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Zadeva: Drugi Osnutek Uredbe o splošnih skupinskih izjemah (GBER) – 

mnenje in predlogi 
 
 
Spoštovani, 
 
pri pregledu drugega osnutka Uredbe o splošnih skupinskih izjemah v  Sloveniji 
pozdravljamo dopolnjeno verzijo predlaganega Osnutka Uredbe (GBER), saj so 
upoštevani nekateri predlogi za dopolnitev prve verzije, kljub temu pa želimo dati k 
besedilu nekaj utemeljenih dopolnitev: 
 
1. V prenovljenem osnutku ste v 19. točki 2. člena znižali odstotek zaposlenih za 

zaščiteno zaposlitev, in sicer  iz 75% na 50%. Ta odstotek se nam še vedno zdi 
previsok, zato predlagamo, da se odstotek zaposlenih invalidov spremeni na 
40%. Invalidska podjetja zagotavljajo invalidom socialno varnost in kar se nam zdi 
še pomembneje – večjo socialno vključenost. Kriterij 40% zaposlenosti invalidov v 
invalidskih podjetjih izhaja iz socioloških dognanj, in sicer da se v sodobnih 
invalidskih podjetjih glede na splošno povečanje družbenega vključevanja 
invalidov vzporedno povečuje tudi zaposlovanje najtežjih vrst invalidov pod 
posebnimi pogoji, kar pomeni, da morajo invalidska podjetja razvijati posebne 
socialne aktivnosti in bi prevelika koncentracija takšnih invalidov pripeljala do 
nezaželene multiplikacije hude socialne problematike. Zaposlovanje v invalidskih 
podjetjih je z vidika socialne ekonomije posebnega pomena ter ima v Sloveniji 
dolgoletno tradicijo in zagotavlja delovna mesta tudi najtežjim invalidom, ki bi 
sicer ostajali brez zaposlitve. 
Invalidska podjetja so integralni in nepogrešljivi del celovite aktivne politike 
zaposlovanja in seveda tudi sestavni del usklajene politike invalidskega varstva in 
primer sodobnega pristopa na področju socialne ekonomije. 

 
2. V točki (d) 33.člena je predvideno, da so upravičeni stroški izgradnja, širitev 

zadevne ustanove ali namestitve opreme v tej ustanovi ter vsi stroški upravljanja 
in prevoza, ki izhajajo neposredno iz zaposlovanje invalidov, kadar podjetje 
zagotavlja zaščiteno zaposlitev. Točka (e) istega člena pa pravi, da so v primeru 
kadar upravičenec zagotavlja podporno zaposlitev upravičeni tudi vsi stroški, 
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upravljanja in prevoza, ki izhajajo neposredno iz zaposlovanja invalidov. Ta široki 
nabor možnih upravičenih stroškov, ki so povezani z zaposlenim invalidom je 
razumljiv, v kolikor seveda želimo, da so invalidi tudi kreativni in s svojim delom 
konkurenčni (ne samo zaposleni neinvalidi). Zato pa morajo delati z moderno 
tehnološko opremo, ki je seveda še prilagojena za delo invalidnih oseb, kar 
seveda ni poceni. Tudi ostali stroški, ki so povezani z zaposlitvijo invalidov so 
običajno zelo visoki in v nekaterih primerih lahko presežejo tudi 100% stroškov 
plač invalida (od stroškov prilagoditve delovnih mest za invalide, pokrivanja 
izpada prihodkov zaradi zmanjšanja delovne sposobnosti in zaradi večje bolniške 
odsotnosti, dodatni stroški za izobraževanje in usposabljanje invalidov in še vrsta 
drugih stroškov). Iz navedenega razloga menimo, da je absolutno upravičeno, da 
invalidsko podjetje, ki zaposluje vsaj 40% invalidov lahko preseže zgornjo 
intenzivnost to je 100% stroškov plač invalida.  
Praktični premer takšne dobre prakse v Sloveniji je invalidsko podjetje Birografika 
BORI, ki zaposluje distrofike kot eno od najhuje prizadetih skupin invalidov. To 
invalidsko podjetje sploh ne bi moglo obstajati, če ne bi poslovalo z najvišjo 
možno tehnologijo v EU glede na svojo poslovno nišo na tržišču. 

 
Predlagamo torej, da se 4. odstavek 7. člena, kjer je predpisano, da je zgornja meja 
intenzivnosti 100% stroškov plač omejena navzgor kot seštevek upravičenih stroškov 
po 32. in 33. členu dopolni tako, da se doda tekst , da »v kolikor gre za zaščiteno 
in podporno zaposlitev lahko stroški presežejo 100% stroškov plač invalida, 
vendar le za stroške, ki izhajajo iz 3.d in e točke 33.člena (stroški izgradnje, 
širitve zadevne ustanove ali namestitve opreme v tej ustanovi ter vsi stroški 
upravljanja in prevoza, ki izhajajo neposredno iz zaposlovanja invalidov, kadar 
upravičeno podjetje zagotavlja zaščiteno zaposlitev po določilih (e) točke).  
 
 
V pričakovanju nadaljnjih razprav o predlaganem osnutku uredbe vas lepo 
pozdravljamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lea J. Lekočevič, sekretarka 
vodja sektorja 
 
 
Pripravila: 
Bernarda Pleša, podsekretarka 
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V vednost:  
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za invalide 
- Zavod invalidskih podjetij Slovenije 
 


