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Zakonske podlage

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Ur. l. RS, 
št.56/1999 in 64/2001)

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
ZPIZ-1 UPB4 (Ur. l. RS, št. 109/2006)

SKLEP o kriterijih, merilih in postopku za določanje 
višine sredstev za prilagoditev prostorov in 
delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposlitev 
za delovne invalide ( Ur. l. RS, št. 34/2006)



Zakonske podlage

( 5. čl. ZPIZ)

Pravice iz obveznega zavarovanja so neodtujljive 
osebne pravice, ki jih ni mogoče prenesti na drugega 

8. čl. ZPIZ-1)

Delovni invalid po ZPIZ-1 je zavarovanec, ki je 
pridobil katero od pravic iz invalidskega zavarovanja 

Delodajalec je pravna in fizična oseba, ki zaposluje 
delavce v skladu s predpisi o delovnih razmerjih 



Zakonske podlage

 82. člen ZPIZ-1
(1) Če je za poklicno rehabilitacijo   zavarovanca, pri katerem je 

nastala invalidnost, na ustreznem delovnem mestu potrebno, da 
se prilagodijo prostori in delovna sredstva, zavod prevzame 
stroške prilagoditve.

(2) Če je za zaposlitev ali razporeditev zavarovanca, pri katerem je 
nastala invalidnost, na drugo delovno mesto potrebno, da se 
prilagodijo prostori in delovna sredstva, lahko zavod delno ali v 
celoti prevzame stroške prilagoditve.

(3) Zavod lahko nameni del sredstev za invalidsko zavarovanje za 
pospeševanje zaposlovanja nezaposlenih invalidov.

(4) Kriterije, merila in postopek za določanje višine sredstev iz 
prejšnjih odstavkov določi zavod ( Sklep o kriterijih….!)



Zakonske podlage

Po ZVZD mora delodajalec: 

 zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi 
z delom

 delovni proces prilagoditi telesnim in 
duševnim zmožnostim delavca- delo 
prilagoditi delavcu in ne obratno

 strokovne naloge s področja varstva pri delu 
poveriti strokovnemu delavcu za varstvo pri 
delu, za varovanje zdravja delavcev pa 
pooblastiti zdravnika- specialista medicine 
dela. 



Prilagoditev prostorov in 
delovnih sredstev 

 prilagoditev delovnih prostorov in 
delovnih sredstev mora biti prilagojeno 
zahtevam delovnega invalida, za 
katerega uveljavljamo sredstva

 odpiranje novih delovnih mest ne sodi v 
prilagoditev



Prilagoditev prostorov in 
delovnih sredstev

 Različni pogoji pri uveljavljanju 
sofinanciranja sredstev za prilagoditev 
prostorov in delovnih sredstev za 
delovnega invalida pri poklicni 
rehabilitaciji in  v zvezi z pravico do 
premestitve oz dela s krajšim delovnim 
časom od polnega.



Sofinanciranje prilagoditve-
poklicna rehabilitacija

Izhodišča:

 definicija poklicne rehabilitacije (80. Čl. ZPIZ-1)

 izvedensko mnenje o obliki poklicne rehabilitacije 
možno podati le na podlagi predhodnega mnenja 
strokovne institucije s področja medicine dela ali 
poklicne rehabilitacije (5.odst. 261. Čl. ZPIZ-1)

 dolžnost zagotavljanja poklicne rehabilitacije (88. 
čl. ZPIZ-1)



Sofinanciranje prilagoditve-
poklicna rehabilitacija

Usposobitev za opravljanje istega poklica 
ali dela tako, da se zavarovancu 

prilagodi delovno mesto z ustreznimi 
tehničnimi pripomočki se šteje za 

POKLICNO REHABILITACIJO

(80. Čl. ZPIZ-1)



Sofinanciranje prilagoditve-
poklicna rehabilitacija

 Zavarovancem, ki imajo sklenjeno delovno 
razmerje v RS, je dolžan zagotoviti PR 
delodajalec, pri katerem je bil zaposlen v času 
nastanka invalidnosti ostalim zavarovancem 
pa zavod( ZPIZ)

 Pri PR zavarovancev lahko sodeluje z 
zavodom in delodajalci tudi zavod za 
zaposlovanje

 Stroške poklicne rehabilitacije pokriva Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje



Sofinanciranje prilagoditve-
poklicna rehabilitacija

 Izvedensko mnenje o potrebi prilagoditve 
poda pristojna invalidska komisija ZPIZ v 
postopku ocenjevanja invalidnosti oz. 
poklicne rehabilitacije na podlagi načrta 
prilagoditve, ki ga pripravi strokovna 
institucija.

 Plačnik storitve je ZPIZ



Sofinanciranje prilagoditve-
poklicna rehabilitacija

 Pravica prevzema stroškov prilagoditve se prizna 
z odločbo zavoda kot sestavni del pravice do PR

 Formalna vloga delodajalca- predračuni

 Obseg in višina sredstev se določita v pogodbi o 
PR, ki se sklene, ko postane odločba o priznani 
pravici do PR dokončna in jo podpišejo 
zavarovanec, delodajalec in ZPIZ

 Soglasje generalnega direktorja ZPIZ, če stroški 
prilagoditve presežejo10-kratnika zneska 60% 
povprečne plače za predzadnji mesec v mesecu v 
katerem se sklepa pogodba.



Sofinanciranje prilagoditve –
pravica do premestitve

 Zavod lahko delno ali v celoti prevzame 
stroške prilagoditve, če je za zaposlitev 
oziroma premestitev delovnega invalida na 
drugo delovno mesto potrebna prilagoditev 
prostorov in delovnih sredstev

 Možnost delodajalca - lažja realizacija oz. 
zagotovitev individualne pravice zavarovanca 
na podlagi ugotovljene invalidnosti



Sofinanciranje prilagoditve –
pravica do premestitve

Pogoji za vlogo delodajalca:

 sklenjena pogodba o zaposlitvi

 obstoj pravne podlage (dokončna odločba o 
priznani pravici do premestitve ali pravica do 
dela na drugem delovnem mestu s krajšim 
delovnim časom delovnemu invalidu )

 utemeljen razlog (razporeditev na ustrezno 
delo, ohranitev zaposlitve - premestitev)



Sofinanciranje prilagoditve –
pravica do premestitve

Vsebina vloge in obvezne priloge:

 pisna utemeljitev potrebe po prilagoditvi

 opis- načrt prilagoditve z mnenjem strokovne 
institucije s področja medicine dela o 
ustreznosti in načinu prilagoditve ( plačnik 
mnenja je delodajalec)

 skupna višina predvidene prilagoditve 
(predračuni in  navedba izvajalca)

 višina predlaganega deleža zavoda in 
obrazložitve predlagane višine



Sofinanciranje prilagoditve –
pravica do premestitve 

 Mnenje o potrebi prilagoditve poda 
invalidska komisija zavoda

 Obseg in višina sredstev se opredeli v 
posebni pogodbi

 Dolžnost poročanja



Sofinanciranje prilagoditve –
pravica do premestitve

Dva limita pri določanju višine prevzetih 
sredstev:

 največ 50% skupne višine sredstev , ki pa ne 
sme presegati 10 kratnega zneska 60% 
povprečne plače (POPL)

 največ 75% skupne višine prilagoditve oz. do 
15-kratnega zneska 60% POPL pri invalidih z 
80% telesno okvaro ali z izgubo vida najmanj 
80%

 možnost prevzema celotnega zneska 
prilagoditve če le ta ne presega 5-kratnega 
zneska 60% POPL



Ukrepi za ohranitev 
zaposlitve delovnih invalidov

 Zavod lahko prevzame stroške 
programa usposabljanja delovnih 
invalidov za zaposlitev ali premestitev 
na drugo ustrezno delovno mesto, če je 
za zaposlitev, ohranitev delovnega 
mesta oz. premestitev delovnih 
invalidov potrebno usposabljanje.



Sofinanciranje programov 
usposabljanja

Pogoji za vlogo delodajalca:
 pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, oz. za 

nezaposlenega invalida, ki je vključen v usposabljanje 
pogodba za določen čas (najmanj za dvojno dobo 
trajanja usposabljanja)

 obstoj pravne podlage (dokončna odločba o priznani 
pravici do premestitve ali pravica do dela na drugem 
delovnem mestu s krajšim delovnim časom 
delovnemu invalidu )

 utemeljen razlog (izvršitev pravnomočne odločbe, 
ohranitev zaposlitve)



Sofinanciranje programov 
usposabljanja

Vsebina vloge delodajalca:

 program usposabljanja, ki ne sme biti         
daljši od 12 mesecev ( opis vsebine/ 
navedba izvajalcev usposabljanja)

 stroškovnik izvedbe programa 

 opis delovnega mesta



Sofinanciranje programov 
usposabljanja

Merila

 mnenje invalidske komisije o ustreznosti 
delavnega mesta in potrebi po 
dodatnem usposabljanju

 ustreznost vsebine in trajanje programa

 usposobljenost izvajalcev programa

 usklajenost stroškovnika z vsebino 
programa



Sofinanciranje programov 
usposabljanja

Upravičeni stroški

Pri ugotavljanju skupne višine stroška 
programa usposabljanja se , ne-glede 
na stroškovnik v vlogi upoštevajo samo 
upravičeni stroški, ki se nanašajo 
izključno na stroške izvedbe programa

( stroški izvajalcev programa, mentorja, 
nadomestilo dela plače invalida..)



Sofinanciranje programov 
usposabljanja

 Maksimalna mesečna višina sredstev 
programa usposabljanja lahko znaša 
30% povprečne (bruto)mesečne plače 
za predzadnji mesec pred mesecem v 
katerem sklepamo pogodbo.



Sofinanciranje programov 
usposabljanja

 obveznosti delodajalca in pristojne OE 
Zavoda se opredelijo v pogodbi o 
sofinanciranju programa usposabljanja

 delodajalec je dolžan posredovati 
poročilo o izvedbi programa in 
namenski porabi prejetih sredstev



Statistični podatki

Skupno število vse sklenjenih pogodb o 

sofinanciranju prilagoditev v obdobju od 1.1.2006 do 
31.10.2009

Število 
delodajalcev

Delež v 
%

število vlog Delež v 

%

Invalidska 
podjetja

9 22,5 38 45,8
Ostali 
delodajalci 

31 77,5 45 54,2
skupaj 40 100 83 100



Statistični podatki

 Prikaz prilagoditev glede na 
utemeljenost razloga

Nastanek 
invalidnosti

Delež v 

%

Ohranitev 
zaposlitve

Delež v

%

Invalidska 
podjetja

19 35,8 19 63,3

Ostali 
delodajalci

34 64,2 11 36,7

skupaj 53 100 30 100



Statistični podatki

 Vrednost sklenjenih pogodb o 
sofinanciranju  prilagoditev

Število 
delodajal.

Vrednost v EUR Delež v

%

Vrednost EUR/

delodajalca

Invalidska 
podjetja

9 67.868,22 35,10 7540,91

Ostali 
delodajalci

31 125.473,94 64,90 4047,55

skupaj 40 193.342,16 100 4833,55



Statistični podatki

 Število vlog za sofinanciranje programov 
usposabljanja v obdobju od 1.1.2006 do 31.10.2009

Število 
delodaj.

Delež v

%

Število vlog Delež v

%

Invalidska 
podjetja 27 29,3 146 58,2
Ostali 

delodajalci 65 70,6 105 41,8
skupaj 92 100 251 100



Statistični podatki

Prikaz usposabljanj glede na utemeljenost 
razloga

Število 
zahtevkov

Nastanek 
invalidnosti

Delež /na 
vrsta 
delod.

Ohranitev 
zaposlitve

Delež /na 
vrsta 
delod.

Invalidska

podjetja
146 77 53,9 69 47,3

Ostali 
delodajal.

105 101 96,2 4 3,8

skupaj 251 178

(70,9%)

73

(29,1%)



Statistični podatki

Vrednost sklenjenih pogodb o 
sofinanciranju usposabljanja

Število 
delodaj.

Vrednost v

EUR

Delež v

%

Vrednost/

delodajalca

Invalidska 
podjetja

27 127.390,60 55.3 4718,17

Ostali 
delodajalci

65 103.051,50 44,7 1585,40

skupaj 92 230.442,10 100 2504,80



Hvala za vašo pozornost.


