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NAMEN RAZISKOVANJA
Prikaz osnovnih kazalnikov o invalidskih podjetjih v Sloveniji.

PRAVNA PODLAGA ZA RAZISKOVANJE
Pravno podlago predstavljata Zakon o državni statistiki (Uradni list Republike Slovenije, št.
45/95 in 9/01) in letni program statističnih raziskovanj za posamezno leto.

ENOTE OPAZOVANJA
Opazovane enote so invalidska podjetja.

ZAJETJE
Zajeta so invalidska podjetja, ki so v opazovanem obdobju vpisana v Register invalidskih
podjetij, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, in ki imajo v opazovanem
obdobju vsaj eno zaposleno osebo oziroma so v posameznem mesecu opazovanega
obdobja izplačale plače. Zaposlitveni centri niso zajeti.

ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV
Viri:




Mesečno statistično raziskovanje o izplačanih plačah pri pravnih osebah za podatke o
povprečnih mesečnih plačah,
Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) za podatke o zaposlenih
osebah,
Register invalidskih podjetij (ki ga vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo) za
določitev invalidskih podjetij.

DEFINICIJE
Invalidsko podjetje je gospodarska družba, ki je registrirana kot družba z omejeno
odgovornostjo, delniška družba ali komanditna delniška družba, in med celim poslovnim
letom zaposluje in usposablja najmanj 40 % invalidov od vseh zaposlenih v družbi. Status
invalidskega podjetja gospodarski družbi z odločbo podeli minister, pristojen za invalidsko
varstvo, po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije.
Invalid je oseba, ki je pridobila status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov (ZZRZI, Uradni list RS, št. 16/07, 87/11 in 98/14) ali po drugih
predpisih, ali oseba, pri kateri so bile z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne
posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ki ima zato bistveno manjše možnosti, da
bi se zaposlila ali ohranila zaposlitev ali v zaposlitvi napredovala.
Javni in zasebni sektor sta določena na podlagi Standardne klasifikacije institucionalnih
sektorjev (SKIS). Javni sektor po SKIS sestavljajo:
 sektor država (S.13),
 javne družbe: javne nefinančne družbe (S.11001), centralna banka (S.121), javne
družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (S.12201), javni skladi denarnega
trga (MMF) (S.12301), javni investicijski skladi, razen MMF (S.12401), drugi javni
finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov (S.12501), javni
izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti (S.12601), javne lastne finančne institucije in
posojilodajalci (S.12701), javne zavarovalne družbe (IC) (S.12801) in javni
pokojninski skladi (PF) (S.12901).
Sektor država po SKIS predstavljajo institucionalne enote, ki so pod javnim nadzorom in ki s
tržnimi prodajami pokrivajo manj kot polovico svojih proizvodnih stroškov. To so enote,
vključene v blagajne javnega financiranja: državni proračun, proračuni občin, ZPIZ in ZZZS;
javni zavodi, javne agencije in javni skladi, če pokrivajo s tržnimi prodajami manj kot polovico
svojih proizvodnih stroškov, ter nekatere druge enote.
Javne družbe so družbe, ki jih nadzorujejo enote sektorja država. Osnovno merilo za
določanje nadzora je večinski lastniški delež; to pomeni, da je enota pod javnim nadzorom,
če so večinski lastnik enote države ali enote pod javnim nadzorom. Druga merila za
določanje nadzora so tudi nadzor odbora ali drugega upravljavskega organa, nadzor nad
imenovanjem in odpoklicem ključnega osebja, nadzor pododborov v družbi, možnost nakupa
večinskega deleža, kontrola prevladujočega kupca, nadzor, povezan z zadolževanjem pri
državi, ipd.
Zasebni sektor sestavljajo vse druge institucionalne enote, ki ne spadajo v javni sektor.
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