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PRILAGODITEV DELOVNEGA 
MESTA V SKLOPU POKLICNE 
REHABILITACIJE

Peter Šalej, 
Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije (ZPIZ)



PRILAGODITEV

rastline

živali

moški                                   ženski

otrok                                    šoli

delavec                                DM (stroji) 

naravi ( vročini, mrazu, suši… ) 



DELOVNO MESTO  „PISMONOŠA“

pri zavarovancu je 
nastopila sprememba 
v zdravstvenem 
stanju

prisilna drža

nestabilnost



sedaj pa na rajon

POKLICNA REHABILITACIJA

Prilagoditev delovnega mesta
s tehničnim pripomočkom
(štirikolesnikom).



DELOVNO MESTO  „ MONTER PLASTIKE IN KOVINE „

Želim opravljati to delo, samo varilni aparat je pretežak. Boli.



Vpenjalo na pregibni roki,  ki 
je pritrjena na premično 
dvižno platformo prevzema 
težo varilnega aparata.

DELOVNO MESTO PO KONČANI POKLICNI REHABILITACIJI



Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2)

Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se 
zavarovanca strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za 
drug poklic ali delo tako, da se lahko ustrezno zaposli in 
ponovno vključi v delovno okolje, oziroma se usposobi za 
opravljanje istega poklica ali dela, tako da se mu 
ustrezno prilagodi delovno mesto z ustreznimi 
tehničnimi pripomočki. 

izvajalec



POKLICNA REHABILITACIJA
je celostni proces, v katerem se zavarovanec strokovno, fizično in 

psihosocialno usposobi za: 

NAČINI PR:

- tečaj

- praktično delo/mentor

- izobraževanje

- izobraževanje ob delu

DELOVNO 
MESTO

se prilagodi s tehničnimi pripomočki

OBLIKA PR OBLIKA PR

isto delo ali poklic drugo delo ali poklic



Ideja o obliki oz. načinu PR se oblikuje v pripravljalnem  
postopku

1 DEL PP (smernice)

medicinska  dok.            delovna  dok.

preliminarno mnenje     (predsednik/izvedenec IK)

2 DEL PP (odločitev za PR) splošna predstavitev PR
individualni razgovor              (zavarovanec+delodajalec)

izjava o PR
DA  / NE 

izvedensko     
mnenje 

(senat IK)

3 DEL PP 
(strokovna opredelitev in priprava izvedbe PR)

strokovna obravnava izvajalcev zaposlitvene  rehabilitacije

razgovor in ogled DM  poročilo
(strokovni tim + zavarovanec + delodajalec)



Zavod stremi k temu, da bi čim širšemu krogu 
zavarovancev, ki so v delovnem razmerju 

(pri katerih je nastopila sprememba v zdravstvenem 
stanju in so zaključili z zdravljenjem ) 

zagotovil prilagoditev delovnega mesta s tehničnimi 
pripomočki.



POGOJA ZA IZVEDBO PRILAGODITVE DELOVNEGA MESTA S 
TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI

ZAKAJ TAKO? ČE LAHKO TAKO!

- zavarovanec opravlja isto poklic ali delo
- tehnični pripomoček nadomesti manko v zdravstvenem stanju 

zavarovanca in postane delovno sredstvo delodajalca   



STROŠKI TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV

Zavod prevzame stroške nakupa 
tehničnih pripomočkov za 
posameznega zavarovanca, 
vendar največ do višine 10-kratnega
zneska povprečne mesečne bruto plače 
na zaposlenega v RS veljavne 
ob določitvi stroškov. 

Trenutni znesek pov. bruto plače je 1.946,07 EUR

19.460,70 EUR

























Prednosti PR - prilagoditev DM s tehničnimi pripomočki so:

- hitra in učinkovita rehabilitacija
- absolutna ohranitev zaposlitve delavca
- delodajalec in delavec aktivno sodelujeta v postopku PR
- delodajalec je pripravljen dodatno sofinancirati prilagoditev DM



HVALA ZA POZORNOST
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije

Celovška 71, 1000 Ljubljana
www.zdops.si


