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Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Vlade
Republike Slovenije dr. Mira Cerarja

35 let organiziranega interesnega povezovanja
invalidskih podjetij
Sodelovanje med slovenskimi invalidskimi podjetji izvira iz sedemdesetih
let prejšnjega stoletja. Odločitev za interesno povezovanje tedanjih
invalidskih delavnic je bila sicer sprejeta leta 1977, ustanovna skupščina
Poslovne skupnosti invalidskih delavnic Slovenije pa je bila 30. junija 1980.
Med ustanovitelji je bilo najprej pet invalidskih delavnic, ki so spoznale
pomen urejanja enotnega pravnega statusa, pripadajočih ekonomskih
olajšav in odpiranja novih možnosti za usposabljanje in zaposlovanje
najtežjih invalidov pod posebnimi pogoji.
Eden od ključnih dosežkov je bilo preoblikovanje invalidskih delavnic v
invalidska podjetja in ustanovitev Zavoda invalidskih podjetij Slovenije
(ZIPS), ki se je julija 1991 preoblikoval iz Združenja invalidskih podjetij
Slovenije, ki je bilo naslednik Poslovne skupnosti invalidskih delavnic.
Slovenska invalidska podjetja prek ZIPS ves čas uspešno artikulirajo
specifične interese in potrebe ter jih uveljavljajo prek sistemske
zakonodaje in praktičnega poslovanja na tržišču.
V Sloveniji je trenutno 142 invalidskih podjetij, ki imajo 10.565 zaposlenih,
od tega 5.323 invalidov. Invalidska podjetja zaposlujejo skoraj petino vseh
zaposlenih invalidov.
Kljub gospodarski in finančni krizi v naši državi se invalidska podjetja
ohranjajo, le manjše število med njimi je prenehalo delovati iz tega ali
onega razloga. V invalidskih podjetjih je struktura zaposlenih čisto
drugačna od strukture zaposlenih v rednih podjetjih, kajti zaposlujejo od
40 do 50% in več invalidov kar pomeni, da so izpostavljena večjim
stroškom poslovanja in tako upravičena do uporabe državnih pomoči, ki
jim omogočajo pokrivanje zmanjšane delovne sposobnosti zaposlenih
invalidov.
Invalidska podjetja imajo poleg podjetniške tudi pomembno socialno
funkcijo. Zaposleni invalidi imajo zagotovljeno socialno varnost in se tako
enakopravno vključujejo v družbeno okolje. Pomemben je podatek, da
invalidska podjetja kljub ekonomskim olajšavam v resnici skozi davčne
obveznosti vrnejo državi več kot 95% državnih pomoči, ki jih ta prispeva
za njihovo delovanje.
Invalidska podjetja s svojo več desetletno uspešno prakso dokazujejo, da
imajo nepogrešljivo vlogo na področju invalidskega varstva, a
potrebujejo stabilne pogoje za svoje poslovanje in razvoj.
Konferenco organizira Zavod invalidskih podjetij Slovenije
http://www.zavod-ips.si/

2 junij 2015
08.30 - 09.30
09.30-10.00

10.00-10.20

10.20-10.50

Registracija udeležencev
Pozdravni govori
Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
Uroš Prikl, predsednik Odbora za delo, družino, socialne
zadeve in invalide Državnega Zbora RS
Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja,
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
Boris Šuštaršič, predsednik, Zavod invalidskih podjetij
Slovenije
ZIPS kot povezovalec interesov invalidskih podjetij in
pobudnik njihovega kvalitetnega razvoja v Republiki
Sloveniji
Tatjana Brumnič-Smrekar, Zavod invalidskih podjetij
Slovenije
Zaposlovanje invalidov v Avstriji s poudarkom na
zaposlovanju v invalidskih podjetjih (integrative Betriebe)
Wolfgang Sperl, WIENWORK, integrative Betriebe und
AusbildungsgmbH Wien

10.50-11.20

Zaposlovanje invalidov v Italiji s poudarkom na
zaposlovanju v invalidskih podjetjih (cooperativa socialeB)
Pietro Vittorio Barbieri, FISH -Federazione Italiana per
Superamento Handicap
Forum Nazionale del Terzo Settore

11.20-11.50

11.50-12.10

Zaposlovanje invalidov v Romuniji s poudarkom na
zaposlovanju v invalidskih podjetjih
Ovidiu Tuduruta, National Disability Council Romania
Tactilmed Ltd
Vprašanja in razprava

12.10-13.20

Odmor

13.20-14.10

Kako se bodo implementirale nove EU direktive s
področja javnega naročanja v slovensko zakonodajo –
pridržana naročila
mag. Urška Skok Klima, sektor za sistem javneg naročanja,
Direktorat za Javno naročanje, Ministrstvo za javn upravo

14.10-14.40

Predstavitev projekta ZMOREMO- spodbujanje enakosti in
preprečevanje diskriminacije invalidov
Suzana Tajnik, Ministrstvo za delo. družino. socialne zadeve
in enake možnosti
Richard Sendi , Urbanistični inšritut RS
Karl Destovnik, Združenje izvajalcev zaposltvene
rehabilitacije v RS
Miha Kosi, Društvo študentov invalidov Slovenije

14.40-15.00

Vprašanja in razprava

15.00-15.30

Odmor

15.30-15.50

Zaposlovanje gluhih in naglušnih v Sloveniji; primer dobre
prakse invalidsko podjetje Zaupanje d.o.o. Celje
Matjaž Juhart, Zveza gluhih in naglušnih Slovenije
Brane Drevenšek, Zaupanje d.o.o. Celje
Strategija in smeri razvoja IP Gorenje IPC d.o.o. Velenje
Tatjana Draksler, Mirko Rožanc, IP Gorenje IPC d.o.o.
Velenje
Uvajanje inovativnih pristopov v delovanje IP Ozara d.o.o.
Maribor
Alen Kočivnik, Ozara d.o.o. Maribor

15.50-16.10
16.10-16.30

16.30-16.45
16.45

Vprašanja in razprava
Zaključek konference

MODERIRANJE: VIDA PETROVČIČ

