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“PRIMERNA PRILAGODITEV”

 Pomeni potrebne in primerne spremembe ter 
prilagoditve, ki ne nalagajo nesorazmernega 
bremena, kadar so v posameznem primeru potrebne, 
da se invalidom na enaki podlagi kot drugim 
zagotovi uživanje ali uresničevanje vseh človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin.

 Delovno mesto, ki je človeku optimalno prilagojeno, 
razvija in neguje človekovo sposobnost, veča 
njegovo delovno storilnost in veselje do dela ter mu 
razvija zavest lastne vrednosti. Vse to prispeva k 
dobrobiti posameznika, delovne organizacije in tudi 
družbe nasploh.



Prilagoditev delovnega mesta, 

sredstev za delo in okolja

 Delovno mesto prilagodimo invalidu in ne 

nasprotno.

 Razumna prilagoditev, da se seznani in pouči s 

predlaganimi spremembami invalid.

 Prilagoditev delovne opreme potrebam invalida

 Prilagoditev delovnega prostora (dostop, 

pregledne poti, svetlobni znaki.. 



 Posnetek stanja; informacije o invalidnosti, 
zdravstvene omejitve, sposobnosti, izobrazba, 
interes, mobilnost…

 Oblikovanje poklicnega cilja.

 Iskanje ustreznega dela, potrebe na trgu dela, 
izbor eventualno primernih delovnih mest.

 Ogled delovnega mesta (zdravnik, psiholog, 
rehabilitacijski tehnolog)

 Analiza delovnega mesta in zdravstvena ocena

Praktični primer prilagoditve 

delovnega mesta in okolja



Analiza konkretnega delovnega 

mesta in delovnega okolja
 Ogled delovnega mesta (opis del in nalog, pogoji dela, predmeti 

dela, delovna sredstva, metode dela, potrebna znanja spretnosti in 
veščine za zasedbo delovnega mesta…

 Izdelava okvirne analize dela in delovnega mesta - link

 Opredelitev potreb po prilagoditvah delovnega mesta, sredstev za 
delo in okolja

 Dogovor z invalidom o vključitvi na usposabljanje ter medsebojnih 
pričakovanjih in obveznostih

 Spremljanje invalida na delovnem mestu skozi proces zaposlitvene 
rehabilitacije

 Izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja 

 Izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo
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Predstavitev primera

 D.B. ima zaključeno poklicno šolo za strojnega mehanika

 16 let delovne dobe na področju pleskarstva

 Leta 2004 doživel delovno poškodbo, kjer si je poškodoval hrbtenico

 Leta 2007 ga je ZPIZ napotil na IR na ocenjevalno obravnavo, kjer 
smo ugotavljali; težave na motoričnem področju, izrazito 
anksioznost, njegovi poklicni interesi so bili slabo diferencirani, 
slabša kritičnost do svojih zmožnosti

 Novembra 2008 napoten v zaposlitveno rehabilitacijo s strani 
Zavoda za zaposlovanje

 1 mesec je potekalo usposabljanje v naših delovnih kabinetih

 V tem času je potekalo intenzivno iskanje primernega dela, 
upoštevajoč njegove interese, želje, znanja in ovire

 Timsko smo v sodelovanju z invalidom prišli do poklicnega cilja in 
sicer enostavna ročna proizvodnja dela 



Spremljanje na usposabljanju
 V začetni fazi so bili tedenski obiski pri delodajalcu 

 Opravljal je enostavna nezahtevna dela v proizvodnji svetil

 Vseh delovnih opravil ni zmogel-zahtevnejše operacije, kot je 
vijačenje mu dela težave

 Upočasnjen pri izvedbi nalog in neodločen

 Težave mu povzroča štetje komadov

 Motivacija za delo dobra

 Težje se prilagaja spremembam na delovnem mestu

 Učinkovitost je znižana in znaša od 50-80%

 Občasno se pojavljajo napake pri delu

 Pri opravljanju dela ni samostojen , potrebuje občasne spodbude in 
usmerjanje



Ugotovitve - kritične točke

 Opravlja lahko samo posamezne faze 

dela, lažja ročna dela, brez vijačenja 

komponent

 Najbolj mu odgovarja pakiranje končnih 

proizvodov-dobro strukturirana dela

 Teža bremen škatel je težja od 7kg

 Težave s koncentracijo in pozornostjo















Priprava načrta prilagoditve 

delovnega mesta

 Smo izdelali na osnovi okvirne analize dela in 
delovnega mesta ter zdravstvene ocene.

 Upoštevali smo zdravstvene omejitve za delo 
(fizično lažja dela, z dvigovanjem bremen do 
7kg, izmenoma sede-stoje…).

 Delodajalec je upošteval naše predloge in 
delovno mesto delno prilagodil pred  vključitvijo 
invalida v proces usposabljanja.



Individualen načrt prilagoditve 

delovnega mesta
Za nemoten proces dela in za dosego pričakovanih učinkov dela brez 

poslabšanja zdravstvenega stanja, potrebuje naslednje prilagoditve:

 stoječe delovno mesto (delovna višina se prilagodi na višino invalida in 
zahtevnost-naravo dela);načelo ergonomije-delaj na primerni višini,   za 
lažja dela z rokovanjem ročnega orodja znaša višina od 950-1150mm,

 povečanje delovne površine, da ima na dosegu rok vse potrebne predmete, 
ki jih potrebuje za svoje delo; načelo ergonomije-ohranjaj vse v lahkem 
dosegu,

 visok delovni stol; nastavljiva sedežna višina in možnost nastavljive višine in 
globine hrbtnega naslona,

 predlagali smo akumulatorski transportni voziček z možnostjo mehanskega 
dviga nakladalne površine,

 tehnična podpora pri prenašanju, kjer ni možna uporaba vozička in 
dvigovanju težjih bremen od 7kg,

 delitev delovnega procesa na manjše faze dela. 













Zaključek

 Načrt prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo se končno lahko 
izoblikuje na podlagi spremljanja invalida na usposabljanju na konkretnem 
delovnem mestu in sicer s pomočjo analize  delovnega mesta, ki vsebuje 
tehnološki del, zahteve in obremenitve na delovnem mestu in zdravstveno 
oceno delovnega mesta.

 V individualnem načrtu podpore smo opredeli potreba po tehnični pomoči, 
kljub prilagoditvi delovnega mesta potrebuje pomoč pri dvigovanju in 
prenašanju bremen.

 Ocena delovne učinkovitosti (N-storitev) se je izvedla po šestmesečnem 
času usposabljanja, zmanjšana učinkovitost je posledica zdravstvenih 
omejitev in omejitev pri organizaciji delovnega poteka.

 Po uspešnem usposabljanju in izvedeni prilagoditvi delovnega mesta ter 
skupnem načrtovanju podpore-INP pri izvajanju dela se je delodajalec 
odločil, da invalida zaposli za določen čas.

 Zaradi zaposlitve za določen čas je Sklad zavrnil vlogo za podporne 
storitve.



Kateri delodajalec bo sprejel invalida z omejitvami na 

usposabljanje?

Kako poiskati invalidu primerno delo?

Kaj lahko ponudimo delodajalcu, finančne spodbude?

Na kakšen način in kako se naj prilagodi delovno mesto in 

sredstva za delo?

Katere metode s področja analize delovnega mesta naj 

uporabim za analizo?

Kako se napravi načrt prilagoditve?

Kdo bo plačal stroške prilagoditve? 

Kdaj je delodajalec opravičen do podpornih storitev?

Večina se jih zaposluje za določen čas in nimajo pravice do 

subvencije plače ter podpornih storitev.
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Ali je to mogoče !?!

GRAM IZKUŠENJ OZ. PRAKSE JE VEČ VREDEN KOT TISOČ 

KILOGRAMOV TEORIJE IN RAZGLABLJANJ



HVALA ZA POZORNOST


