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Zadeva: Odgovori na vpra5anja mestne svetnice ZofijeMazej Kukovii
Zveza: St. 03200-1112011-7 z dne 20.05.2011

SpoStovani,

posredujemo odgovore na vpra5anja mestne svetnice ga. Zofrje Mazej Kukovid na 6. seji Mestnega
svetaMOL, dne 31. 5.2011:

1. Koliko je invalidov in oseb z omejitvami v MOL?

Todnega podatka o Stevilu invalidov oziroma oseb z oviranostmi v Sloveniji ni. Po oceni Statistidnega
urada RS je v Sloveniji med 160.000 in 170.000 oseb s statusom invalida, kar pomeni 8,5 oA

prebivalstva (vir: www.stat.si). Od teh je po oceni Ministrstva za delo, druZino in socialne zadeve
(Direktorat za invalide):

- 91.000 invalidskih upokojencev in pribliZno 49.900 uZivalcev drugih pravic iz invalidskega
zavarovanja po Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju,

- pribliZno 10.000 otrok in mladostnikov z odlodbo o usmerjanju po Zakon o usmerjanju otrok s

posebnimi potrebami,
- 3.600 vojaikih in vojnih invalidov,
- 7 .600 upravidencev po Zakonu o druZbenem varstvu du5evno in telesno prizadetih oseb.

Navedeni podatki ne vkljudujejo vseh oseb z oviranostmi. Izlodene so na primer nekatere osebe z
okvaro sluha in vida (mnogim je priznana samo telesna okvara, ne pa tudi status).

ie oceno o Stevilu oseb s statusom invalida v Sloveniji prevedemo na lokalni nivo, bi lahko
predvidevali, daje v Ljubljani 20.000 do 25.000 oseb z oviranostmi.

2. Koliko od teh je brezposelnih?

S podatki o Stevilu (in posameznih kategorijah) brezposelnih v Mestni upravi MOL ne razpolagamo.
Po dostopnih podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bilo na podrodju, ki ga pokriva Obmodna sluZba
Ljubljana (to je 35 obdin' v osrednji Sloveniji) meseca maja leta 2011 registriranih 27.241
brezposelnih oseb, od teh 12,26%o oziroma 3.340 invalidov.

3. Koliko jih je v procesih izobraL,evanja in poklicnega usposabljanja?

V vrtcih (23) in osnovnih Solah (48), katerih ustanoviteljica je Mestna obdina Ljubljana, je trenutno
359 otrok s posebnimi potrebami oziroma otrok z odlodbo o usmerjanju (od tega 185 v vrtcih in I74 v
Solah).

I Bloke, Borovnic4 Brezovic4 Cerknic4 Cerkno, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, DomZale,
Grosuplje, Horjul, Idrija Ig, Ivandna Goric4 Kamnik, Kodevje, Komenda, Kostel, Ljubljan4Logatec, Log-Dragomer, Lo5ka
dolina Lobki Potok, Lukovic4 Medvode, Menge5, Moravde, Osilnic4 Ribnica. SodraZic4 Stofljlca, Trzin, Velike La5de,
Vodice in Vrhnika.



S podatkom o Stevilu oseb z oviranostmi, vkljudenih v poklicno izobraLevanje, v Mestni upravi MOL
ne razpolagamo, saj je za poklicno in vse vi5je oblike izobraLevanja pristojna drLava.

4. Koliko je oseb z motnjami duSevnega zdravja in koliko jih je vkljuienih v dnevne
centre?

Iz vpraSanja ni povsem razumljivo, ali gre za osebe s teZavami v du5evnem zdravju ali osebe z
motnjami v du5evnem razvoju. Ker se v zakljudku vpra5anje nana5a na >>dnevne centre(, domnevamo,
da se prvi del nanaiana skupino oseb s teLavamiv duSevnem zdravju.

Z Lelenim podatkom v Mestni upravi MOL ne razpolagarno. Podatki, dostopni na spletu (vir:
http://uglaseno-delo.si/index.php/stran/dusevno:zdravje/) pa kaZejo, da kar 27 odstotkov odraslih
prebivalcev EU letno trpi za duievnimi in vedenjskimi motnjami, vsak drugi prebivalec EU pa ima
vsaj enkrat v Zivljenju katero od teh motenj.

Dnevni centriza osebe s teLavami v du5evnem zdravjt so socialno varstveni programi, ki jih izvajajo
nevladne organizacije. Mestna uprava Mestne obdine Ljubljana trenutno sofinancira 3 tovrstne centre,
ki jih je leta 2010 obiskalo okoli 600 ljudi (80 do 100 dnevno). Po naiih informacijah na obmodju
MOL poleg treh omenjenih deluje 5e en dnevni center.

5. Ali je omogoieno spremstvo psa pomoinikaza slepe na sredstvih javnega prevoza?

Na vseh al'tobusih Ljubljanskega potni5kega prometa (LPP) je osebam z oviranostmi omogodeno
spremstvo psa vodnika, ki mora biti ustrezno oznaden ozfuoma opremljen z oprtnico.

6. Koliko oseb na obmoiju MOL ima pro5njo za druiinskega pomoinika?

Trenutno ima v Mestni obdini Ljubljana 82 oseb status druZinskega pomodnika s priznano pravico do
delnega pladila za izgablleni dohodek. Sredstva za zagotavllanje te pravice, v skladu z Zakonom o
socialnem varstvu in na osnovi odlodbe pristojnega centra za socialno delo, zagotavlja MOL.

S podatkom o Stevilu pro5enj za druZinskega pomodnika v Mestni upravi MOL ne razpolagamo, saj
spadajo uvedba, vodenje in odlodanje v postopku imenovanja druZinskega pomodnika v pristojnost
drLave oziroma centrov za socialno delo.

7. Koliko invalidov zaposluje MOL in druibe ter zavodi v lasti MOL?

S sprejetjem Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, 3t. 1612007
- uradno predi5deno besedilo) je,v Sloveniji stopilo v veljavo tako imenovano kvotno zaposlovanje
invalidov, ki ga podrobneje opredeljuje, na osnovi omenjenega zakona, sprejeta Uredba o doloditvi
kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, 3t.3212007 ,2\12008).

Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb. Kvota je
dolodena glede na dejavnost, ki jo opravlja delodajalec, in sicer znaia od 2 do 6 odstotkov od vseh
zaposlenih. Zavezanec za izpolnjevanje kvote lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da (1)
ima zaposleno predpisano Stevilo invalidov, (2) sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z
invalidskim podjetjem oziroma zaposlitvenim centrom (nadomestna izpolnitev kvote) ali (3) plada
prispevek zavzpodbtrjanje zaposlovanja invalidov (v viSini 70 odstotkov minimalne plade za vsakega
invalida, ki bi ga bil dolZan zaposliti). Zavezanec, ki kvote ne izpolni z zaposlovanjem invalidov niti z
nadomestno izpolnitvijo, je dolZan mesedno ob izpladilu plad obradunati in pladati prispevek v Sklad
Republike S lovenij e za v zp o dbujanj e zapo slovanj a invalidov.

V Mestni upravi, javnih zavodih, javnih podjetjih, javnem skladu in javni agenciji Mestne obdine
Ljubljana je skupno 12.036 zaposlenih, od teh je 514 invalidov (podatki posameznih subjektov se

vedinoma nanaiajo na dan 31. 12.2010, nekateri pa tudi na das porodanja - konec maja, zadetek junija
201 1).



Mestna uprava MOL je zandi preseganja z Uredbo dolodene kvote (za dejavnost javne uprave je
predvidena kvota v viSini2o/o, MU MOL zaposluje 3,45yo) upravidena do nagrade Sklada Republike

Slovenije za vzpodbqanje zaposlovanja invalidov in sicer v viSini 25 odstotkov minimalne plade na

mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. Sredstva bodo porabljena izkljudno

namensko za investicije v osnovna sredstva, povezana z delom invalidov in izbolj5anje delovnih

pogojev invalidov, zaposlenih v Mestni upravi MOL'

Lepo pozdravljeni,

Zbrala in pripravila:
Alenka Zagar
Vi5ja svetovalka III
alenka.zagar@lj ublj ana.s i

Lt\

, /fieu^ ?*q;"--
Tilkn Klancar
Nadelnica I it <-"
tt I I l' 

'*lfi* LLt'ouou\
i iJL'
I

trW.?


