejše delovanje centra za socialno 
delo v smeri nenehne strokovne rasti vseh zaposlenih 
pomembne predvsem aktivnosti v strokovnih združe-
njih (Socialna zbornica Slovenije; Svet Inštituta za soci-
alno varstvo; Svet Doma za varstvo odraslih Velenje), v 
skupinah in projektih (projektna skupina za pripravo in 
izvedbo projekta »Strategija razvoja in postavitev mo-
dela za delovanje centrov za socialno delo v luči Naci-
onalnega programa socialnega varstva do leta 2005; 
projektni svet »Občina po meri invalidov« pri ZDIS; Svet 
partnerjev in Komisija za zaposlitveno oviranost Zavo-
da Republike Slovenije za zaposlovanje, Območne eno-
te Velenje; koordinacijski sosvet pri UE Velenje; sosvet 
za izboljšanje varnosti občanov v Mestni občini Velenje; 
strokovni odgovorni nosilec posebnih socialnih progra-
mov MDI Šaleške doline, Velenje), ki so pripomogle k 
utrjevanju človekovih pravic, k socialnemu vključevanju 
uporabnikov socialnega varstva, k njihovemu človeške-
mu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in k strpnosti 
ob upoštevanju različnosti.

Omeniti želimo tudi izkušnje na področju izobraževanja, 
usposabljanja in ugotavljanja znanj in spretnosti, ki si jih je 
mag. Jelka Fužir pridobivala v okviru:

•	 mentorstva	 študentom,	 dijakom	 in	 pripravnikom	 ter	
kot recenzentka raziskovalnih nalog dijakov s podro-
čja družboslovja v gibanju: »Mladi raziskovalci za ra-
zvoj občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki« in 
kot mentorica na treh raziskovalnih taborih Zoisovih 
štipendistov,

•	 članstva	 v	 Komisiji	 za	 preizkus	 usposobljenosti	 za	
strokovne sodelavce v socialnem varstvu pri SZS, 

•	 sodelovanja	 v	 izvedbi	 različnih	 socialnovarstvenih	
programov nevladnih organizacij in društev in

•	 članstva	v	izpitnih	komisijah	za	izvedbo	strokovnega	
izpita na področju socialnega varstva.

S svojim neposrednim delom z uporabniki (invalidi) social-
nega varstva je prispevala k humanizaciji odnosa do upo-
rabnikov, do obravnave uporabnikov in do obravnave so-
cialne problematike, ko se je lotila enega izmed pomemb-
nih izzivov, to je negativnih stališč, ki jih še vedno izražajo 
mnogi ljudje, ker ne dojemajo, da invalidi lahko dajo in tudi 
zares dajejo pozitiven prispevek k našemu gospodarstvu 
in naši družbi. S svojimi aktivnostmi je prispevala k utrjeva-
nju človekovih pravic in k spreminjanju miselnosti ljudi, ki 
so vse preveč pozorni samo na invalidnost, človeka pa ne 
vidijo. Pri invalidih je vzpodbujala interes, da se spopadejo 
z lastnimi težavami, kajti njeno mnenje je, da je od člove-
kove volje, gibanja in ustvarjalnega dela odvisno osebno 
počutje in zdravstveno stanje. 

Slika 10: mag. Jelka Fužir in podžupan Mestne občine Ve-
lenje Bojan Kontič



39

Predstavniki članov Zveze delovnih invalidov Slovenije so 
na svojem rednem letnem zboru članov sprejeli smernice 
in zahteve, s katerimi so pozvali Vlado, poslance Držav-
nega zbora in vse institucije, da naj njihovo delo z invalidi 
poteka usklajeno in na način, ki vsebuje načelo »ničesar 
o invalidih – brez invalidov«, kar poudarja nujnost dialo-
ga, konsenza in upoštevanja potreb delovnih invalidov ter 
postopno uresničevanje njihovih ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravic. 

Kaj potrebujemo invalidi na področju socialnega in zdra-
vstvenega varstva? 

1. potrebujemo večji posluh države za potrebe invalidskih 
organizacij, ki opravijo s prostovoljnim delom ogromno 
aktivnosti za izboljšanje kvalitete življenja in samostoj-
nosti invalidov.

2. potrebujemo podporo skupnosti pri prizadevanjih za 
zdravo življenje in za preprečevanje invalidnosti; bole-
zni, za samostojno življenje; za boljšo kvaliteto življenja 
invalidov;

3. potrebujemo delovna mesta - oziroma podporo pri za-
poslovanju invalidov; 

4. potrebujemo enakopravno obravnavo problemov inva-
lidov in preprečevanje diskriminacije invalidov;

5. družine, ki skrbijo za invalide, potrebujejo več pomoči 
skupnosti

Člani Zveze delovnih invalidov Slovenije:

1. ZAHTEVAMO spoštovanje različnosti in sprejemanje 
invalidnosti kot dela človeške različnosti in zagotavlja-
nje enakih možnosti invalidov;

2. ZAHTEVAMO preprečevanje razlikovanja, izključitve ali 
omejevanja pri uživanju naših pravic tako kot to velja 
za vse ostale člane skupnosti (načelo nediskriminacije);

3. ZAHTEVAMO zagotovljen dostop do dela in zaposlitve 
brez diskriminacije v delovnem okolju, ki je invalidom 
odprto, vključujoče in dostopno;

4. ZAHTEVAMO zagotavljanje spoštovanja človekovih 
pravic invalidov – dostojanstvo in individualno avtono-
mijo, kar vključuje svobodo do lastne izbire in samo-
stojnost oseb;

5. ZAHTEVAMO polno in učinkovito sodelovanje ter soci-
alno vključenost v družbo: invalidi moramo imeti enake 
možnosti kot drugi državljani, da aktivno sodelujemo 
pri razvoju skupnosti v kateri živimo, tako na lokalnem 
nivoju, regionalnem in nacionalnem nivoju in prevze-
mamo odgovornost za njen razvoj;

6. ZAHTEVAMO dostopnost do grajenega okolja, prevo-
za, informacij in komunikacij;

7. ZAHTEVAMO ustrezno življenjsko raven, finančno po-
moč in socialno varnost za invalide;

8. ZAHTEVAMO zagotovljeno učinkovito skrb za naše 
zdravje

9. ZAHTEVAMO preprečevanje nasilja ter diskriminacije 
nad invalidi

10. ZAHTEVAMO zagotovljeno vključenost v kulturne 
dejavnosti in sodelovanje na področju dostopnosti do 
kulturnih dobrin na enakopravni osnovi

Ker pa je leto 2008 hkrati volilno leto in smo državljani 
Republike Slovenije izbirali predstavnike ljudstva v državni 
zbor, smo naše zahteve posredovali tudi vsem političnim 
strankam. Odgovorili sta nam samo stranka Zares – nova 
politika in Liberalna demokracija Slovenije.

Upamo lahko samo, da bodo novoizvoljeni poslanci doje-
mljivi za težave in probleme delovnih invalidov in da bodo 
izpolnili predvolilne obljube.

ZAHTEVE ZBORA ČLANOV ZVEZE 
DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE 
DO POLITIČNIH STRANK




