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Generalna skupščina Združenih narodov je 13. decembra 2006 sprejela Konvencijo o
pravicah  invalidov.  Slovenija je  konvencijo  in  Izbirni  protokol podpisala  31.marca
2007 na sedežu Združenih narodov. 

Državni  zbor RS je 2.  aprila 2008 sprejel  Zakon o ratifikaciji  Konvencije  o pravicah
invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji  o pravicah invalidov z veljavnostjo  od 24.
maja 2008. V Sloveniji  letos beležimo 10 letnico uveljavitve Konvencije. 

Konvencija  je  zgodovinsko  pomemben  dokument,  saj  je  prvi  pravno  zavezujoč
dokument  Združenih  narodov  s  področja  invalidskega  varstva,  ki zagotavlja
uveljavljanje človekovih pravic oziroma  načela enakih možnosti in enake obravnave
ter preprečevanja diskriminacije, ki jo doživljajo invalidi na različnih področjih življenja.

Namen  konvencije  je  spodbujati,  varovati  in  invalidom  zagotavljati  polno  in
enakopravno uživanje  vseh človekovih  pravic in temeljnih svoboščin ter  spodbujati
spoštovanje njihovega dostojanstva. 

Z  vidika  zaposlovanja  invalidov  je  zlasti  pomembno  uresničevanje  27.   člena
Konvencije – delo in zaposlovanje.

V Sloveniji  se invalidi  zaposlujejo pod posebnimi pogoji  v invalidskih podjetjih in
zaposlitvenih centrih.

Na dan 31.12.2017 je bilo skupno 144 invalidskih podjetij z 11.567 zaposlenimi, od
tega  5.878  zaposlenih  invalidov.  Invalidska  podjetja  kot  gospodarske  družbe,  ki
zaposlujejo skoraj petino vseh zaposlenih invalidov na trgu, pomenijo pomembno
možnost zaposlovanja invalidov v Sloveniji. 

Na dan 31.12.2017 je v Sloveniji v zaposlitvenih centrih bilo  615 zaposlenih invalidov.

Ti dve obliki specifičnih asocijacij, ki imajo poleg ekonomske tudi socialno funkcijo,
omogočajo invalidom, da si sami ustvarjajo socialno varnost, saj bi sicer  brez tega
prilagojenega delovnega okolja ostali nezaposleni in v breme socialnih transferjev.
Produktivna  zaposlitev  je  vsekakor  eden  od  najučinkovitejših  ukrepov  za
normalizacijo njihovega življenja.

Še vedno je  potrebno dokazovati,  da so invalidska podjetja  in zaposlitveni  centri
subjekti  socialne  ekonomije  v  Sloveniji,  ki   je  neločljiva  sestavina  ekonomske in
socialne politike v Evropski uniji. V invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih so
invalidi zaposleni pod posebnimi pogoji povsem upravičeni do stabilnih delovnih in
socialnih razmer, saj jim to omogoča kvaliteto vsakdanjega življenja in enakopravno
vključevanje v družbeno okolje. 

Konferenco organizira 
Zavod invalidskih podjetij Slovenije

http://www.zavod-ips.si/



09.30 -10.30 Registracija udeležencev

10.30 -11.00 Pozdravni govori

mag. Dejan Židan, predsednik, Državni zbor Republike Slovenije

mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Vojko  Starovič,  predsednik  Odbora  Državnega  zbora  RS za  delo,
družino, socialne zadeve in invalide

Tatjana Brumnič-Smrekar, Zavod invalidskih podjetij Slovenije

11.00 -11.30 Konvencija o pravicah invalidov in zaposlovanje invalidov pod 
posebnimi pogoji 
Tatjana Brumnič Smrekar, Zavod invalidskih podjetij Slovenije, 
Ljubljana, Slovenija

11.30 -12.00 Možnosti zaposlovanja invalidov v Nemčiji
Katharina  Bast,  European  Affairs,  German  Federal  Association  of
Sheltered Workshops, Frankfurt, Germany

12.00 -12.30 Samhall - ustvarjanje primernih in razvijajočih se delovnih mest
za invalide  na Švedskem
Anna Hagvall, Head of Sustainability SAMAHALL AB, Stockholm, 
Sweden

12.30 -13.00   Digitalna preobrazba: doseganje odličnosti skozi dostopnost
                            Patricia Rubio Alonso,Coordinadora Programa DONO, ILUNION, 

Madrid, Spain  

13.00 -13.30       Vprašanja in razprava

13.30 - 14.45      odmor

14.45 - 15.10   Izvajanje  Konvencije  o  pravicah  invalidov  v  Sloveniji  s
poudarkom na uresničevanju pravice do dela in zaposlovanja

                             Goran Kustura, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije 
                              



15.10-15.30 Prehod mladih invalidov iz šole na trg dela
      mag. Maja Zovko Stele,

                            Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS

Primer dobre prakse 

15.30-16.00       Invalidi, kristal v našem steklu - Zaposlovanje in delovanje 
                          invalidov v invalidskem podjetju Glashuta d.o.o.
                          Irena Gajšek, direktorica invalidskega podjetja Glashuta d.o.o.

16.00 - 16.30     Vprašanja in razprava
16.30 - 17.00     Zaključek konference

MODERIRANJE: VIDA PETROVČIČ
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