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Poročilo delovne skupine – Zaposlitvena rehabilitacija v 
času druţbenih sprememb in delovne skupine -
Zaposlitvena rehabilitacija in delo z delodajalci.

Svetovna finančna in gospodarska kriza je zajela tudi 
Slovenijo. 

V teh teţkih razmerah postaja delodajalec vse 
pomembnejši partner, ki ga moramo pritegniti k 
sodelovanju. S tega vidika je pomembno, da delodajalci 
dobijo relevantne informacije o  sistemu zaposlovanja 
invalidov, finančnih in drugih spodbudah ter pomoč pri 
zaposlovanju invalidov.



Invalidi ostajajo še naprej ranljiva skupina, ki jo tudi v 
sodobno druţbeno ekonomskih razmerah vse bolj 
ogroţa tveganje, da delo izgubijo ali imajo manjše 
moţnosti za zaposlitev.  

Vključevanje zaposlenih invalidov v programe informiranja, 
motiviranja, usposabljanja, predstavljajo osnovna načela  
doktrine dela  in ključni faktor ohranjanja  in uspešne poti 
do zaposlitve.

Pripravljenih je bilo vrsto predlogov, ki bi pripomogli k 
izboljšanju poloţaja invalidov, povečali njihovo 
zaposljivost in usposobljenost, izboljšali njihove pravice, 
izboljšali informiranost delodajalcev in invalidov. 



Invalidi uživajo posebno varstvo po različnih predpisih:

• Zakon o delovnih razmerjih (UL RS, št. 42/2002,103/2007)

• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

(UL RS, št. 109/2006)

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

• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer

brezposelnosti (UL RS, št. 107,114/2006, 59,63/2007)

• Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

(UL RS, št. 16/2007)



Cilj naloge Zaposlitvena rehabilitacija in delo z delodajalci, 
je opredeljeval spodbujanje in osveščanje delodajalcev 
o moţnostih, ki jih prinaša zaposlitvena rehabilitacija in 
vsi zakonsko opredeljeni ukrepi za brezposelne invalide.

Delo z delodajalci je obravnavano na več moţnih  načinov:

• Kot dobre prakse in izkušnje drţav članic EU, 

• Skozi evalvacijske vprašalnike za sodelovanje izvajalcev 
zaposlitvene rehabilitacije z delodajalci, 

• in izsledke treh vodenih delavnic na REHA dnevih na 
temo spodbujanja zaposlovanja invalidov – smernice za 
delodajalce



Evropska študija – metodološka priporočila - navaja 
naslednja sistemska priporočila:

• Še vedno dominirajo administrativne, ne pa vsebinske 
rešitve urejanja vprašanj, povezanih z invalidnostjo (npr. 
nadomestila, izpolnjevanje pogojev ipd.)

• Neprimerno oblikovani ukrepi so ovira za vračanje na 
delo in ohranjanje delovnih mest invalidom. Zelo malo 
drţav ima oblikovane ukrepe za vračanje na delo, ki se 
pričnejo ţe med kronično boleznijo.

• Pomemben dejavnik uspešne integracije na delo je nivo 
podpornih ukrepov na individualni ravni. 47% oseb z 
invalidnostjo bi potrebovalo neko obliko podpore pri 
vrnitvi na delo, po zaključkih študije pa jo je prejelo le 
16%.



• Zelo uspešni ukrepi so: primerna prilagoditev, sredstva 
za delodajalce namenjena zaposlitvi invalida, sredstva 
za adaptacije delovnih mest, sprememba odnosa 
institucij do invalidov.

• Delodajalci so kljub ukrepom informiranja precej 
neobveščeni o sistemskih moţnostih.

• Časovna komponenta je ključnega pomena: bolj zgodaj 
ko začnemo z vračanjem na delo, uspešnejši so izhodi: 
kjer je oseba odsotna dlje kot 12 mesecev, je verjetnost 
zaposlitve manjša od 20%.



Dobre prakse v EU se osredotočajo na:

• Upoštevanje zahtev varnosti in zdravja pri delu

• Promocijo zdravja na delovnem mestu

• Implementacijo ukrepov zgodnje intervencije



Anketni vprašalniki za izvajalce zaposlitvene rehabilitacije 
za leto 2008.

Preko anketnih vprašalnikov za izvajalce ZR je bilo 
ocenjeno njihovo sodelovanje z delodajalci. Vsi izvajalci 
ZR so oblikovali svoje podatkovne baze o delodajalcih. 

V letih 2007 (710) in v letu 2008 (ţe 1023 delodajalcev) so 
izvajalci ZR povečali mreţo sodelovanja. 

Aktivnosti so bile naslednje:

• Povpraševanje in predstavitev zaposlitvene rehabilitacije

• Izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije

• Zaposlovanje invalidov

• Drugo



Število aktivnih delodajalcev je v povprečju 20 na izvajalca 
ZR. 

Podatki po številu delodajalcev v mreţi za leto 2008: 

IRS CPI (305), Šentprima (200), Papilot (76), Racio (75), 
Centerkontura (74), IP Posočje (59), ZIP (56), CRI Celje 
(52). Ostali izvajalci imajo v mreţi manj kot 50 
delodajalcev – Ţelva 40, Vitis 24,  ter Jelša in Ruj po 21. 

Skupno je bilo v celotni mreţi izvajalcev ZR realiziranih 159 
zaposlitev v letu 2008.

Večina izvajalcev sodeluje tako z rednimi delodajalci kot 
tudi z invalidskimi podjetji in zaposlitvenimi centri. 



Pri izvedli storitev za delodajalce tako kot v preteklih letih 
prevladuje storitev N (405). Druge storitve izvajajo zelo 
redko (samo 2 storitvi).

Izvajalci sodelujejo z delodajalci pri izvedenih storitvah za 
brezposelne invalide – predvsem pri storitvi J-
usposabljanje in N-ocenjevanje delovnih rezultatov, ki 
ostaja na pribliţno enaki ravni kot leto poprej.

Ostale oblike sodelovanja z delodajalci so redke: podporno 
zaposlovanje, seminarji, svetovanje za nadomestno 
kvoto, celovito reševanje invalidske problematike, učne 
delavnice.



Čakalna doba za vključitev v storitev B storitev od 
napotitve: 

• pri petih izvajalcih ZR je več kot 2 meseca, 

• pri štirih izvajalcih ZR manj kot 1 mesec 

• in pri dveh do 2 meseca.

Za ostale storitve je čakalna doba 

• pri pet izvajalcih ZR bila od ena do šest mesecev. 

• pri štirih izvajalcih ZR je čakalna doba  do enega meseca 

• in pri dveh več kot 6 mesecev. 



• Projekt Evropskega socialnega sklada, ki ga je URI SOČA izvedel v 
razdobju april-junij 2009 - Usposabljanje in informiranje strokovnih 
delavcev in širše javnosti z namenom spodbujanja vključevanja 
invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb na trgu dela, njihovih 
enakih moţnosti in socialne vključenosti - je vključeval 12 posvetov 
za ciljne populacije, med katerimi so bili tako delodajalci kot tudi 
strokovni delavci, invalidi in predstavniki invalidskih ter drugih 
nevladnih organizacij. 

• V okviru projekta ESS so bila pripravljena tudi 3 tematska gradiva, 
med katerimi je  za delodajalce pripravljeno gradivo v obliki 20 
smernic in informacij – »Kaj mora o zaposlovanju invalidov vedeti 
vsak delodajalec? Od davčnih olajšav za delodajalce do smernic po 
zakonodaji Evropske unije«. 



Razprava o delovnem gradivu na REHA dnevih, ki so potekali 19. in 20. 
novembra 2009 v Portoroţu (delovna skupine, plenum) 

Splošne ugotovitve razprave od spodbujanju delodajalcev za 
zaposlovanje invalidov:

• Delodajalci so slabo informirani o moţnostih in načinih zaposlovanja 
invalidov. 

• Od zaposlovanja invalidov jih odvračajo neenotni in dolgotrajni 
postopki, pomanjkljive informacije, pošiljanje od ene do druge 
institucije.  

• Neusklajenost  zakonodaje.

• Manjka koordinacija aktivnosti med posameznimi institucijami in 
resorji MDDSZ.  



Splošne ugotovitve razprave od spodbujanju delodajalcev za 
zaposlovanje invalidov:

• Delodajalci opozarjajo, da potrebujejo strokovno pomoč pri novih 
delovnih mestih, ki nastajajo v podjetju pri organizaciji delovnega 
procesa in pri uvajanju  invalidov  na nova dela.

• Ugotoviti potrebe delodajalcev: vprašati delodajalce,  kaj 
potrebujejo.  

• Manjkajo spodbude za ohranjanje delovnih mest.



Ključni predlogi  delovne skupine:

• Dopolnitev obstoječega gradiva ESS

• Pilotni projekt E VEM TOČKE ZA DELODAJALCE 

• Pilotni projekt  JOB COACHI  

• Sistemske spremembe zakonodaje



Dopolnitev gradiva :

• S smernico ZAKAJ ZAPOSLITI INVALIDA? Kratka dejstva, zakaj 
se delodajalcu zaposlitev invalida splača! 

• S pojasnilom razlike med zaposlitveno in poklicno rehabilitacijo.

• Z opisom postopkov pred zaposlitvijo invalida.

• Z napotkom, kako invalida prijaviti na obrazec ZZZS (prijave 
invalidov v M obrazce glede na vrsto invalidnosti).

• S pomembnimi telefonskimi številkami. 

Pomembno:  

• Sprotno aţuriranje gradiva!  

• Nujno je stalno informiranje in ozaveščanje javnosti in 
delodajalcev !



Pilotni projekt - E VEM TOČKE ZA DELODAJALCE 

• Namen: Na enem mestu zagotoviti  vse informacije 
potrebne za zaposlovanje  invalidov. 

• Nosilci: Zdruţenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije 
v RS

• Zaposlitvena rehabilitacija je most do delodajalca!

• Dodatni predlog: Forum za izvajalce ZR za izmenjavo 
prakse, vprašanj, med izvajalci ZR na nivoju ZIZRS. 



Pilotni projekt – job coachi 

• Obstoječo mreţo izvajalcev ZR nadgraditi z novim  

profilom job coacha, ki invalidu in delodajalcu pomaga 

pri konkretni zaposlitvi, poskrbi za uvajanje invalida na 

delo ter uredi zahteve do vseh institucij, ki se ukvarjajo 

z zaposlovanjem invalidom.  

• Izvajalci ZR to v veliki meri ţe počnejo, a to ni 

standardizirana storitev in tudi ni plačana.



Potrebne sistemske spremembe - nekatere

• Zakonodajne spremembe - poenotenje meril in  postopkov pri 
uveljavljanju pravic. 

• Večja druţbena odgovornost  javnih  sluţb pri zaposlovanju 
invalidov.

• Poenotenje meril in postopkov pri ocenjevanju invalidnosti .

• Določiti koordinatorja aktivnosti na nacionalnem nivoju, ki bo vodil 
postopke pri usklajevanju informacij  in pripravi predlogov za 
uskladitev  in racionalizacijo postopkov pri ZPIZS,  ZRSZ IN 
SRSVZI.  

• Potrebna je okrepljena vloga MDDSZ pri koordinaciji in 
usklajevanju med  resorji.  

• Proučiti moţnost ustanovitve agencije/sluţbe za zaposlovanje 
invalidov, ki uredi vse postopke za zaposlitev, izpolni obrazce,  in 
ostalo, kar potrebuje delodajalec tudi pri preprečevanju 
invalidnosti na  delovnem mestu in ohranjanju zaposlitev 
invalidov. 



• Kontinuiteta spodbud za zaposlovanje invalidov (v vsakem času leta 
morajo biti zagotovljena sredstva zanje). 

• Finančne spodbude za mentorje v podjetjih v procesu zaposlitvene 
rehabilitacije

• Uveljaviti  prednost podjetij, ki zaposlujejo invalide  pri javnih 
razpisih. Drţava lahko druţbeno odgovornost pokaţe z javnimi 
naročili, ki dajo prednost ZC in IP pri javnem naročanju po Zakonu o 
javnih naročilih. 

• Razpisi za  ohranjanje  delovnih mest invalidov.

• Hitrejši postopki za prilagoditve delovnih mest.

• Razrešiti je tudi potrebno problem v nekompatibilnosti zakonodaje. 



Informiranje in obveščanje delodajalcev in invalidov

• V času druţbenih sprememb ima posebno močan vpliv 
na poloţaj invalidov sistem informiranja in obveščanja o 
posebni druţbeni skrbi za invalide oziroma politika 
njihovega prezaposlovanja, zaposlovanja, spodbud za 
pomoč pri zaposlovanju in samozaposlovanju ter drugo. 

• Sistem informiranja in obveščanja mora omogočati in 
obsegati dostop do vseh relevantnih informacij in pomoč 
pri pridobivanju teh informacij. 



Informiranje in obveščanje delodajalcev in invalidov lahko 
obsega:

• obveščanje preko tiskanih obvestil in publikacij,

• reden dostop do informacij o zaposlovanju invalidov na 
internetnih straneh pomembnejših akterjev na trgu dela,

• organizacijo posebnih informativnih dni, seminarjev, 
sejmov, predavanj in drugih oblik s srečanji 

• ter obveščanje na primer o spremembah zakonodaje in 
vsebinah druţbene skrbi za invalide preko tiskanih in 
elektronskih medijev.



• Analiza dostopnega sistema informiranja in obveščanja 
dokazuje, da je strokovnih informacij, zlasti preko 
spletnih strani, veliko. Informacije so dostopne na 
spletnih straneh MDDSZ, ZRSZ, SRSVZI ter ZPIZS.

• Informiranje in obveščanje delodajalcev in invalidov o 
vseh relevantnih informacijah v zvezi z zaposlovanjem, 
usposabljanjem in zaposlitveno rehabilitacijo invalidov 
glede na krizne razmere ni urejeno na enem mestu ter 
enostavno in lahko dostopno. 



V času druţbenih sprememb bi morali vzpostaviti in urediti skupen 
portal – novo spletno stran z informativno in svetovalno vlogo (reha 
portal ipd.). Namen dosegljive informacije o zakonskih moţnostih, 
finančnih vzpodbudah ter strokovni pomoči pri zaposlovanju 
invalidov. Na primer:

• vsa zakonodaja s področja invalidskega varstva, 

• informacije o finančnih vzpodbudah in subvencijah delodajalcem za 
zaposlitev invalidov,

• o subvencioniranju plače zaposlenih invalidov,

• ukrepi aktivne politike zaposlovanja,

• o kvotah in vzpodbudah, ki so vezane na izpolnitev kvote,

• informacije o konkretni ponudbi zaposlitve in povpraševanju,

• informacije o izvajanju storitev zaposlitvene rehabilitacije ter 
izvajanju dodatnih aktivnosti pri ohranjanju invalidov na trgu dela,

• o strokovni pomoči pri iskanju ustreznega delovnega mesta pri 
zaposlovanju invalidov, 

• o strokovni pomoči pri (pre)zaposlovanju invalidov....



• Spletna stran bi vključevala tudi forum, kjer bi uporabniki 
komunicirali med seboj, na njihova vpršanja pa bi 
odgovorjali tudi strokovnjaki. Tim strokovnjakov bi izbrali 
tako med izvajalci zaposlitvene rehabilitacije kot 
predstavnikov MDDSZ, ZRSZ, ZPIZS ter SRSVZI. Poleg 
tega bi bila omogočena povezava na vse spletne strani 
glavnih akterjev na trgu dela in zaposlovanja v Sloveniji.

• Spletno stran bi lahko pripravili in strokovno urejali v 
Razvojnem centru za zaposlitveno rehabilitacijo s 
pomočjo ZIZRS.



Strokovna pomoč in podpora ravnanju z invalidi

Za izvajanje strokovne pomoči in podporo ravnanju z 
invalidi delodajalcem bi morali v času druţbenih 
sprememb omogočiti aktiviranje strokovnega potenciala, 
ki je pri izvajalcih storitev zaposlitvene rehabilitacije. 

Glede na ţe razvito mreţo izvajalcev zaposlitvene 
rehabilitacije je mogoče s strokovno pomočjo pokriti celo 
Slovenijo.



Storitve zaposlitvene rehabilitacije, ki so namenjene 
predvsem pomoči invalidom v delovnem okolju so zlasti: 

• pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve,

• analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega 
okolja invalida,

• izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in 
delovnega okolja invalidu,

• izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo,

• spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in 
izobraţevanju,

• spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi,

• ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov.



Stališča delodajalcev – Analiza izvajanja 102. – 105. člena 

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (IRSR):

- Delodajalci poznajo finančne vzpodbude pri zaposlovanju invalidov 
(načelno)

- Delodajalci ne poznajo posameznih vsebinskih moţnosti 
financiranja – na primer

– adaptacije delovnega mesta (zakaj ni prilagoditev??)

– moţnosti subvencioniranja nedoseganja delovne učinkovitosti 
invalida na podlagi ocene izvajalca zaposlitvene rehabilitacije



Stališča delodajalcev – Analiza izvajanja 102. – 105. člena 

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (IRSR):

- Delodajalci opozorili, da potrebujejo pomoč in podporo pri razvijanju 
ravnanja z invalidnostjo

- na strani invalida (motiviranje)

- in pri iskanju primernega delovnega mesta za invalida

- Povezovanje z izvajalci zaposlitvene rehabilitacije  je nujno ker

- nimajo dovolj strokovnega znanja in informacij za učinkovito 
zaposlovanje invalidov

- imajo voljo za aktivno sodelovanje (najpogostejši razlog za začetek 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu, sprememba odločitve v 
primeru pomoči pri iskanju ustreznega delovnega mesta)



Strokovna pomoč in podpora ravnanju z invalidi

Delodajalci in zainteresirani invalidi bi se lahko:

• dogovorili za izvajanje posamezne storitve zaposlitvene 
rehabilitacije,

• na enem mestu pridobili koristne informacije o različnih 
finančnih spodbudah za zaposlovanje invalidov (vseh 
različnih institucij) ter

• individualno pogovorili s svetovalci posameznega 
izvajalca storitve zaposlitvene rehabilitacije.



INFORMACIJE 

ZIZRS 

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji

» Naslov: 1000 Ljubljana, Linhartova 51

» Telefon: + 386 01 280 34 50, faks 01 280 34 51

» E-pošta: zizrs@siol.net


