
POMEN CELOSTNE OBRAVNAVE  V 

POSTOPKU OCENJEVANJA INVALIDNOSTI

Mag. Andrejka Fatur – Videtič, spec. medicine dela

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

SEMINAR: Posvet za člane rehabilitacijskih komisij in 
rehabilitacijske svetovalce

Ljubljana 20. april 2010, Maribor, 6. maj 2010



2

INVALIDNOST, DELOVNA ZMOŢNOST 

IN ZAPOSLJIVOST

1

- človeški viri

DELOVNA 

ZMOŢNOST
DELODAJALEC

-delo/delovni 

pogoji

2

Politika: 

-zaposlovanja

-izobraţevanja

-upokojevanja

ZAPOSLJIVOST
DELODAJALEC

-zdravstvena/ 

socialna sluţba

- nediskriminacija
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ZAPOSLITEV

DELODAJALEC

(Illmarinen,2002)
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PDZ

Fleksibilnost

Zaposljivost

INVALID/DELAVEC/DELODAJALEC

Promocija zdravja, ţivljenjskega sloga, telesne aktivnosti

DELO/DELODAJALEC

Ergonomija in varnost 

delovnih mest

Zniţevanje telesnih 

obremenitev

Nove veščine in znanja za nove tehnologije (IKT) 

= nova vsebina delovne zmoţnosti

INVALID/DELAVEC/DELODAJALEC    

(prirejeno poIllmarinen, 2002)

DELO/DELODAJALEC

Psihosocialne lastnosti 

dela/delovnega okolja

Starost/invalidnost 

Zelo gibljiv delovni čas

OHRANJANJE IN PROMOCIJA DELOVNE ZMOŢNOSTI (PDZ)
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INVALIDNOST, DELOVNA ZMOŢNOST IN 

ZAPOSLJIVOST – v rehabilitacijskem svetovanju  

rehabilitacijskega svetovalca

• Svetovanje osebi s trajno okvaro zdravja (zdravnik 

svetovalec)

• Svetovanje brezposelni osebi pri uveljavljanju statusa 

invalida 

• Vodenje postopka za ugotavljanje invalidnosti in /ali 

pravice do zaposlitvene rehabilitacije

• Priprava rehabilitacijskega načrta

• Ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov

• Posredovanje invalidov v podporno, zaščitno 

zaposlovanje,

• Posredovanje invalidov v socialno vključenosti.
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IZZIVI ZA STROKOVNI RAZVOJ NA PODROČJU 

ZAPOSLOVANJA INVALIDOV (1)

SISTEMSKE SPREMEMBE:

• na trgu delovne sile manjši obseg 

proizvodne dejavnosti,

• naraščanje  zaposlovanja za določen 

delovni čas/FLEKSIBILNOST 

DELAVCEV IN DELODAJALCEV.
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IZZIVI ZA STROKOVNI RAZVOJ NA PODROČJU 

ZAPOSLOVANJA INVALIDOV (2)

Potrebno je poznati  številne dejavnike:

• ki vplivajo na pridobitev statusa 
invalida, 

• ki oblikujejo zaposlitvene moţnosti 
invalidov: na strani delodajalca –
veščine za zaposlitev invalida, na strani 
invalida – poznati/podpreti  
“prenosljivost  veščin in znanj 
invalida”.
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IZZIVI ZA STROKOVNI RAZVOJ NA PODROČJU 

ZAPOSLOVANJA INVALIDOV( 3)

“Usmerjenost k uporabniku” – delovanje na opolnomočenju 
(empowerment) uporabnika:

1. uporabnik najbolje pozna svoje potrebe;

2. informiran uporabnik je najboljši strokovnjak za to kaj 
potrebuje od izvajalca/strokovnega delavca,

3. kako izvajalec/strokovni delavec lahko realizira to kar on 
potrebuje in

4. ali realizira na pravi način (uspešno in učinkovito).              
(Kosciulek JF. Rehab Counceling Bull 2005;49(1):40-49)

RAZVIJANJE FLEKSIBILNOSTI INVALIDA=

usposobitev za delo, se zaposli, delo zadrţi in zamenja.
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Zaposlitveni obroč za uspešno zaposlitev 

osebe z invalidnostjo
(Dominik Presen, Sanja Belec: Seminar Razvojnega centra za zaposlitveno 

rehabilitacijo, 3. in 5. oktober 2006), poloţaj RS dodala Fatur Videtič Andrejka

Invalidnost

Sprejemanje lastne

invalidnosti,

(motivi in interesi)

Zaposlitvena rehabilitacija,

poklicna usposobljenost invalida 

(zaposljivost invalida – definiranje podpornih mehanizmov za delo - zaposlitev)

Ustrezno delovno okolje in 

delovno mesto

Podporni mehanizmi 

na delovnem mestu,

(prilagoditev delovnega mesta in okolja)

Rehabilitacijski 

Svetovalec
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ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

Medicinsko
diagnosticiranje

Algoritem

skupine?

Delovno/

zaposlitveno 

diagnosticiranje

Individualno?invalida, 

delodajalca

ODLOČANJE

Rehabilitacijski svetovalec pridobiva in povezuje oboje podatke !
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KAJ OBLIKUJE  ODNOS DELAVEC INVALID –

DELODAJALEC – USPEŠNA ZAPOSLITEV

USKALJENOST:  OBREMENITEV IN ZAHTEV DM/OKOLJA -

ZMOGLJIVOSTI DELAVCA/INVALIDA                                                                           

primerjava

RAZPOLOžLJIVA POTREBNA/ŽELJENA  

Zmogljivost/funkcije                        zmogljivost/funkcije

invalida                                                              za delo 

KAJ/KAKO PRIMERJAMO

identične/podobne karakteristike

vsebina/področje/postopki prilagajanja
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PRESOJANJE DELOVNE ZMOŢNOSTI

Potrebujemo uravnoteţen  obseg podatkov:

1. NA NIVOJU DELAVCA (invalida); TELESNE LASTNOSTI:

telesna zmogljivost (mišična moč, koordinacija, 
spretnost, hitrost, ravnotežje), zmogljivost obtočil 
(kratkotrajni, dolgotrajni napori, aerobna – anaerobna 
zmogljivost), čutila, stanje nevrohumoralnega sistema;

• DUŠEVNE LASTNOSTI:sposobnosti (kaj zmorem), 
izkušnje/znanje (kaj znam), motivacij/interesi/nagnjenja 
(kaj hočem);

• stališča in svetovni nazor;

• zrelost osebnosti

2. NA NIVOJU DELA (kaj, kako, s čim, kje in kdaj je in 
bo delal, standardi?):telesne, duševne, senzorne, 
psihosocialne, ekološke razmere; STOPNJA DOSEŢENE 
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU;
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OCENA DELOVNE ZMOŢNOSTI OBSEGA:

• OCENO VARNEGA IZVAJANJA DELA;

• OCENO PRIČAKOVANE DELOVNE UČINKOVITOSTI ;

• OCENO TRAJNOSTI DELOVNE  UČINKOVITOSTI;

• OCENO POTREBNIH PRILAGODITEV DELA 
DELAVCU;

• OCENO POTREBNEGA PRILAGAJANJA DELAVCA 
DELU.

PRESOJAMO – RAVNOTEŢIMO:

ZDRAVSTVENE ZAHTEVE DELA/ POKLICA ?

RAZPOLOŢLJIVO ZMOGLJIVOSTI ČLOVEKA ?
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OCENA ZDRAVSTVENIH DEJAVNIKOV – poznavanje -

presojanje  telesnega in duševnega (ne)zdravja

KDO? KDAJ?  KOLIKOKRAT

•Zdravnik specialist                                              

posameznik (izvidi, zdravnik svetovalec)

• tim strokovnjakov

KAJ?

- klinični pregled (specifični)

- funkcijski testi (standardi/normativi?)

- ocena bolečine in motnje senzibilnosti

- ocena vpliva spola, starosti, drugih bolezni

- stranski učinki zdravljenja

- posebne potrebe

- prognoza stanja

- zmožnost vožnje avta

Diagnoza umesti 

okvaro zdravja v sistem

kodiranja njihovih 

vzrokov.

Funkcijska ocena

opiše okvaro zdravja

na nivoju vseh vidikov

delovanja človeka. 
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PRESOJANJE PRIMERNOSTI DELOVNEGA 

MESTA

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov, Ur.l.RS št. 100/05: člen št. 37

(2)Primerna delovna mesta za invalide so 

vsa delovna mesta, na katerih, ob 

upoštevanju izjave o varnosti z oceno 

tveganja, invalidnost ni ovira za 

enakovredno opravljanje dela. ALI JE 

TO DOVOLJ?
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Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVD), 

Uradni list RS št. 56/1999 in z njim povezani 

izvršilni predpisi

Delodajalcu povzeto omogoča in nalaga:

• oblikovanje politike o varnosti in zdravju pri 

delu,

• odkrivanje nevarnosti,

• z njimi povezano oceno  tveganja in kdo jim 

je izpostavljen,

• odločanje o potrebnih varnostnih in 

zdravstvenih ukrepih.
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ČLOVEK – DELO

VLOGA IN MESTO OCENE TVEGANJA

Delavec/ 

“zdrav”

delo

ocena lastnosti / 

standard – OCENA 

TVEGANJA

ocena zmogljivosti /STANDARD

Pravilnik o preventivnih 

zdravstvenih pregledih

Diagnoza
/

Diagnoza

OCENA SKLADNOSTI

Primarna preventiva
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ČLOVEK – DELO

VLOGA IN MESTO OCENE TVEGANJA

Delavec/ invalid delo

ocena lastnosti / 

standard – OCENA 

TVEGANJA –

usmerjena dopolnitev

ocena zmogljivosti

/STANDARD za odločanje?

Pravilnik o preventivnih 

zdravstvenih pregledih –

zadošča? Ne vedno

Diagnoza
/

Diagnoza

OCENA SKLADNOSTI

Terciarna preventiva

- prilagajanje kompetenc delavca
- prilagajanje delovnega mesta/okolja
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OCENA USTREZNOSTI DELOVNEGA 

MESTA ZA INVALIDE

Zahteva metodološko usmerjeno dopolnitev podatkov 
ocene tveganja – “preiskovalni pristop”.

Na izbor dopolnilne ocenjevalne metode vplivajo:

1. OCENJENE LASTNOSTI DELAVCA INVALIDA !!!

• (ne)zaposleni invalidi so manjšina (nimamo 
standarov, pomembne izkušnje in znanje),

• individualno odločanje – kompetence, 
prepoznavanje kritičnega področja neskladja. 

2. potreben obseg dopolnilnih podatkov:

• celovito (pozor – zadovoljivo podrobno?);

• delno – ciljano, usmerjeno (pozor - premalo 
celovito).
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ZZRZI - MERILA ZA PRIDOBITEV STATUSA 

INVALIDA

Po 11. členu ugotavljamo:

• trajne posledice (tel., duš. bolezni/okvar),

• teţave pri dejavnostih (vpliv na zaposljivost),

• ovire pri vključevanju v del. okolje.
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PRAVILNIK o merilih in postopku za pridobitev statusa 

invalida, za priznanje pravice zaposlitvene 

rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih moţnosti 

invalidu …- MERILA ZA PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA

2. Člen - način ocenjevanja in kodiranja:

• telesna in duševna stanja po MKB 

(DIAGNOZA OKVARE ZDRAVJA), 

• z njimi povezane ovire in teţave pri 

zaposlovanju.
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PRAVILNIK…- MERILA ZA PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA

3. člen: OCENJEVANJE TELESNIH IN DUŠEVNIH 

STANJ

• z MKF  ocenjujemo in kodiramo tel. in duš. 
funkcije + stopnjo okvare funkcioniranja,

• ocena  invalidnosti na podlagi ugotovljenih:  
izobrazbenih, psiholoških, zaposlitvenih, 
socialno – ekonomskih in okoljskih podatkih, 
ki vplivajo na invalidnost (KAJ, KAKO – osnova 
odločanja za storitve ZR + spremljanje učinkov na 
zaposljivost)

Ocena stopnje invalidnosti je zbirna ocena 
stanja vpliva vseh teh dejavnikov.

STANDARD ZA ODLOČANJE? IZKUŠNJE, IZOBRAŢEVANJE, 
SUPERVIZIJA,

Vedno se odločamo v korist obravnavane osebe (In 
dubio pro rheo).

•
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Zaposlitvena rehabilitacija

• ZR so storitve, ki se izvedejo s ciljem, da se invalid 
usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v 
njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. (4.čl. 
ZZRZI).

• Storitve ZR zagotavljajo strokovne podlage za odločanje 
o invalidnosti, pravici do ZR, in o  invalidovi 
zaposljivosti, obsegajo še podporne mehanizme za 
izvajanje usposabljanja in urejanja delovnega mesta za 
invalida.

• Zaposlitvena rehabilitacija se zaključi z oceno 
zaposlitvenih moţnosti (33. čl. ZZRZI).

Rehabilitacijski svetovalec pridobi in povezuje vse podatke 

Storitev ZR za odločanje o zaposljivosti !



23

ZAPOSLITVENA MOŢNOST/ZAPOSLJIVOST(1)

• moţnost izbora del/poklicev (“choose”),

• dostopnost dela/zaposlitve (“get”),

• moţnost zadrţanja zaposlitve (“keep”),

• moţnonost menjavanja zaposlitve (“change”)

Rehabilitacijski svetovalec je pridobil in povezal vse podatke 

za odločanje o vseh vidikih zaposljivosti – fleksibilnosti invalida!
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PRESOJANJE INVALIDNOSTI, POTREBE PO 

STORITVAH ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE, 

ZAPOSLJIVOSTI

ODLOČAMO SE LAHKO NA PODLAGI:

• OCENJEVANJA ( assessment ) ( =konsistenten način zbiranja in 
organizacije podatkov o določenem stanju )

• MERJENJA ( measurement ) ( = kaj, s čim, kako )

• VREDNOTENJA ( evaluation ) ( = presoja rezultatov in podatkov z 
določenimi ţe znanimi, sprejetimi  npr. Navodila…) 

• vrednotimo, KAJ OSEBA ZMORE ( BI ZMOGLA )  kot CELOTA,  ne 
zgolj po posameznem funkcijskem sistemu.

NIMAMO ŠE JASNO IZDELANIH ALGORITMOV ZA ODLOČANJE. 

IZKUŠNJE, IZOBRAŢEVANJE, SUPERVIZIJA V PROCESU DELA 

REHABILITACIJSKEGA SVETOVALCA IN REHABIL. KOMISIJ.



25

PRIMER: iz prakse za prakso ocenjevanja 

invalidnosti in zaposljivosti – povezano s  

storitvami ZR – za kratko razpravo

Primer je strnjen prikaz kompleksnoti, ki  naj bi jo

rehabilitacijski svetovalec in člani rehabilitacijske 

komisije povezali in presodili ali je predlog glede 

zaposljivosti obravnavane osebe ustrezno strokovno 

utemeljen. 

IZKUŠNJE, IZOBRAŢEVANJE, SUPERVIZIJA V 

PROCESU DELA REHABILITACIJSKEGA

SVETOVALCA IN REHABIL. KOMISIJ in 

USTREZEN ČASOVNI NORMATIV (moţno 

merilo: teţavnost primera). 
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PRIMER: iz prakse za prakso ocenjevanja 

invalidnosti in zaposljivosti - izid storitev ZR (1)

SPLOŠNE LASTNOSTI :
 starost: 47 let ob času zadnje vključitve v 

storitve ZR,
 stan: poročena,
 bivališče: primestno,
 Izobrazba: osnova šola, tečaj za kuharico

ZGODOVINA DELA:
 16,5 let d.d. (od tega 14 let v proizvodnji, za 

strojem, z normo stroja),
 l.1994 teh. višek + neurejen stanov. razmere      
psihične teţave +hospital. + uvedena zdravila;
 Prijava na ZRSZ      jo vključijo v 800 – urni 

tečaj izobraţevanja za kuharsko pomočnico, 
opravi tudi prakso,
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PRIMER: iz prakse za prakso ocenjevanja 

invalidnosti in zaposljivosti - izid storitev ZR (2)

ZGODOVINA DELA dalje:
 v l. 1996 se sama zaposli kot pom. kuharica,
 v l. 1997 zopet preide na ZRSZ – ostane 3 leta 

(honorarno je sobarica, čistilka, kuhar. pom.),
 l. 2000 si je sama našla zaposlitev kot kuh. 

pomočnica  (vsa opravila), podjetje posluje z 
izgubo        postane teh. višek,

 l. 2001 zopet  ZRSZ           hud stres, poslabšanje 
psihične motnje, hospitalizirana le krajši čas 
(vedenjske motnje);

 Od l. 2002 v prog. usposabljanja;  4 ure  čistilka na 
več lokacijah, ne ve če bi zmogla več 8 ur,

 sama si zaposlitve ne išče.
Usmerjena je v delo: veseli jo delo v kuhinji, tudi 

čiščenje, ne bi delala v proizvodnji zaradi hrupa, 
boli jo kriţ – ne teţko delo, uhaja ji voda = hud 
pritisk med delom. TEŢKO ZDRŢI DOMA.
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PRIMER: iz prakse za prakso ocenjevanja 

invalidnosti in zaposljivosti - izid storitev ZR (3)

ZDRAVSTVENO STANJE:

• od l. 1993 vodena s psihiatrično DG,

• več izvidov psihiatrov, zadnje leto ni bila pri 
psihiatru,

• degenerativne spremembe vratne hrbtenice,

• urgenta mikcija: pogosto uhajanje vode, izvid 
specialista ni naveden,

• 2003: IK ZPIZ: ni kategorije, zmoţna za pomivalko 
posode.

DIAGNOZE: Stanje po akutni psihični motnji, 
Inkontinenca urina (vrsta, resnost     za ponovno 
IK),Tenzijski glavobol, Obesitas, Refrakcijske motnje 
(verjetno prezbiopija – NIČ OCENJENO GLEDE 
MOŢNE KOREKCIJE IN DOSEŢE OSTRINE VIDA, 
Povišan holesterol. 
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PRIMER: iz prakse za prakso ocenjevanja 

invalidnosti in zaposljivosti - izid storitev ZR (4)

ZDRAVSTVENO STANJE dalje:

• stanje je kronično, večjega izboljšanja ni 
pričakovati, nanj je prilagojena, za svoje 
zdravje ne naredi dovolj,

• pri delu potrebuje spontane odmore za 
higienske potrebe,

• gre za relativno dobro remisijo psihične 
motnje zaradi redne medikamentozne 
terapije, izboljšanja ni pričakovati, potrebuje 
podporno zaposlitev v nestresnem, 
razumevajočem okolju.
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PRIMER: iz prakse za prakso ocenjevanja 

invalidnosti in zaposljivosti - izid storitev ZR (5)

KODIRANJE PO MKF + obseg okvare:

• bolečina v glavi – 1 (

• funkcije ostrine vida – 1 (brez izvida)

• kontinenca urina – 2 (ni opredeljena po vrsti in 
stopnji)

• hitrost mišljenja – 2

• raven energije – 3

• funkcije spomina – 2

• funkcije pozornosti – 2

• funkcije čustev – 2

• višje spoznave funkcije – 2

• funkcije bolečine v delu telesa – 2.
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PRIMER: iz prakse za prakso ocenjevanja 

invalidnosti in zaposljivosti - izid storitev ZR (6)

OCENA POSAMEZNIKOVEGA FUNKCIONIRANJA (na sedanjem 
delovnem mestu v preteklosti, v zadnjih 6 mesecih):

• v opisanih programih usposabljanja kot čistilka dela na dveh 
lokacijah, dopolnjuje se s še eno čistilko,

• navodila razume, dojemanje je upočasnjeno,

• pozablja pa določene stvari, tempo dela je upočasnjen, delo 
opravlja NA PODLAGI LASTNE PRESOJE, kar pa ni vedno v 
skladu z delodajalčevimi pričakovanji, kakovost in količina dela 
nihata, ima teţave s kriţem (NI V DG NAVEDENO), ima 
glavobole ob stresih,

• njena delovna naravnanost je vezana na začrtan plan (POZOR: 
dela pa po lastni presoji), pri spremembah potrebuje 
vzpodbude, ni razvila samokontrole, prilagajanje je neustrezno,

• slabo vidi vendar si ne pomaga z razsvetljavo,

• ni pojasnjeno katere faze dela dobro zmore in s katerimi 
dodatnimi rehabilitacijskimi ukrepi bi ji pomagala tekom 
uvajanja.
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PRIMER: iz prakse za prakso ocenjevanja 

invalidnosti in zaposljivosti - izid storitev ZR (7)

OCENA POSAMEZNIKOVEGA FUNKCIONIRANJA (na 
sedanjem delovnem mestu v preteklosti, v zadnjih 6 
mesecih): dalje:

• ocena skozi aktivnost (pometanje, pomivanje 
stopnišča) – motorične teţave s stabilizacijo telelsa 
v odnosu s predmeti, pripogibanje omejuje bolečina, 
ne zmore počepanje/poklekanja, hitro se utruja,

• nihajoč tempo dela, predvidevanje nevarnih situacij 
pri delu jo ogroţa – moţen padec,

• apatična, slaba samokontrola, ne pridobiva znanja in 
izkušenj za izboljšanje kakovosti dela.

Kaj so zaznali z mesečnim poročanjem o poteku 
usposabljanja? SPREMLJANJE !

Kako so program usposabljanja prilagodili ali 
prilagajali temeljnim lastnostim invalida? 

Iskanje drugega dela za usposabljanje – ustreznejši 
proces dela – vsaj kot poskus? Starost osebe ?
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PRIMER: iz prakse za prakso ocenjevanja 

invalidnosti in zaposljivosti - izid storitev ZR (8)

Opis delovnega mesta, zahtev, pogojev dela ter 
pričakovanih učinkov:

• proces dela ni opisan, moţne nevarnosti pri delu 
niso navedene, 

• naštete so kar številne naloge čiščenja,

• zahteve: ročne spretnosti, znanje o pravilni uporabi 
čistil, mobilnost, časovna prilagodljivost, 

• pogoji dela: prilagojen delovni čas njenim 
zmoţnostim (navedeno kot EDINA KONKRETNA 
PRILAGODITEV  DELAVKI), moţnost psihosocialne 
podpore.
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PRIMER: iz prakse za prakso ocenjevanja 

invalidnosti in zaposljivosti - izid storitev ZR (9)

Zaključna ocena delovnega funkcioniranja:

• Delovno funkcioniranje pod 30 % - predlagana socialna 
vključenost.

Prikrajšanost osebe? 

MOŢEN IZID GLEDE ZAPOSLJIVOSTI:

1.  ponovna predstavitev IK: z dopolnitvijo oz. novo objektivizacijo 

spremenjenega zdravstvenega stanja  (inkontinenca, vpliv

medikamentozne psihiatrične terapije na delovno

zmoţnost – med drugim na varno izvajanje dela – čistilke,

kuharske pomočnice) in z njim povezane spremembe v 

funkcioniranju podpreti ponovno predstavitev invalidski komisiji –

podprto z oceno delovnega funkcioniranja tekom usposabljanja?

2. Usposabljanje na delovnem mestu, ki bolj ustreza invalidnosti 
in interesom osebe?
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Hvala za 

pozornost !


