
 

 

Invalid delodajalcu ni breme. Delodajalec za zaposlitev invalida 
prejme celo finančne spodbude.  

Večkrat se srečujemo s situacijo, ko delodajalec daje vtis, da ob zaposlitvi invalida oziroma ob 
prilagoditvi delovnega mesta zaposlenemu, ki je invalid postal, deluje predvsem v dobro zaposlenega 
in ima s tem samo dodatno delo in strošek. 

Temu še zdaleč ni tako in invalid delodajalcu ni breme!  

Delodajalčeve ugodnosti ob zaposlitvi invalida: 

 Prilagoditev delovnega mesta in opreme 

Če delodajalec zaposli invalida za najmanj 12 mesecev in mu mora prilagoditi delovno mesto 
(npr. prilagoditev pisalne mize ali polic, ureditev klančine itd.), mu stroške prilagoditve lahko 
krije država. Enako velja tudi, če je delavcu – invalidu potrebno prilagoditi delovno opremo 
(npr. orodje v delavnici). V teh primerih lahko delodajalcu na njegovo zahtevo celotne stroške 
povrne Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije. Če ne gre za 
novo zaposlitev, ampak je prilagoditev potrebna za delavca, ki naknadno (po zaposlitvi) 
postane invalid, takšne stroške prevzame Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  
Potrebno je opozoriti, da se delodajalcu povrnejo dejanski stroški prilagoditev, pri čemer 
mora kot dokaz, da je plačal primerno ceno, zahtevi predložiti ponudbe več različnih 
dobaviteljev. Nadaljnji pogoj je tudi, da mora iti za prilagoditev, kot jo je izvajalec zaposlitvene 
rehabilitacije predvidel za invalida v njegovem individualnem načrtu.  

 Finančne spodbude  

V Sloveniji imamo pri zaposlovanju invalidov t. i. sistem kvot, ki določa, da mora vsak 
delodajalec, ki zaposluje več kot 20 oseb, zaposliti tudi določen odstotek invalidov. Konkreten 
odstotek je sicer odvisen od področja dela delodajalca in znaša do 6 odstotkov zaposlenih. V 
kolikor delodajalec zaposli invalida nad predpisano kvoto (in ima torej zaposlenih več 
invalidov, kot je njegova zakonska obveznost), je lahko oproščen plačila njegovih prispevkov 
za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Enako velja, če delodajalec, ki ima manj 
kot 20 zaposlenih, zaposli invalida. Takšna oprostitev je trajna za ves čas zaposlitve invalida, 
kar pomeni pri povprečni slovenski plači okoli 140 evrov prihranka mesečno. Oprostitev 
plačila prispevkov ni avtomatična, ampak mora delodajalec vlogo za oprostitev nasloviti na 
Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije.  

 Davčna olajšava 

Država spodbuja zaposlovanje invalidov tudi preko sistema davčnih olajšav, kar pomeni, da 
lahko delodajalec, ki zaposli invalida, zaradi tega plača manj davka od dohodka (dobička). 
Davčna olajšava za zaposlitev invalida znaša 50 % njegove plače, kar z drugimi besedami 
pomeni, da se dobiček delodajalca fiktivno zmanjša za polovico letne plače invalida in se šele 
nato obdavči. Če bi bil dobiček enak polovici letne plače invalida, bi to pomenilo, da 
delodajalcu davka zaradi takšne zaposlitve sploh ni potrebno plačati.  
Če delodajalec zaposli invalida s 100 % telesno okvaro, ali se zaposli invalida nad 
predpisano kvoto, je davčna olajšava še višja, in sicer 70 % njegove plače. Možnost 
uveljavljanja davčnih olajšav je trajna za ves čas zaposlitve. Podobno kot pri ostalih 
spodbudah, tudi ta ni avtomatična, temveč jo mora delodajalec sam uveljavljati ob oddaji 
letnega obračuna davka. 

Članom sindikata nudimo brezplačno pravno pomoč. Pokličite! 

Še niste naš član? Pridružite se nam. 

NOVICE  
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Stavka SKEI v podjetju Arosa Mobilia do izpolnitve 

zahtev!  

23.10.2018 - Dovolj imamo!  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Delavska enotnost št. 20; 25.10.2018  

26.10.2018 - V novi številki Delavske enotnosti preberite...  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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