
Informacije in napotke o volitvah zastopnika invalidov najdete tudi na našem portalu za delodajalce na: www.bih.de

„Pravičen poklicni svet nudi 
raznolike priložnosti za vse. 
Za to si z veseljem prizadevam.“

Andrea Bernt 
Landratsamt Böblingen

www.bih.de/integrationsaemter/zb-magazin 

Ali že poznate našo 
digitalno revijo ZB Invalidnost in poklic?



Katero nalogo imajo zastopniki invalidov?
Zastopniki invalidov (ZI) ali „zaupniki“ imajo zelo pomembno delo: zastopajo interese 
invalidnih zaposlenih in njim enakih.

Njihove ključne naloge so:
•  ZI podpirajo sodelovanje invalidnih ljudi v poklicnem življenju;
• invalidnim osebam stojijo ob strani z nasveti in jim pomagajo;
• zagotavljajo, da se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za invalidne osebe;
• pri težavah se vključijo, nudijo razgovore in koristne ukrepe. 

Biti zastopnik invalidov je častna funkcija (med delovnim časom). Delodajalci jim zato 
plače ne smejo znižati.

Kdo voli zastopnike invalidov?
Volijo lahko vsi invalidi in njim enaki, zaposleni v podjetju. Zastopnike invalidov lahko 
volijo tudi začasno zaposleni.

Jeseni 2022 bo spet čas: redne volitve za zastopnikov invalidov. Tukaj boste našli odgovore 
na najpomembnejša vprašanja na to temo.

„Zaupniki imajo veliko odgovornost in lahko v našem poklicnem svetu dosežejo veliko dobrega.“
Timo Wissel, vodja oddelka za seminarje, javno delo, raziskave, urada za vključitev LVR, Köln

Koga je mogoče voliti?
Kot zastopnike invalidov je mogoče voliti vse (ne samo začasne) zaposlene, ki so 
na dan volitev dopolnili 18 let starosti in so pri podjetju vsaj 6 mesecev. Lastna 
invalidnost pri tem ni pogoj. Prav tako ni zahtevano nemško državljanstvo.

Kdaj in kako se volijo zastopniki invalidov?
Redne volitve potekajo vsake štiri leta v času od 1.10 do 30.11. V podjetju, v katerem 
je zaposlenih manj kot 50 volilnih upravičencev, se novi zastopniki invalidov izvolijo 
v volilnem zborovanju. Tega se lahko udeležijo vsi invalidni in njim enaki zaposleni 
(med delovnim časom). Če je v podjetju zaposlenih 50 in več volilnih upravičencev, 
volitve potekajo na volišču ali z oddajo glasu po pošti.

Kaj moram narediti, če želim biti izvoljen?
Na volilnem zborovanju vas lahko predlaga katera koliko volilno upravičena oseba 
ali pa se lahko predlagate sami. Za podjetja z več kot 50 volilnimi upravičenci 
velja: volilni upravičenci vas morajo predlagati na volilnem zborovanju. Pri 
tem  potrebujete podporo 5 % volilnih upravičencev, ki jo ti izrazijo s podpisom, 
 najmanj pa tri podpise. 

5 vprašanj in odgovorov ...
o volitvah zastopnikov invalidov
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Če želite izvedeti več: obrnete se lahko na svoj pristojni urad za integracijo ali vključitev invalidov
Tam boste našli tudi brezplačen informacijski material    www.bih.de > medije in publikacije

VOLITVE SBVKOMPAKTNO IN KONKRETNO


