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ZAKON
O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI)
7)

(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se ureja pravica do zaposlitvene rehabilitacije in nekatera
i in vzpodbude za njihovo
zaposl
institucije, pristojne za
izvajanje tega zakona.

(namen zakona)
enakovred

vzpostaviti pogoje za njihovo
trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih

(2) Z namenom ohranjanja delovnih mest in ustvarjanja novih delovnih mest za
invalide Republika Slovenija zagotavlja delodajalcem, ki zaposlujejo invalide nad kvoto,
predpisan

delavcev.
sredstva, ki jih delodajalci prejmejo za ta namen iz javnih virov (v nadaljnjem besedilu: javna
sredstva, prejeta zaradi zaposlenih invalidov).
(4)
(5)
(6)

(invalid)
Invalid oziroma invalidka (v nadaljnjem besedilu: invalid) je oseba, ki pridobi status
invalida po tem zakonu ali po
organa ugotovljene trajne posledice telesne ali
okvare ali bolezni in ima zato
se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje (v
nadaljnjem besedilu: invalid).

(zaposlitvena rehabilitacija)
Zaposlitvena rehabilitacija so storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi
za ustrezno delo, se zaposli,
kariero.

(prepoved diskriminacije)
v

Prepovedana je neposredna in posredna diskriminacija pri zaposlovanju invalidov,
s prenehanjem zaposlitve ter v postopkih po tem zakonu.

(

)

(1) V postopku uveljavljanja pravic po tem zakonu se
urejena.

(3
po tem zakonu so takse prosti.

stopkih za uveljavljanje pravic in obveznosti

(uporaba drugih predpisov)

ki izhajajo iz ureditve
vnih razmerij, pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, varnosti in zdravja pri delu, zaposlovanja in zavarovanja za primer

tut Republike Slovenije
(1)
-

)

(v nadaljnjem
zaposlitvene rehabilitacije:

usklajuje in koordinira strokovni razvoj na tem podr
pripravlja standarde storitev zaposlitvene rehabilitacije,
pripravlja standarde usposabljanj in znanj za strokovne delavce in izvajalce zaposlitvene
rehabilitacije in skrbi za njihovo izvajanje,
rehabilitacije,
daje obvezno strokovno mnenje v primeru spora iz
zakona,
opravlja raziskovalno delo in
opravlja druge naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona na podlagi vsakoletnega
programa dela.

(2) Naloge iz prvih
alinej
pooblastilo. Sredstva za ta namen se zagotavljajo

izvajajo kot javno

(strokovni delavci in sodelavci)
d

(1) Strokovni delavci oziroma strokovne delavke (v nadaljnjem besedilu: strokovni
rehabilitacije in zaposlovanja invalidov so delavci z

zaposlovanja

ali

invalidskega varstva,
usposabljanjem.

pridobljenimi

s

rehabilitacije,
specializacijo, dodatnim

(2) Strokovni delavci, ki izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije, strokovni
delavci v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih
strokovne delavce, ki izvaja
komisij najmanj dvakrat letno.
izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (v nadal

r

cijskih komisij ter seznam delodajalcev strokovnih delavcev, ki
s

(6) Podporne storitve invalidom v rehabilitaciji in zaposlitvi lahko nudijo tudi osebe,
ki ne izpolnjujejo pogojev
, imajo pa certifikat o poklicni
kvalifikaciji ali druga ustrezna dokazila o usposobljenosti za opravljanje takih del (strokovni
sodelavci).
II. PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA

(pogoji za pridobitev statusa invalida)
-

(1) Status invalida po tem zakonu lahko pridobi oseba, ki:
ni pridobila statusa invalida po drugih predpisih oziroma
organa ugotovljenih trajnih
bistveno
je prijavljena kot brezposelna oseba na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljnjem besedilu: Zavod),
po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju pogoj
kojninsko dobo in

lahko pridobi status invalida po tem zakonu tudi oseba, ki je zaposlena.

(merila za pridobitev statusa invalida)
Za pridobitev statusa invalida po tem zakonu morajo biti pri osebi ugotovljene:
-

in
kot ga opredeljuje mednarodna
klasifikacija funkcioniranja, invalidnosti in zdravja.

(pravilnik)
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
zdravje, izda pravilnik, s katerim podrobneje opredeli vsebino meril za priznanje statusa
invalida
zaposlitvene rehabilitacije iz
lena
tega zakona na podlagi mednarodne klasifikacije funkcioniranja, invalidnosti in zdravja.
III. ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA

(pravica do zaposlitvene rehabilitacije)
(1) Zaposlitvena rehabilitacija je pravica invalida do posameznih storitev iz 15.

(2) Invalid lahko uveljavlja pravico do zaposlitvene
do enakih storitev po drugih predpisih.
(3) Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije se lahko izvajajo v postopkih za
uveljavljanje pravic po drugih predpisih oziroma kot podporne storitve pri izvajanju poklicne
rehabilitacije po drugih predpisih.
(4) Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije lahko za invalida uveljavlja tudi
delodajalec. V tem primeru sklene z izvaja
zakona in invalidom pogodbo o izvajanju storitev zaposlitvene rehabilitacije, s katero
dogovori medsebojne pravice in obveznosti.

(merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije)
-

Merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije so:
na posameznika,
potrebe po storitvah zaposlitvene rehabilitacije kot delu celostne rehabilitacije pri
posamezniku,
goditvijo ali uporabo sodobnih tehnologij,
ocena socialnega in delovnega okolja (socialne vloge posameznika) in
druga merila, ki se oblikujejo po pravilih stroke.

(storitve zaposlitvene rehabilitacije)
-

Vrste storitev zaposlitvene rehabilitacije so zlasti:
svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi,
priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih
interesov,

usposabljanje in delo,
-

analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
e delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
delo,
usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu,
spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi,
procesa,
ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov in
opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije.
(2) Izvajalec storitev zaposlitvene rehabilitaci

(pravice in obveznosti invalida v zaposlitveni rehabilitaciji)

Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, ima naslednje
pravice in obveznosti:
pravico do storitev zaposlitvene rehabilitacije v skladu
cijskim
-

pravico in obveznost, da v zaposlitveni rehabilitaciji aktivno sodeluje,
obsega izvajanja zaposlitvene
rehabilitacije.

(denarni prejemki iz naslova zaposlitvene rehabilitacije)
(1) Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, ima pravico do
denarnih prejemkov glede na vrsto,
, in sicer:
invalida in njegovega spremljevalca oziroma
spremljevalko (v nadaljnjem
invalidu priznana pravica do storitev iz prve, druge, tretje,
-

pla
zaposlitvene rehabilitacije
prihod invalida k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije,
a zaposlitvene
40% minimalne
storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu najmanj 100
naslova pravic brezposelnih oseb ali denarnega nadomestila po predpisih iz naslova
invalidskega zavarovanja.

(izvajanje zaposlitvene rehabilitacije)
izvajalcev
zaposlitvene rehabilitacije, pri
invalidov glede na vrsto invalidnosti in regionalno pokritost z izvajalci storitev.
ter druge pravne ali
predpisane za izvajanje storitev zaposlitvene
rehabilitacije.
za izvajanje storitev
zaposlitvene rehabilitacije pridobiti koncesijo po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu:
izvajalci).
(3) Zaposlitvena rehabilitacija se financira iz sredstev
pristojen za invalidsko varstvo.
IV. KONCESIJA ZA IZVAJANJE STORITEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

(podelitev koncesije)

(1) Koncesijo za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije podeli minister,
pristojen za invalidsko varstvo.
ja
druge pogoje glede na vrsto, obseg in standarde storitev.

-

ati:
navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu s tem zakonom,
vrsto in obseg storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so predmet razpisane koncesije,
vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev
zaposlitvene rehabilitacije, ki so predmet koncesije,
rok za prijavo na razpis,
merila za izbiro med ponudbami,
odgovorno osebo za posredovanje informacij v razpisnem roku in
druge po

razpisno dokumentacijo z vsemi

(oddaja ponudb)
lahko prijavi le z eno ponudbo.
(2) Ponudnik lahko tekom razpisnega roka svojo ponudbo dopolnjuje ali spreminja.
pripravita skupaj dva ponudnika,
ocenjevanja.

(ocena ponudb)
ponudb imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo, strokovno komisijo.
odstavka izvede odpiranje prispelih ponudb
najkasneje v roku 30 dni po poteku
ponudb pregleda
potrebi zahteva njihovo dopolnitev. Popolne ponudbe
oceni v skladu z objavljenimi merili ter v roku 60 dni od prejema popolnih ponudb posreduje
ministru, pristojnem za invalidsko varstvo, predlog za podelitev koncesij.

(1) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izbranim
koncesijo.

(pogodba o koncesiji)
podpis koncesijsko pogodbo, s katero uredita medsebojno
koncesijsko razmerje, zlasti pa:
vrsto in obseg storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so predmet koncesije,
e,
obveznosti koncesionarja do uporabnikov storitev zaposlitvene rehabilitacije,
sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
nja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja,
prenehanje koncesijskega razmerja,
obveznosti koncesionarja ob prenehanju koncesijskega razmerja in
rehabilitacije, ki so predmet
koncesije.

(prenehanje koncesije)
odvzame koncesijo,
-

koncesijske pogodbe v roku, ki je
koncesije,
katerega je bila podeljena koncesija,
pogodbe ali
koncesionar ne odpravi pri nadzoru ugotovljenih pomanjkljivosti
(2) Koncedent pisno opozori koncesionarja na razlog za odvzem koncesije in mu

koncesijo za opravljanje storitev zaposlitvene rehabilitacije.

V. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA IN PRAVICE DO ZAPOSLITVENE
REHABILITACIJE

(vloga za uveljavljanje pravic)

(1) Pravico do priznanja statusa invalida po tem zakonu in pravico do zaposlitvene
rehabilitacije lahko uveljavlja oseba pri Zavodu. O priznanju statusa invalida po tem zakonu
istem postopku.
izvid z mnenjem
osebnega zdravnika ali zdravnika po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti in drugo dokumentacijo, s katero dokazuje trajne posledice telesne ali
po
vlogi za uveljavljanje pravice do

do zaposlitvene
rehabilitacije in o drugih pravicah, ki iz nje izhajajo, ter o zaposljivosti invalida v skladu z 34.
s tem zakonom.
Zavoda.
(3) Kadar invalid
rehabilitacijski svetovalec v sodelovanju z invalidom.
pristojno za invalidsko varstvo.

(rehabilitacijske komisije)
(1) V postopku priznanja statusa invalida po tem zakonu in v postopku
uveljavljanja pravice do zaposlitvene rehabilitacije mora Zavod pridobiti mnenje
rehabilitacijske komisije.
(2) Rehabilitacijske komisije izdajajo mnenja v postopkih na prvi in drugi stopnji.
rehabilitacijske komisije, ki
je sodeloval pri izdaji mnenja v
komisije, ki o isti zadevi daje mnenje na drugi stopnji.
ter, pristojen
za invalidsko varstvo, na predlog Zavoda.
(5

(sestava rehabilitacijskih komisij)
(1) Rehabilitacijske komisije na prvi in drugi stopnji delujejo v
izvedencev svoje stroke, in sicer:

-

predsednika

zdravnika specialista medicine dela;

usmeritve;
visoko strokovno izobrazbo in
okvaro ali bolezen obravnavane osebe.
(2) Pri delu rehabilitacijske komisije lahko na zahtevo invalida sodeluje izbrani
zaupnik invalid ali predstavnik invalidske organizacije.

(mnenje rehabilitacijske komisije)
Rehabilitacijska komisija izda mnenje v skladu z merili, predpisanimi s pravilnikom
morebitni rehabilitacijski
obravnavi in druge podatke, ki lahko vplivajo na priznanje statusa invalida in na vrsto, obseg
in trajanje zaposlitvene rehabilitacije.

(predhodno rehabilitacijsko mnenje)
komisija pridobi
mnenje o ravni invalidovih sposobnosti, znanj, delovnih navad in interesov, ki ga izdela
izvajalec

(1) Na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije izdela rehabilitacijski svetovalec
oziroma rehabilitacijska svetovalka (v nadaljnjem besedilu: rehabilitacijski svetovalec)
Zavoda
trajanje izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije.
abilitacije lahko dopolnjuje ali
spreminja.

oceno invalidovih
zaposlitvene
dela
mestu.

razvidno predvsem, ali
potrebuje na delovnem

(2) Kadar kljub rehabilitaciji, prilagoditvam delovnega mesta in delovnega okolja
invalid ne more dosegati delovnih

zaradi invalidnosti ni
zaposljiv.
(3)

(4) Invalidsko

podjetje,

zaposlitveni center, izvajalec

programa socialne

spremenilo ali kadar invalid in delodajalec skleneta pogodbo o zaposlitvi na drugem
delovnem mestu.
(5) Kadar ponovno oceno doseganja delovnih rezultatov invalida Zavodu predlaga
e
rezultatov. Invalid ima v tem primeru enake pravice kakor brezposelna oseba, ki je aktivni
iskalec zaposlitve. Zavod lahko napoti invalida na ponovno oceno doseganja delovnih
rezultatov tudi po lastni presoji.
(6) Invalidsko podjetje, zaposlitveni center ali zaposleni invalid, ki predlaga
ocene.

(1)
zaradi invalidnosti ni zaposljiv ali da
o
(2) Zavod lahko na vlogo inval
podporni zaposlitvi na podlagi
primeru
drugih predpisih.

poklicni rehabilitaciji po

(3) Invalid oziroma delodajalec lahko na podlagi ocene doseganja delovnih
rezultatov po metodologiji iz tretjega
zaposlitvenih
i.

namenjeni podpori in
ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti.
invalidnosti

rehabilitaciji ugotovi z

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije brez pravice do invalidske pokojnine po
zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in osebe z motnjo v telesnem in

izbrani na javnem razpisu, ki
ga objavi ministrstvo, pristojno
pristojno za invalidsko
sofinanciranje
pa se dogovori z letno pogodbo.
Slovenije.
VII. ZAPOSLOVANJE INVALIDOV
36
v invalidskih podjetjih ter v
delih, ki ustrezajo njihovim sposobnostim.
(2) Delodajalec, ki sklepa pogodbo o zaposlitvi z invalidom za dela, za katera je bil
ki so potrebna za
opravljanje tega dela.
stanje njegove invalidnosti
na podlagi katere se
invalidu priznajo enake pravice, kot se po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju in po predpisih o delovnih razmerjih priznajo delovnim invalidom.

(primerna delovna mesta za invalide)
(1) Delodajalci pri planiranju zaposlovanja in zaposlovanju invalido
Kodeks Mednarodne organizacije dela o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu tako,
zaposlitve.
(2) Primerna delovna mesta za invalide so vsa delovna mesta, na katerih, ob
ovira za enakovredno
opravljanje dela.
invalide ter druge ukrepe za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu.
zaposlenega invalida, ki izhajajo iz njegove invalidnosti, ko se delo opravlja na domu ali na
daljavo, se posebnosti take zaposlitve uredijo v pogodbi o zaposlitvi.

(pravica do sorazmernega dela nadomestil)

(1) Invalid, ki prejema nadomestilo iz naslova invalidnosti oziroma brezposelnosti
dela tega nadomestila.
(2) V
po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ter zavarovanje za primer brezposelnosti.

(redna odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu)
(1) Delodajalec ne sme invalidu, ki nima statusa delovnega invalida, redno
odpovedati
in invalid teh rezultatov ne dosega zaradi invalidnosti.
ponuditi sklenitev nove
usposobljenosti

ega dela invalidu)
(1) Delodajalec lahko invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga
drugem ustreznem delu, ki ustreza invalidovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni
zavarovanje, ali na podlagi sporazuma z drugim delodajalcem zagotovi, da mu drugi
njem.
odstavku, mora skleniti novo pogodbo o zaposlitvi v roku 30 dni od prejema pisne ponudbe.

(4)
nima pravice do odpravnine.

odajalcih.

invalidu ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi v skladu s prvim odstav
predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko redno odpove pogodbo o
litvi.

o zaposlitvi
Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu:
Sklad).
1.

v)
mestu in v delovnem
okolju, prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na
delovno mesto).

zaradi svo

varnosti.
lovna mesta zagotavljajo predvsem zaposlitveni centri, lahko pa
(5) Tudi opravljanje dela invalida na domu je lahko opredeljeno
delovno mesto.

(pr
(1) Invalid sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi
mestu, v kateri se poleg obveznih sestavin v skladu s predpisi o delovnih razmerjih opredelijo
i in spremljanja invalida na delovnem mestu
oziroma druge storitve glede na ugotovljene potrebe invalida.
ima invalid pravico do
, lahko pa tudi do podpornih storitev, v skladu s tem zakonom.

(zaposlitveni center)
(1) Zaposlitveni center je pravna oseba, ki se ustanovi zaradi zaposlovanja
mestih in izpolnjuje kadrovske, organizacijske,
, pristojen za invalidsko varstvo, in ima
.
in delovanja

(2) Zaposlitveni centri in invalidska podjetja morajo imeti najmanj pet zaposlenih.
(3) Zap
delovnih mest za strokovne delavce in sodelavce iz 9. lena
tega zakona, ki se financirajo iz javnih sredstev.
(4

tenih delovnih mestih, zagotavlja zaposlitveni
v svojih poslovnih enotah, na podlagi sklenjenih poslovnih
center mora zagotavljati
programe, ki vsem zaposlenim invalidom zagotavljajo stalno in neprekinjeno delo in vse
pravice, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja.

(izpolnjevanje pogojev)
(1) Izpolnjevanje pogojev za delovanje zaposlitvenega centra ugotavlja strokovna
zakona.
ali so izpolnjeni pogoji za delovanje zaposlitvenega centra.

zaposlitvenih centrov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.

spremembi dejavnosti, pridobitvi ali odtujitvi
ki so
povezane z namenom njegovega delovanja, obvestiti ministrstvo, pristojno za invalidsko
varstvo.
(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo,
prepove sprejetje
na ohranjanje delovnih mest za invalide.
zaposlitvenem centru mora
zaposlitveni center pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.

delovnih mest za invalide
organizacije posebnega pomena.
bnih

nvalidskim podjetjem,
se smiselno uporabljajo tudi za zaposlitvene centre.
2. Podporna zaposlitev

(podporna zaposlitev)
(1) Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem
delovnem okolju s strokovno in
validu, delodajalcu in delovnemu okolju.
(2) Invalidu se lahko zagotavlja pri uvajanju v delo, na delovnem mestu in pri
podpora z informiranjem, svetovanjem in
usposabljanjem, osebno asistenco, spremljanjem pri delu, razvojem osebnih metod dela in
mesta in sredstev za delo.
(3) Delodajalcu in delovnemu okolju invalida se zagotavlja strokovna podpora z
informiranjem in svetovanjem.

(pogoji za podporno zaposlitev)
ugotovil, da je zaradi svoje invalidnosti zaposljiv le v podporni zaposlitvi, morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:
usposobljenost invalida za opravljanje del na konkretnem delovnem mestu,
motiviranost in druge osebnostne lastnosti invalida, ki
pripravljenost delodajalca za sodelovanje in prilagoditev delovnega okolja ter delovnega

(pravice invalida v podporni zaposlitvi)
(1) Invalid sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi, v kateri se poleg obveznih
sestavin v skladu s predpisi o delovnih r
ima invalid lahko pravico
vljene na podlagi ocene
doseganja
predpisan s tem zakonom.

(zagotavljanje podpornih storitev)
(1) Podporne storitve v rehabilitaciji in zaposlitvi za invalida, delodajalca ali
delovno okolje invalida lahko izvajajo
zaposleni pri delodajalcu, izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, v zaposlitvenih centrih ali v

invalidskih podjetjih, lahko pa tudi
teh storitev v skladu s predpisi.

e osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje
minister, pristojen za
i

invalidsko varstvo. Financirajo se
drugih virov.
3. Invalidska podjetja

(pojem invalidskega podjetja)
Kot invalidsko podjetje lahko posluje gospodarska
posamezn

in poslovanja s tem zakonom

(pogoji delovanja)
omejeno odgovornostjo,
med celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40% invalidov od vseh

-

zaposluje in usposablja invalide, ki se zaradi invalidnost
zaposlitve pri delodajalcih
ustreznih delovnih mest in
zaposluje najmanj enega strokovnega delavca iz
e zaposluje in
invalide, sicer pa na vsakih 20 zaposlenih invalidov enega
strokovnega delavca.

(status invalidskega podjetja)
(1)
poslovati kot invalidsko podjetje,ko pridobi status invalidskega podjetja.
pristojen za invalidsko varstvo, po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade Republike
Slovenije.
enem letu po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade
Republike Slovenije ni pridobila
odstavka,

(vloga za pridobitev statusa)

(1) Vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja
podjetje, na ministrstvo, pristojno za invalidsko
varstvo.
(2) Vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja
li druga pravna ali
poslovala kot invalidsko podjetje.
(3) Kadar vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja
kvote za zaposlovanje inval
in

(strokovna komisija)
(1) Za obravnavo vlog in ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa
invalidskega podjetja, nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za ohranitev statusa in nadzor nad
minister, pristojen za invalidsko
varstvo, imenuje strokovno komisijo.
(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda pravilnik, s katerim opredeli

(1) Invalidska podjetja in zaposlitveni centri morajo najmanj 80

(1)
alidsko varstvo.

na ohranjanje delovnih
mest za invalide.
za invalidsko varstvo, v roku 30 dni od prejema obvestila zahteva razveljavitev sprejete
na ohranjanje delovnih mest za invalide.

invalidskem podjetju nad 20
delavcev v posameznem koledarskem letu mora invalidsko podjetje pridobiti soglasje
ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.
59

vsako leto, invalidska podjetja in zaposli
vsaka tri leta.
(2) Vsa invalidska podjetja in zaposlitveni centri vsako poslovno leto zagotovijo
ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ugotovi, ali so javna sredstva, prejeta
zaradi zaposlenih invalidov, prikazana na posebnem kontu in je zagotovljena njihova
(3) Invalidska podjetja in zaposlitveni centri ministrstvu, pristojnemu za invalidsko
postopkih najpozneje v 30 dneh po njihovem prejemu.

(odvzem in prenehanje statusa)
(1) Invalidskemu podjetj
-

da ne uporablja javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov, skladno z 61.

a ali
zaposlitvenega centra,
-

ga stanja pravne osebe, ki je bila predmet revidiranja,
da po revizorjevem mnenju ni prikazoval in porabljal javnih sredstev, prejetih zaradi
zaposlenih invalidov, skladno s tem zakonom,
da na poziv ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo, neporabljenih javnih sredstev,
prejetih zaradi zaposlenih invalidov, ni nakazal Republiki Sloveniji ali

pri delu in socialnega varstva.
(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, odvzame status invalidskega podjetja
ali zaposlitvenega centra tudi na podlagi njihove vloge za odvzem statusa.

(4) Status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra preneha z uvedbo
za izbris invalidskega podjetja iz

registra invalidskih podjetji ali zaposlitvenega centra iz razvida zaposlitvenih centrov, ki ju
vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko

zaradi zaposlovanja invalidov)
(1) Delodajalci, ki zaradi zaposlenih invalidov pridobijo sredstva iz naslova

za zdru
26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).
posredovati podatke o pri
sistema elektronskega poslovanja Sklada.
(3) Delodajalci neporabljena javna sredstva, ki jih pridobijo zaradi zaposlenih

30. 4. 2004, str. 1), kot je bila spremenjena z Uredbo Ko
25. 3. 2008, str. 1), ki je objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za finance.

651/2014/EU
nakazati Republiki Sloveniji oziroma Skladu.
VIII. KVOTNI SISTEM ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

kvota)
(1) Delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, razen tujih diplomatskih in
ti
delavcev (v nadaljnjem
besedilu: kvota).

na podlagi pogodbe o
zaposlitvi pri istem delodajalcu, samostojni podjetniki posamezniki in druge osebe, ki na
dejavnost ter so na teh podlagah zavarovani.
(3) Kvoto iz pr
predlog Ekonomsko socialnega sveta z uredbo. Kvota je glede na
glavne dejavnosti SKD
od 6% od skupneg

Slovenije na

zavarovanje kot invalide
skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list

ki imajo sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko.
(2)

.

(nadomestna izpolnitev kvote)
(1) Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi in ima sklenjeno
pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom, lahko
sklenjena in realizirana pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali
letno za vsakega invalida, ki bi ga moral delodajalec zaposliti v okviru predpisane kvote. Ob
(2) Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki namerava nadomestno izpolniti kvoto, mora
Skladu oddati napoved nadomestne izpolnitve kvote v roku deset dni od sklenitve pogodbe.
Napoved odda na spletnem naslovu Sklada za elektronsko izmenjavo podatkov skupaj s

v katerem prejme pogodbo iz prej
(4) Izdelki in storitve, ki so predmet pogodbe o poslovnem sodelovanju, morajo biti
izdelani ali storitve opravljene z delavci invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra.
Predmet pogodbe o poslovnem sodelovanju za nadomestno izpolnitev kvote ne smejo biti
storitve preprodaje blaga. V primeru dvoma je dokazno breme na strani delodajalca,
zavezanca h kvoti.

(5) Invalidsko podjetje ali zaposlitveni center mora imeti v Poslovnem registru
Slovenije registrirano dejavnost, ki je predmet pogodbe o poslovnem sodelovanju.
-

(6) Iz pogodbe o poslovnem sodelovanju mora biti razvidno zlasti:
predmet pogodbe,
vrednost za posamezno vrsto storitve ali izdelkov in skupna pogodbena vrednost brez
DDV za obdobje nadomestnega izpolnjevanja kvote,
dbi
brez DDV za obdobje nadomestnega izpolnjevanja kvote, razvidni iz kalkulacije, ki jo
(7) Napovedi nadomestne izpolnitve kvote, ki jih zavezanci h kvoti Skladu ne bodo

mesecu za
invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, odda na spletnem naslovu Sklada za

odda

nadomestne izpolnitve kv
naslednjem letu.
(11) Delodajalcu, zavezancu h kvoti, pri katerem je v postopku nadzora
uveljavljanje nado
in pre
zakona.

a kvote)
(1) Sklad za delodajalca, zavezanca h kvoti, ki ne izpolnjuje kvote, objavi
najpozneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Podlaga za objavo so podatki iz
uradnih evidenc upravljavcev podatkov. Objava velja kot obvestilo zavezancem h kvoti o

(2) Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote z zaposlenimi invalidi niti z
nadomestno izpolnitvijo kvote
% minimalne
(3)
.
(4
(5

jno za invalidsko varstvo.

(6
postopek.

(prijava invalida v zavarovanje)
(1) Na obrazcih za prijavo, odjavo ali spremembo obveznega pokojninskega in
odjavlja delavec invalid.
podatke o prijavi in odjavi zaposlenih invalidov pri posameznih delodajalcih.
(3) Delodajalci, ki zaposlujejo invalide, nimajo pa jih prijavljenih na Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije kot invalide v skladu z Navodilom za izpolnjevanje
obrazca prij
prav tako pa tudi ne preseganja kvote za obdobje, ko invalidov niso imeli ustrezno
prijavljenih.
d
podatkov v uradni evidenci Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, jih mora zaradi
Slovenije in hkrati o tem obvestiti Sklad do 15. v mesecu za pretekli mesec.
IX. VZPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

se lahko priznajo naslednje
-

ev za delo invalidov,
zavarovanje zaposlenih
invalidov,

-

nagrade za preseganje kvote,
zaposlovanja invalidov in
in ohranjanja delovnih mest za
invalide ter druge razvojne vzpodbude.
1.

mestu, lahko pa tudi v podporni zaposlitvi in invalidskem podjetju, ki jo uveljavlja invalid pri
(2) Invalid, ki se je usposabljal na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu,
pogodbo o zaposlitvi za enako ali podobno delo.
(3) Invalid, ki se zaposli pri delodajalcu brez predhodnega usposabljanja za enako
ali podobno delo, ali zaposleni invalid, katerega delodajalec po preteku treh mesecev od
pravice iz prvega

pristojno za invalidsko varstvo, po predhodnem mnenju komisije, ki jo imenuje minister,
pristojen za invalidsko varstvo, iz vrst strokovnjakov Sklada, Zavoda in ministrstva,
pristojnega za invalidsko varstvo.
njegovemu delodajalcu.
(7) V primeru ponovne ocene doseganja delovnih rezultatov, s katero je

(1

(3) Merila in postop
minister, pristojen za invalidsko varstvo.

e iz
na, glede na obliko zaposlitve:
-

v podporni zaposlitvi od 5% do 30% in
v invalidskem podjetju od 5% do 30%.

delo po pogodbi o
zaposlitvi.
podporni zaposlitvi ali v
invalidskem podjetju, ki ima pravico
in subven
po tem zakonu, skupaj predstavljata
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma najmanj minimum,
kolektivno pogodbo.
jo za opravljeno delo invalida
z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.
(4)
elektronski obliki na spletnem mestu Sklada .

mu Sklad subvencij ne povrne.

istojno za invalidsko varstvo.
2.

za delo)
razvidno, da se invalid zaradi invalidnosti lahko zaposli le na zanj prilagojenem delovnem
mestu ali da za opravljanje delovnih nalog potrebuje prilagojena sredstva za delo, lahko

smejo presegati 100
skupinskih izjemah.

dokazi
dobaviteljev ali izvajalcev prilagoditve.
sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelnim

(5) Izjemoma lahko izvajalci zaposlitvene rehabilitacije za invalide, ki so

trstva,
pristojnega za invalidsko varstvo, na obravnavo pa povabi tudi izvajalca zaposlitvene
(7) V primeru nepopolne vloge lahko Sklad v osmih dneh od prejetja vloge zahteva
tudi dodatno dokumentacijo v zvezi s prilagoditvijo ali v sodelovanju z izvajalcem
zaposlitvene rehabilitacije in delodajalcem opravi ogled delovnega mesta.
skladu

(1) Delodajalec, ki ima z invalidom sklenjeno pogodbo o podporni zaposlitvi in
zakona.

vi, pogodbo o

(5) Delodajalec mora Skla

podpornih storitev.

storitve izvaja oseba, ki ni zaposlena pri istem delodajalcu kakor invalid, ki se mu nudijo

invalidu, kar mora biti razvid

114/06 ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 ZUPJS, 87/11, 40/12 ZUJF, 21/13 ZUTD-A,
91/13, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C in 111/13 ZMEPIZ-1) in drugega odstavka
-

pevkov za vse zaposlene delavce,
invalidi II. ali III. kategorije oziroma imajo zaposlenih v

-

a
prispevkov za vse zaposlene delavce.

drugih prejemkov iz delovnega razmerja za zaposlene delavce, ki niso invalidi, za posamezni

prispevkov.
(3) Delodajalci so za invalide, ki jih zaposlujejo nad predpisano kvoto in katerih
podla
zavarovanje.
20 delavcev in za samozaposlene invalide.

(6) Prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz tretjega in
ni invalid na

(8) Delodajalci iz p
porabo javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov, po dogovorjenih postopkih iz
drugega
(9) Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pokriva prispevke iz

(nagrada za preseganje kvote)
(1)

bolezni pri tem delodajalcu.
denarne nagrade.
(3
(4) Samozaposleni invalidi, ki si ne izpla
nje invalidov za delodajalce.
(5) Neposredni in posredni

(letne nagrade za dobro prakso)
(1) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vsako l
podelitev

invalidov.
merila za izbor, pripravi odbor, ki ga imenuje

minister, pristojen za invalidsko varstvo.
(2) Nagrade podeljuje minister, pristojen za invalidsko varstvo.
X. SKLAD ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

(ustanovitev in upravljanje Sklada)
vzpodbujanja razvoja
zaposlovanja invalidov v skladu s tem zakonom in ohranjanja delovnih mest zanje v imenu
Republike Slovenije ustanovi Vlada Republike Slovenije. Soustanovitelja sklada sta Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod.
(2) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ob ustanovitvi
kot jo
Slovenije

njegovo vrednost. Zavod

odstavka uredijo
medsebojna razmerja z ustanovitvenim aktom Sklada.
(4) Pri upravljanju Sklada sodelujejo tudi predstavniki sindikalnih zvez in
reprezentativnih
(5) Ustanovitelji z ustano

imajo sindikati in delodajalske

(1)
delodajalcev v skladu s
pooblastili po tem zakonu in opravlja druge naloge, za katere je pristojen v skladu s tem
zakonom in ustanovitvenim aktom.
zakona.

(sredstva Sklada)
-

(1) Sklad pridobiva namenska denarna sredstva iz:
kvote,
sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, namenjenih
nezaposlenih delovnih invalidov,
namenskih prihodk
korist po tem zakonu,
donacij in
drugih virov.
(2) Sredstva za delo S

Republike Slovenije.
prvih dveh odstavkov tega

(4) Republika Slovenija zagotavlja sredstva za kritje pravic, ki se po tem zakonu
financirajo iz Sklada, iz pror
Republike Slovenije, kadar drugi prihodki Sklada ne
Slovenije, se opredeli v

(namen uporabe zbranih sredstev)
Denarna sre

kvote, Sklad
po tem zakonu in za financiranje drugih vzpodbud iz

67. lena tega zakona.

(zbiranje in posredovanje podatkov)

osebne in druge podatke iz zbirk podatkov in
evidenc v skladu s tem zakonom od upravljavcev, ki jih vodijo.
(2) Posamezniki in delodajalci morajo Skladu na njegovo zahtevo posredovati tudi
vse podatke, ki jih Sklad potrebuje
eznostih, za katere je
pristojen.
(3) Sklad lahko podatke, ki jih pridobi od zavezancev iz prvega in drugega

XI. NADZOR

(vrste nadzora)
-

-

Nadzor po tem zakonu obsega:
strokovni nadzor, ki ga izvajajo strokovne komisije, ki jih imenuje minister, pristojen za
invalidsko varstvo,
Slovenije,
nadzor nad poslovanjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v zvezi z izvajanjem
storit
zaposlitvenih centrov, invalidskih podjetij, Sklada in Zavoda, ki ga izvaja ministrstvo,
pristojno za invalidsko varstvo,
nadzor nad izvajanjem pravic iz naslova delovnih razmerij in zaposlovanja po tem
Republike Slovenije za delo,
nadzor nad izpolnjevanjem kvote, ki ga izvaja Sklad,
nadzor nad izpolnitvijo pogodb o poslovnem sodelovanju zaradi nadomestne izpolnitve
kvote, ki ga izvaja Sklad ozirom
in nagrade za
, ki ga izvaja komisija, ki jo imenuje minister,
pristojen za invalidsko varstvo in
nadzor nad izvajanjem ocenjevanja doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov,
varstvo.
XII. VODENJE ZBIRK PODATKOV

-

(1) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi:
evidenco vseh javnih sredstev, ki jih prejme posamezni delodajalec zaradi zaposlenih
invalidov,
razvid izvajalcev pro
razvid izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije,
razvid zaposlitvenih centrov in
register invalidskih podjetij.

(2) Vpis v razvid oziroma v register in izbris iz razvida oziroma iz registra se izvede
ministra, pristojnega za invalidsko varstvo, in vsebuje
naslednje podatke:
-

-

datum v

za vpis,
za izbris.
opravi

tudi na podlagi izbrisa pravnega subjekta iz sodnega registra.
(4) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, lahko zbira podatke o zaposlenih
opro
tega zakona, in sicer:
ime in priimek,
podatke o invalidnosti.
(5) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi evide
sredstev za:
% invalidov,
-

tjih,

jetjih s

presegajo kvoto,
imajo zaposlenih vsaj 50 % invalidov,
centrih,
podjetjih,
-

vanje v invalidskih

podjetjih, ki imajo zaposlenih vsaj 50 % invalidov,
-

imajo delodajalci zaradi zaposlenih invalidov,
obresti od neporabljenih javnih sredstev, prejetih za zaposlene invalide,
druge
invalide ter druge razvojne vzpodbude,
nagrade za preseganje kvote,
ejetih na podlagi ocene doseganja delovnih rezultatov.

(vodenje evidenc)
(1) Evidence po tem zakonu vodijo Zavod, Sklad, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
pristojno invalidsko varstvo.
(2) Podatki iz evidenc se smejo uporabljati
za potrebe izvajanja tega zakona, za

po

znanstveno raziskovalne namene.
(3) Pravne osebe iz prvega odstavka t
invalidsko zavarovanje Slovenije

in

(4) Pravne osebe iz prvega in tretjega odsta
izmenjujejo tudi osebne podatke iz evidenc, ki jih vodijo, in sicer:
osebno ime,
datum nastanka invalidnosti,
datum zaposlitve pri delodajalcu,
naziv delovnega mesta.
zadnjega dne v mesecu marcu za preteklo leto ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo,

vodenj

stojen za invalidsko varstvo.
(7

zakonom, je 50 let.

(evidence Zavoda)
-

Zavod na podlagi tega zakona vodi naslednje evidence:
evidenco brezposelnih invalidov,
evidenco invalidov, ki so pridobili status po tem zakonu,
evidenco invalidov, ki jim je bila priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije,
niso zaposljivi,
evidenco invalidov, ki jim je bila
mestih,
v podporni zaposlitvi.

1.
2.

3.

4.

izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije,

zbiranja in vodenja stati
(3) Zbirke podatkov obsegajo naslednje podatke:
osebne podatke, in sicer:
ime in priimek,
podatki o rojstvu in smrti,
spol,
podatki o d
podatki o invalidnosti,
podatki o bolezni in funkcioniranju,
podatki o dosedanjih zaposlitvah in
, vodenje in prenehanje vodenja evidence;
podatke za obravnavo, in sicer:
- podatek o vrsti vloge,
- podatki o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije,
- podatki o mnenju rehabilitacijske komisije,
- podatki o ciljih rehabilitacije,
- podatki o zaposljivosti,
podatke o izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, in sicer:
- naziv,
- naslov in
- podatki o kontaktnih osebah;
podatke o delodajalcih, in sicer:
- naziv,
- naslov,
- podatki o kontaktnih osebah in
- podatki o izvedenih storitvah.

(podatki v evidencah Zavoda)
Zavod poleg podatkov, ki jih vodi za vse brezposelne osebe na podlagi predpisov
naslednje podatke:

-

vrsta invalidnosti,
zaposlitvene rehabilitacije iz 27.

-

invalidu, delodajalcu in delovnemu
okolju v podporni zaposlitvi.

(evidence Sklada)
-

Sklad na podlagi tega zakona vodi naslednje evidence:
zaposlovati invalide,
evidenco delodajalcev, ki zaradi neizpolnjevanja kvote
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov,
invalidov od predpisane kvote,
evidenco prej

zaposlovanju,
delovnega mesta in sredstev za delo,
za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje.
(2) Za namen ugotovitve izpolnjevanja predpisane kvote za zaposlovanje invalidov
zaposlenih invalidov, ki jih je pridobil od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
sicer osebno
statusom invalida in naziv delovnega mesta.

(podatki o delodajalcih v evidencah Sklada)
j
vsebujejo naslednje podatke:
za zastopanje,
glavno dejavnost delodajalca,
cu,
o opravljanju dela na domu, dela na daljavo in dela na posebej primernih delovnih
mestih za invalide,
delodajalca o poslovnem sodelovanju
-

dejavnost delodajalca, ki je uveljavil pravico iz 72., 73.

(podatki o posameznikih

prejemnikih vzpodbud v evidencah Sklada)

Evidence posameznikov prejemnikov finan
vzpodbud iz
sedme alineje 87. lena tega zakona, ki jih vodi Sklad, vsebujejo naslednje podatke:
osebne podatke prejemnikov vzpodbud (ime in priimek,
o invalidnosti),

tega zakona,
-

obdobje, za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi
n
vrsta in obseg podpornih storitev iz prvega odstavka

(evidenca Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
(1) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vodi podatke o zavarovancih,
iz katerih je razvidno, ali je zavarovanec invalid iz 3.

minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za invalidsko varstvo, in so
del obrazca.

(varstvo osebnih podatkov)
Za zbiranje, uporabo in posredovanje osebnih podatkov po tem zakonu se
varstvo osebnih podatkov.

(1) Z globo od 400 eurov do 41.700 eurov se kaznuje
samostojni podjetnik posameznik,

a za

(2) Z globo od 1.200 eurov do 41.700 eurov se kaznuje
in samostojni podjetnik posameznik,
ju obveznosti zaradi neizpolnjevanja kvote iz 63. in 65.
(3) Z globo od 400 eurov do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba
prvega odstavka
800 eurov do 4.100 eurov pa odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori

(1) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se kaznuje
in samostojni podjetnik posameznik,
in

(2) Z globo od 400 eurov do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba

(p

in zaposlitvenih centrov)

(1) Z globo od 12.500 eurov do 41.700 eurov se
-

uporablja odstopljena sredstva v nasprotju z nameni
zakona,
ministrstvu, pristojnem za
invalidsko varstvo.
(2) Z globo od 12.500 eurov do 41.700 eurov

-

uporablja odstopljena sreds
kona.
(3) Z globo od 400 eurov do 4.100 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba
prvega in drugega
(4

varnost.

(1)
dobljena s
stor

namenijo za vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanje delovnih mest za
invalide. Zbrana sredstva
zakona.

Republike Slovenije in
delo.
se zbirajo na posebnem
kontu Sklada in porabljajo za vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja
delovnih mest za invalide.

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
63/04)
:

Do
izvajajo posamezne storitve
podlagi javnega razpisa pred uveljavitvijo tega zakona izbrani s sklepom ministra, pristojnega
za invalidsko varstvo.

v katerikoli
rehabilitacijski program iz programa aktivne politike zaposlovanja, nadaljujejo s programom
skladno z zaposlitvenim
v skladu s 33. in 34.
(2) Postopki za pridobitev statusa invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in
zaposlovanju invalidnih oseb
ti
zakona.

za invalid
zaposlene invalide na

20%

100.
invalidskih podjetij)
podjetja do uveljavitve
poslovanje

(rok za vzpostavitev registra invalidskih podjetij)
najkasneje v roku treh
let po uveljavitvi tega zakona.

(rok za ustanovitev Sklada)
Sklad iz
uveljavitvi tega zakona.

(rok za zbiranje podatkov)
Sklad zbrati podatke o vseh delodajalcih iz
zaposlenih pri teh delodajalcih in podatke o vseh zaposlenih invalidih iz
zakona.
posredujejo tudi en originalni
izvod pogodbe o poslovnem sodelovanju
(3) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije najkasneje
po uveljavitvi tega zakona
zavarovanje, s podatkom o invalidnosti zavarovancev po
ga zakona.

tega zakona preuredi svojo
notranjo organizacijo tako, da bo
zakona za vse skupine invalidov.

(rok za izdajo uredbe Vlade Republike Slovenije)
Vlada Republike Slovenije izda uredbo iz tretjega odstavka
najkasneje do 31. decembra 2004.

(rok za izdajo podzakonskih aktov)
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda podzakonske

(izrekanje denarnih kazni)
(1) Globe, do
t. 25/83, 36/83
24/01),

popr., 42/85, 2/86

popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni
87/97, 73/98, 31/2000 in

-

razponu od 300.000 do 1,000.000
tolarje
do 500.000 tolarjev in

-

v razponu od 3,000.000 do
zponu
od 100.000 do 500.000 tolarjev.

odgovorno osebo samostojnega podjetnika
odstavka

1. januarja 2005.

(razveljavitev predpisov)
-

Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih
Samoupravni sporazum o merilih in postopku za ugotavljanje
Samoupravni sporazum o
obveznem minimumu medicinske dokumentacije v postopku uveljavljanja pravic iz
naslova
podlagi,

zakona,
2/94
1) in

popr., 38/94, 69/98, 65/2000, 97/01

-

ZSDP, 42/02

popr., 12/92, 12/93, 71/93,
ZDR, 67/02 in 2/04 ZDSS-

invalidskim podjetjem (Uradni list RS,

odstavka se uporabljajo do
sprejema pravilnika iz 12. lena tega zakona in metodologije iz tretjega odstavka 69. lena

(uskladitev drugih predpisov)
invalidskem zavarovanju (Uradni
109/01, 108/02, 110/02 ZISDU-1, 63/03
2/04
ZDSS-

lena Zakona o pokojninskem in
ZPSV-C, 124/2000,
ZIPRS0304-A, 63/03
lidskem
Vlade Republike Slovenije iz

zakona.
29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 31/2000, 36/2000, 45/01, 59/01

in 93/02

uveljavitve tega zakona

(uveljavitev zakona)
dnem listu Republike
Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov ZZRZI72/05) spreminja 10
tako, da se glasi:

(rok za vzpostavitev registra invalidskih podjetij)

ter

:

PREHODNE IN

najkasneje do 31. decembra 2005.

er, pristojen za invalidsko varstvo, najkasneje do 31. decembra
2005.

Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov
ZZRZI-B
114/06) vsebuje naslednjo
prehodno
o
o:

, so samostojno
zavezane k izpolnjevanju kvote od 1. januarja 2007.

Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov
ZZRZI87/11) vsebuje naslednje
:

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vzpostavi evidence o vseh javnih
sredstvih, ki jih prejmejo delodajalci za zaposlene invalide, najkasneje v enem letu od
uveljavitve tega zakona.

pke za revidiranje javnih sredstev, prejetih za zaposlene
invalide.

16/07

adnem listu Republike

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
:

ZPIZ-2 (

96/12)

Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov
ZZRZI98/14) vsebuje naslednjo
:

uveljavitve tega zakona.

