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OCENJEVANJE DELAZMOŽNOSTI



Tehnična ocena Zdravstvena ocena

-obe oceni se dopolnjujeta

- praviloma jo pripravita strokovni sodelavec in zdravnik 

skupaj

-vključiti bi bilo potrebno psihologa,delovnega terapevta, 

druge člane tima



OBREMENITVE

energije,

snovi

Receptorji

Koža, 

sluznice

CŽS

Kritični 

organski

sistemi

OBREMENJENOST*

somatskih in vegetativnih

efektorjev, encimatskih

aktivnosti

PREOBREMENITEV
PATOLOŠKE

REAKCIJE

HOMEOSTAZA

adaptacija
DESTABILIZACIJA

V našem primeru je ocena tveganja na delovnem mestu 

namenjena določeni osebi, ki ima določene omejitve 

zaradi zdravstvenih okvar.*



 

Zaposljivost invalida

 Funkcijske zmogljivosti

 Psihične zahteve delovnega mesta

 Socioorganizacijske zahteve delovnega mesta

 Program poklicne  in zaposlitvene rehabilitacije

 Sodelovanje delodajalca

 Sodelovanje lokalne skupnosti



BIO-PSIHO-SOCIALNI MODEL 

DEJAVNIKI:

biološki (funkcijska sposobnost/zmogljivost)

psihološki (psihične zmogljivosti, osebnostne lastnosti)

družbeni (organizacija dela, vloge, komunikacija…)

 



 Vid, sluh,govor

 Gibljivost zgornjih in spodnjih 

udov, hrbtenice

 Zmogljivost notranjih organov 

(srca, pljuč, prebavil, 

endokrinega sistema)

 Nevrološki status (stanje funkcije 

možganov, perifernega živčevja)

Funkcijska zmogljivost



Psihične zahteve delovnega mesta

 Obseg informacij

 Kompleksnost informacij

 Proces odločanja

 Vztrajnost pri reševanju problemov

 Psihomotorna koordinacija

 Posebni pogoji dela: moteče okolje, 

izoliranost, delo z ljudmi, odgovornost, 

kritičnost, samostojnost, časovni pritiski…



Socioorganizacijske zahteve delovnega 

mesta

 izmensko delo

 nočno delo

 terensko delo

 nadurno delo

 delo z mladino, bolnimi

 sodelovanje in nadzor

 delovna norma

 vsebina dela (delo kot celota, možnost za delavčevo 
kreativnost)

 vloge v službi, hierarhija

 druženje

 kariera



 Razvita je bila na podlagi MKOPO, ki je 
bila predhodnica MKF

 Izdela se profil sposobnosti in zahtev

 Ocenjuje se 7 kategorij

 Ocene: od 0 do 3

 Hitra ocena področja neskladja, možnost 
nadgradnje ocene

Metoda ERTOMIS –EAM- metoda za 

ugotavljanje skladnosti med lastnostmi 

invalida in delovnega mesta



 Aktivnost zgornjih in spodnjih udov

 Osnovni telesni položaji, gibanje

 Sposobnost čutil

 Psihično delovanje

 Govor, pisanje

 Vzdržljivost za dejavnike zunanjega okolja

 vodenje

ERTOMIS-kategorije



 VEDNO JE INDIVIDUALNA

 Zelo natančno se ugotavlja se raven 
funkcionalnih zmogljivosti invalida po bio-
psiho-socialnem modelu

 Ugotavlja se ustreznost predlaganega 
delovnega mesta, delovne opreme, 
organizacije dela

 Priporoča se potrebne prilagoditve z vseh 
področij ocenjevanja

Ocena tveganja za invalidne osebe



 Delovni objekti

 Sredstva dela 

 Delovna oprema

 Prostor, kjer invalid dela

 Osebna varovalna oprema

 Pomožni prostori, dostop do delovnnega 

mesta

Prilagoditev delovnega mesta



 Organizacija dela

 Potreba po pomoči druge osebe 
(sodelavca, asistenta)

 Ustvarjanje ustrezne klime v delovnem 
okolju

 Usposabljanje, urjenje, izobraževanje

VSAK UKREP JE VEZAN NA TOČNO 
DOLOČENO OVIRANOST INVALIDA

Prilagoditev delovnega mesta


