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V Republiki Sloveniji postavljamo skrb za najranljivejše člane družbe na visoko mesto 
naših vrednot. Skrb za invalide pri tem ni izjema. 

Že v preteklem stoletju smo po velikih družbenih pretresih ugotovili, da je zaposlitev 
eden najpomembnejših dejavnikov, ki invalidom omogoča enakopravno vključitev v 
družbo, omogoča socialno vključenost in neodvisno življenje. 

Slovenska zakonodaja s skrbjo za invalide in dostopnost do zaposlitve začenja na 
najvišji ravni. Ustava Republike Slovenije najprej v 14. členu zagotavlja enakost pred 
zakonom ob izrecni omembi invalidnosti, v 49. členu vsakomur zagotavlja svobodo 
dela in prosto izbiro zaposlitve ter dostop do vsakega delovnega mesta pod enakimi 
pogoji. V prvem odstavku 52. člena ustava določa, da je invalidom v skladu z 
zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo in v 66. členu, da država 
ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo.  

Invalidska podjetja predstavljajo svojevrsten odgovor na to ustavno normo. Po eni 
strani predstavljajo svobodno podjetniško pobudo, s čemer dosegamo barvitost in 
raznolikost ponudbe delovnih mest, pa tudi regijske zastopanosti, ki skuša odgovoriti 
na potrebe in ponudbo dela. Po drugi strani pa država na področje zaposlovanja 
invalidov s svojo podporo ter regulacijo posega ravno prav, da invalidom omogoča 
izbiro in dostopnost delovnih mest. S tem še vedno zagotavlja tako svobodo, kot tudi 
odgovornost zaposlovalcev. 

Zgodovina invalidskih podjetij je dokazala, da je tudi za težje invalide mogoče doseči 
stabilne delovne in socialne razmere in jim s tem omogočati kvaliteto vsakdanjega 
življenja in enakopravno vključevanje v družbo. 

Del podpore, brez katere invalidska podjetja ne bi mogla slediti svojemu poslanstvu, 
je poleg ugodnih gospodarskih pogojev zagotovo finančna podpora države. 

Ker današnja družba pogosto pozablja in zanemarja neprecenljivo vrednost 
posameznikovega dostojanstva in njegovih potencialov kot vir napredka, bomo na 
konferenci najprej predstavili ekonomsko plat in ekonomsko vzdržnost slovenskega 
modela zaposlovanja invalidov v invalidskih podjetjih, s tem da bomo najprej na 
tehtnico postavili ekonomsko izmerljivo vrednost prispevka zaposlenih v invalidskih 
podjetjih. 

Kot najpomembnejši dejavnik, zaradi katerega je invalidska podjetja vredno ohranjati, 
pa je njihov prispevek na ravni posameznika. 

Stremimo k modelu, kjer ne ustvarjamo delovnih mest za invalide, ampak skupaj 
ustvarjamo okolje, ki na vseh delovnih mestih v kar največji meri omogoča 
zaposlovanje invalidov.  
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PROGRAM KONFERENCE 

 

8.30 – 8:55 Registracija udeležencev 
 

9.00 – 9.10 Odprtje konference, nagovor ministra za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
Janez Cigler Kralj, minister 
 

9.10 – 10.20  Nagovor v imenu Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije 
Borut Sever, predsednik NSIOS 
 

9.20 – 10.05 Predstavitev študije »Analiza učinkovitosti in upravičenosti 
subvencioniranja invalidskih podjetij« 
Prof. dr. Jože Damijan, Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete 
 

10.05 – 10.20 Vprašanja in razprava  
 

10.20 – 10.35 Odmor s kavo 
 

10.35 – 11.05 Graditev sistema invalidskega varstva v RS iz perspektive invalidov  
Danijel Kastelic, državni svetnik 
 

11.05 – 11.50 Primer dobre prakse – Želva d.o.o. 
Mira Potokar, direktorica s sodelavci 
 

11.50 – 12.25 Odmor s prigrizkom 
 
 

12.25 – 13.00 Invalidsko varstvo ter okvir in usmeritve države na področju zaposlovanja 
invalidov in delovanja invalidskih podjetij; težave in pasti ter priložnosti za 
izboljšave z vidika regulatorja. 
mag. Andrejka Znoj, generalna direktorica Direktorata za invalide, 
MDDSZ 
 

13.00 – 13.15 ZIPS, kratka predstavitev združenja 
Tomaž Čučnik, poslovodni sekretar ZIPS 
 
 
 



13.15 – 14.15 Okrogla miza »Izzivi in priložnosti invalidskih podjetij« 
Peter Svetina, varuh človekovih pravic 
mag. Cveto Uršič, državni sekretar – Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 
mag. Mateja Toman, predsednica Sveta RS za invalide 
mag. Aleš Vičič, poslovni in športni psiholog 
 
moderiranje: mag. Vojka Martinčič, predsednica ZIPS 
 

14.15 – 14.25 Zaključek konference 
Urška Urbančič, Jurij Konjar; plesna točka – projekt DOL 
 

 

 


