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Odločanje o prilagoditvi del. mest  2006 - 2009

leto prispele vloge Izdane odločbe Vrsta prilagoditve

2006 1 1 pripomočki za slepe

2007 1 1 dviganje bremen

2008 1 1 (nov 2009) Prilag.  za paraplegika

2009 0 0



Osnovni kriteriji 

1. kriterij: Zakonodaja

2.kriterij: Gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi

3. kriterij: Namenska poraba sredstev



Pravne podlage – 72. člen ZZRZI

Na podlagi izdelanega načrta prilagoditve delovnega mesta 

in sredstev za delo lahko delodajalec,

ki namerava zaposliti brezposelnega invalida, 

v primeru, da ni drugega zavezanca za plačilo, 

zaprosi za plačilo stroškov prilagoditve konkretnega 

delovnega mesta in sredstev za delo



Pravne podlage – 72. člen ZZRZI

Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta vloži 

na Sklad. Vlogi mora priložiti

• Načrt prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo

• Izjavo o nameravani zaposlitve invalida za nedoločen čas 

oz. za določen čas najmanj 24 mesecev



Praktični primer: Načrt prilagoditve del. mesta

Prvi načrt  dne 30.08.2008

dopolnitev načrta dne 19.05.2009

Nov načrt dne 09.07.2009



Praktični primer:  Zavezanec za plačilo

• ZPIZ

• Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov



Pravne podlage – 72. člen ZZRZI

• O pravici do plačila stroškov prilagoditve odloča Sklad, 

• pritožbe pa rešuje ministrstvo pristojno za invalidsko 

varstvo



Praktični primer: – 72. člen ZZRZI

Plačila stroškov prilagoditve konkretnega delovnega mesta in 

sredstev za delo lahko znaša največ 70% dejanskih 

stroškov

– Plačana faktura 

– dokazilo - bančni izpisek



2. kriterij: Gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi

• primerjave cen za ureditev  - najnižji cenovni razred

• Za prilagoditev delovnega mesta  - visok cenovni razred 

Primer:

– Ureditev: navadna enokrilna panelna vrata iz plastike  

247,10€

– Prilagoditev: steklena avtomatska drsna stena 3.872,58 €



3. kriterij: Namenska poraba sredstev

Delodajalec je dolžan sam skrbeti za prejem dovoljene višine 

vseh javnih sredstev za  isti namen:

1. Zaposlitev invalida 75 % stroškov dela 

2. Prilagoditev delovnega mesta 70% (novela ZZRZRI 100%)

3. Plača mentorja, strok.delavca 100%



Namenska poraba sredstev – oprostitev PIZ

• investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov,

• izboljšanje delovnih pogojev za invalide,

• ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide,

• pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti,

• pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega 

poslovanja,

• izobraževanja in usposabljanja zaposlenih,

• plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu tega zakona in

• druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov. 



Vrsta prejetih javnih sredstev Višina sredstev Namen

Javni razpis Sklada 12.000 € ZAP, PRIL, IZOB

Nagrada za preseganje kvote 1.700 € ?????

Oprostitev plačila PIZ 3.000 € ZAP, PRIL, IZOB

Prilagoditev delovnega mesta 3.000 € PDM

SKUPAJ 19.700 €

Legenda:

ZAP zaposlitev

PRIL prilagoditev delovnega mesta

IZOB izobraževanje



Nadzor nad namensko in gospodarno porabo

Računsko sodišče


