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IZVAJANJE KONVENCIJ MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA  

 

1. KONVENCIJA ŠT. 159 O POKLICNI REHABILITACIJI IN 
ZAPOSLOVANJU INVALIDOV, 1983 

 

Pravna podlage za izvajanje konvencije v RS: 

• Ratifikacija Konvencije OZN o pravicah invalidov, 2008 
• Dopolnitve in spremembe Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov, 2006, 2007 
• Podzakonski akti, ki omogočajo izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji  

in zaposlovanju invalidov: 
o Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, 2005, 2007  
o Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved 

pogodbe o zaposlitvi, 2005    
o Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za 

priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje 
zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij, 
2005    

o Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za 
invalide, 2005, 2008   

o Pravilnik o zaposlitvenih centrih, 2005   
o Pravilnik o invalidskih podjetjih, 2005     
o Mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, 2005 
o Standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije 
o Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, 

2005      
o Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje 

zaposlovanja invalidov, 2009  
o Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za 

prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za 
zaposlitev za delovne invalide, 2006 

• Akcijski program Vlade Republike Slovenije za invalide 2007 – 2013, 2006 
 

Prvi člen Konvencije o pravicah invalidov določa, da so invalidi »ljudje z 

dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki 

jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno 

in učinkovito sodelovali v družbi«. Slovenija je s tem uzakonila definicijo, ki 

enako kot definicija v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
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invalidov (3. člen zakona: »Invalid oziroma invalidka je oseba, ki pridobi status 

invalida po tem zakonu ali po drugih predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo 

pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali 

bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev 

ali v zaposlitvi napreduje«), temelji na enakih načelih kot Konvencija poklicni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, to je da je invalidnost posledica ovir na 

strani posameznika in ovir v okolju (prim. 5. odstavek Preambula Konvencija o 

pravicah invalidov). 

 

Slovenija je s sprejetjem naštetih podzakonskih aktov zagotovila, da se ta 

definicija uporablja tudi v praksi poklicne rehabilitacije in zaposlovanja invalidov.  

 

 

2.  KONVENCIJA ŠT. 161 O SLUŽBAH MEDICINE DELA 
 

Pravna podlage za izvajanje konvencije v RS: 

 

• Zakon o zdravniški službi (»ZZdrS«, Uradni list RS, št. 98/1999, 67/2002, 
15/2003, 45/2003-UPB1, 2/2004, 36/2004-UPB2, 47/2006, 72/2006-UPB3, 
58/2008) 

• Zakon o zdravstveni dejavnosti (»ZZDej«, Ur.l. RS, št. 9/1992 (26/1992 
popr.), 37/1995, 8/1996, 90/1999, 31/2000, 45/2001, 2/2004, 36/2004-
UPB1, 80/2004, 23/2005-UPB2, 23/2008) 

• Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 
87/2002, 29/2003-popr., 124/2006) 

 

Inšpektorat RS za delo v Poročilu o delu za leto 2008 ugotavlja, da je največ  

nepravilnosti glede zagotavljanja preventivnih zdravstvenih pregledov. 

Inšpektorji so v zvezi s tem ugotovili, da več kot 8 % nadzorovanih delodajalcev 

vseh svojih delavcev ni v določenih periodičnih rokih napotilo na preventivni 

zdravstveni pregled, skupno 444 kršitev v letu 2008, največ v dejavnosti 

gradbeništva. 

 

Inštitut za varovanje zdravja je v Zdravstvenem statističnem letopisu 2007 

objavil podatke o preventivnih pregledih. V letu 2007 je bilo opravljenih 197.866 

preventivnih pregledov delavcev. 

 

Preventivni zdravstveni pregledi, ki jih izvajajo specialisti medicine dela so 

vsekakor dragocen vir informacij delodajalcu glede zdravstvenega stanja 

delavcev. Inšpektorat za delo ugotavlja, da je služba medicine dela usmerjena 
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pretežno v izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in ne v holističen 

pristop varovanja zdravja delavcev (promocija zdravja na delovnem mestu itd.). 

 

Pripravila: 
Mija Lapornik 
Vodja projekta 
 

 

 

 

 

 
 


