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EVALVACIJA IZHODOV IZ ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

V letu 2009 je delovna skupina prvič evalvirala izhode iz zaposlitvene 
rehabilitacije. 

Pri tem smo se srečali z vrsto težav:

še ni vzpostavljen enoten sistem zbiranja podatkov v 
skupno podatkovno bazo 

še ni v celoti oblikovan model evalvacije zaposlitvene 
rehabilitacije, predvsem ni izdelana metodologija 
spremljanja vhodnih in izhodnih podatkov  iz 
zaposlitvene rehabilitacije

obseg dostopnih podatkov ni omogočal neposredne 
uporabe znanih modelov v tujini, v Sloveniji pa tovrstnih 
izkušenj nimamo.
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rehabilitacijski proces je lahko  iz različnih razlogov prekinjen, lahko 
tudi daljše obdobje, nekateri izstopijo iz procesa,  se vanj ponovno 
vračajo ali pa tudi ne. 

rehabilitacijski proces poteka na osnovi Individualnega 
rehabilitacijskega načrta, uporabniki vstopajo v proces v različnem 
časovnem obdobju (skozi celo leto),  njihov proces traja različno 
dolgo (če izhajamo iz standardov: od 3 mesecev do 2 let). 

Obravnavana populacija v posameznem letu je zelo heterogena in je 
zato težko narediti izbor podatkov oziroma ustreznih kazalnikov. 

Za evalvacijo izhodov sta zanimiva dva kazalnika: 

• število vključenih oseb v zaposlitveno rehabilitacijo

• število invalidov, ki so se v tekočem letu zaposlili. 
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Med invalidi, ki so se zaposlili v izbranem letu, je samo 
določen delež invalidov, ki so bili v tem letu vključeni v 
zaposlitveno rehabilitacijo, ostali so bili vključeni v ZR v 
preteklih letih, del invalidov, ki se je zaposlil, pa 
predhodno ni bil vključen v ZR. 

Pri interpretiranju dobljenih podatkov je potrebno upoštevati 
tudi dejstvo, da smo izbrali populacijo, ki je bila napotena 
v storitve zaposlitvene rehabilitacije, ne pa populacija, ki 
je bila vključena v storitve zaposlitvene rehabilitacije v 
določenem letu, najmanj, kar moramo upoštevati, je 
časovni zamik med napotitvijo in vključitvijo. Poleg tega 
vsi, ki so vključeni v rehabilitacijski proces, tega ne 
zaključijo, ampak prihaja do prekinitev. 
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Z navedenimi težavami se ne bomo več srečevali, ko bo 
vzpostavljen informacijski sistem, ki ga oblikuje delovna 
skupina v okviru Razvojnega centra na URI - SOČA.

Pri tem velja ponovno opozoriti, da pri izvajanju 
zaposlitvene rehabilitacije ne gre za časovno usklajen  
proces (kot npr. pri populaciji dijakov, ki so se vključili v 
šolanje v izbranem šolskem letu v izbrani učni program -
kjer so vsi vstopili v proces na isti datum in se vključili v 
šolanje, ki traja za vse enako dolgo)  zato se je bilo 
potrebno odločiti, kako časovno opredeliti populacijo in  
kdaj bomo zajeli podatke o izhodih, ali jih bomo zajeli 
samo enkrat ali večkrat na časovnem kontinuumu. 
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Odločili smo se, da bomo evalvirali izhode iz zaposlitvene 
rehabilitacije pri dveh skupinah in sicer: skupina 
uporabnikov, ki je bila napotena v zaposlitveno 
rehabilitacijo v letu 2007 in skupina uporabnikov, ki je 
bila napotena v zaposlitveno rehabilitacijo v letu 2008.

Podatke za populacijo iz leta 2007 smo zajeli trikrat in 
sicer: stanje 31.12. 2007, stanje 31.12. 2008 in stanje 
30.11. 2009.

Podatke za populacijo iz leta 2008 pa smo zajeli dvakrat in 
sicer: 31.12. 2008 in 30.11. 2009. 
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Populacija 2007 delež v populaciji

število napotenih - 2007 1.411 100%

število prijavljenih v 

evidenci: dne 31.12. 

2007

1.228 87%

število realiziranih 

zaposlitev  v letu 2008

310 22%

število vključitev v APZ v 

letu 2008

56 4%

še prijavljeni ob koncu 

leta -

31.12. 2008

897 64%

Drugo - odjave iz 

evidence

289 20%
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Populacija 2007

V prvem letu (2007)se je od vseh napotenih 10% zaposlilo, 3% jih je 
bilo vključenih v programe APZ in 7% jih je bilo iz različnih razlogov 
črtanih iz evidence.

Ob koncu leta 2007 je bilo na ZRSZ v evidenci še 87% celotne 
populacije

Populacija 2007 v letu 2008

• 22% vseh napotenih v letu 2007 se je v letu  2008 zaposlilo 

• 4% vseh napotenih se je vključil v programe APZ, 

• delež prijavljenih v evidenci ZRSZ (brezposelni) se je zmanjšal  iz 
87% v začetku leta 2008 na 64% ob koncu leta 2008 (od vse 
populacije 2007).
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Populacija 2007 delež v populaciji

število napotenih - 2007 1.411 100%

število prijavljenih v 

evidenci: dne 30.11.2009

713 51%

število realiziranih 

zaposlitev  v letu 2009

329 23%

število vključitev v APZ v 

letu 2009

78 6%

Drugo - odjave iz 

evidence

456 32%

skupno število vključitev 

v APZ v letih 2007 - 2009

170 12%
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Populacija 2007 v letu 2009

• 23% vseh napotenih v letu 2007 se je v letu  2009 zaposlilo 

• 6% vseh napotenih se je vključilo v programe APZ

• v začetku leta 2009 je bil delež prijavljenih v evidenci ZRSZ 
(brezposelni) 64% 

• ob koncu leta 2009 je bil delež prijavljenih v evidenci ZRSZ 
(brezposelni) 51% 

• v letih 2007 do 2009 je bilo skupno 12% oseb vključenih v programe 
APZ
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POPULACIJA 2007: gibanje obsega prijavljenih na ZRSZ
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POPULACIJA 2007, delež prijavljenih 30. 11.  2009
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POPULACIJA 2008: gibanje obsega prijavljenih na ZRSZ
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delež prijavljenih delež prijavljenih

Populacija stanje ob koncu 

1. leta

stanje ob koncu 

2. leta

populacija 2007 87% 64%

populacija 2008 77% 60%
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V  letu 2009  je delovna skupina prvič evalvirala izhode iz zaposlitvene 
rehabilitacije. Pri tem se je srečala z vrsto težav, ki smo jih navedli v 
začetku prispevka. Pričakujemo, da bo večina težav rešena ob 
vzpostavitvi enotnega informacijskega modela, ki naj bi omogočal 
tudi sledenja rehabilitacijskega procesa. 

Ker na področju izvajanja zaposlitvene rehabilitacije še ni vzpostavljen 
enoten sistem zbiranja in zajemanja podatkov  in enotna 
podatkovna bazo, niso možne neposredne primerjave med 
značilnostjo populacije in procesom zaposlitvene rehabilitacije ter 
realiziranimi izhodi.

Podatke o izhodih iz zaposlitvene rehabilitacije smo pridobili iz Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje, zato neposredna primerljivost 
podatkov po nekaterih kriterijih s predhodnimi leti ni mogoča.

Dostopni podatki omogočajo sklepanje, da je delež aktivnih izhodov iz 
evidence brezposelnih zaradi zaposlitve  enak deležu »pasivnih« 
izhodov zaradi drugih razlogov (prehod v neaktivnost in druge 
evidence ZRSZ).
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• Spremljali smo spremembe v populaciji, ki je bila 
napotena v ZR v letu 2007 in v letu 2008. Ob koncu leta 
2009 (stanje 30.11. 2009) je bilo na ZRSZ prijavljenih še: 

• iz populacije 2007  - 51% oseb, 

• iz populacije 2008  - 60% oseb

• Delež vseh zaposlitev populacije 2007 v obdobju 2007 -
2009 znaša 55%, delež zaposlitev v populaciji 2008 pa 
znaša v obdobju 2008 - 2009 23%. Podatki kažejo, da je 
zaposlovanje v populaciji 2008 počasnejše kot v 
populaciji 2007, kar lahko pripišemo splošnim negativnim 
gospodarskim in družbenim trendom.



NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE 

REHABILITACIJE

Pri oblikovanju normativov smo upoštevali dosedanje rezultate in 
primere dobre prakse v Sloveniji na področju zaposlitvene 
rehabilitacije. 

Storitveni sistem ima v Sloveniji skoraj desetletno obdobje izvajanja. 
Na časovnih opredelitvah je temeljilo neposredno financiranje 
posameznih programov oziroma je bila določena njihova cena že v 
obdobju pred sprejetjem Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov.  Za oblikovanje cene rehabilitacijskih 
programov je bilo potrebno oblikovati časovne norme posameznih 
programov, opredeliti izvajalce programa in časovni obseg 
njihovega dela.  

Rehabilitacijski programi, ki so jih različni izvajalci razvili v Sloveniji po 
letu 1990 so  bili osnova za oblikovanje predloga storitev, ki so 
opredeljene tudi v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov, prav tako pa so bili izračuni norm za 
posamezne programe osnova za oblikovanje normativov.
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Cilji

Normativi omogočajo doseganje različnih  ciljev oziroma morajo 
omogočati različne funkcije in uporabo in sicer:

Financerju služijo za: 

• načrtovanje programskega obsega nalog izvajalcem

• utemeljevanje porabe proračunskih sredstev

• načrtovanje razvoja nacionalne mreže izvajalcev

• opredelitev števila strokovnih timov in obsega izvedenih storitev 
zaposlitvene rehabilitacije

• evalvacijo realiziranega obsega načrtovanih storitev

• primerjave izvedenega obsega storitev med izvajalci

• primerjave strukture izvedenih storitev  in medsebojna razmerja
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Napotiteljem  (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) omogoča: 

• objektivno oceno rehabilitacijskih možnosti pri 
posameznih izvajalcih oziroma na nivoju posamezne 
strokovne enote in  načrtovanje programskega obsega 
nalog izvajalcem v posamezni območni enoti

• načrtovanje obsega nalog

• preverjanja skladnosti rehabilitacijskih potreb z 
rehabilitacijskimi zmožnostmi v posameznih enotah

• evalvacijo realiziranega obsega načrtovanih storitev na 

nacionalnem nivoju in v posameznih območnih enotah
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Izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije omogočajo: 

• programsko načrtovanje, 

• optimalno organizacijo dela

• predvidljivost nalog

• učinkovito in kakovostno izvajanje nalog

• optimalno spremljanje doseženih rezultatov dela

• evalvacijo realiziranega obsega načrtovanih storitev

• varovanje strokovnih delavcev pred prekomernimi 
obremenitvami in izgorevanjem
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Vsem trem skupinam:

Omogoča realne in primerljive podatke o 

učinkovitosti posameznih strokovnih timov

Daje osnovo za  realno dogovarjanje in 

sprejemanje rešitev na racionalnih osnovah, 

Omogoča kvalitetno spoprijemanje s problemi na 

področju zaposlitvene rehabilitacije. 
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Pri oblikovanju normativov smo izhajali iz  temeljih 
predpostavk: 

• da storitve zaposlitvene rehabilitacije načrtuje, organizira 
in izvaja strokovni tim, ki je opredeljen v koncesijski 
pogodbi in je tudi osnova za financiranje dejavnosti

• da je obseg posameznih storitev, do katerih so 
upravičeni uporabniki, opredeljen v urah neposrednega 
dela z uporabnikom

• da so uporabniki lahko vključeni istočasno v več  
različnih storitev

• da v praksi, glede na uveljavljen sistem, ločimo dva 
procesa v zaposlitveni rehabilitaciji: proces ocenjevanja 
in oblikovanja rehabilitacijskega načrta in proces 
usposabljanja, vključevanja v delo in spremljanja . 
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Pri predlogu letnega normativa je potrebno poudariti, da štejemo ločeno 
osebe v ocenjevalni fazi in ločeno osebe v procesu usposabljanja, 
da pa jih vsako leto štejemo samo enkrat v storitvi B in enkrat v 
programih usposabljanja, ne glede na število storitev v katere je 
vključena posamezna oseba in tudi ne glede na število izdanih 
napotnic v istem letu.

Normativi temeljijo na osnovi obsega neposrednega dela z 
uporabnikom (število ur vključenosti uporabnika  v posamezno 
storitev). 

Ostale naloge, ki zajemajo  naloge in opravila za uporabnike, so 
upoštevane  v skupnem obsegu dela strokovnega tima (letni 
točkovni normativ na strokovni tim) in jih ne zajemamo posebej 
(dodatno) v prikazih dela posameznih strokovnih delavcev ali 
celotne dejavnosti strokovnega tima. 
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Predlog normativov zajema: 

• letni točkovni  normativ za strokovni tim

• letni obseg števila vključenih uporabnikov v proces 
ocenjevanja in v proces usposabljanja

• razmerje med storitvami v ocenjevalni fazi in storitvami v 
procesu usposabljanja. Ta razmerja se bodo spreminjala 
predvsem glede na izkušnje iz prakse ob upoštevanju 
karakteristik obravnavane populacije 

• razmerje med storitvami usposabljanja na delovnem 
mestu in storitvami psihosocialne rehabilitacije in 
treningov socialnih spretnosti. 
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Osnovni namen normativov:

oblikovanje skupnega imenovalca za vse storitve, tako, da jih je 
možno primerjati med seboj.

omogočanje seštevanja različnih storitev in izračun celotnega obsega 
realizacije storitev posameznega izvajalca. 

Možno je izračunati tudi: 

• obseg storitev na posameznega uporabnika  

• povprečen obseg izvedenih storitev na posameznega uporabnika. 

Sprejeti normativi predstavljajo pričakovano realizacijo storitev v 
posameznem letu na strokovni tim, ki so jo izvajalci  dolžni 
zagotavljati v skladu s sprejetimi standardi in organizacijo dela.



NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

VRSTA STORITVE Primerjalna 

vrednost

1. svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k 

aktivni vlogi (storitev A)

individualna  obravnava (A1)

skupinska obravnava (A2) 

60 t

10 t

2. priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, 

delovnih navad in poklicnih interesov (storitev B):

80 t

3. pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in 

seznanjanje o možnostih vključevanja v usposabljanje 

in delo (storitev C) 

individualna obravnava  (C1)

skupinska obravnava – 1 moderator (C2)

skupinska obravnava – 2 moderatorja (C3)

60 t

10 t

20 t

4. pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev (storitev D)

individualna obravnava (D1)

skupinska obravnava   (D2)

60 t

10 t
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5. razvijanje socialnih spretnosti in veščin (storitev E)

individualna obravnava  (E1)

skupinska obravnava – 1 moderator (E2)

skupinska obravnava – 2 moderatorja (E3)

60 t

10 t

20 t

6. pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve 

(storitev F) 

individualna obravnava  (F1)

skupinska obravnava – 1 moderator (F2)

skupinska obravnava – 2 moderatorja (F3)

60 t

10 t

20 t

7. analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega 

okolja invalida (storitev G)

individualna obravnava  (G1)

60 t

8. izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in 

delovnega okolja invalidu (storitev H) 

individualna obravnava  (H1)

60 t
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9. izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo 

(storitev I) 

individualna obravnava  (I1)

60 t

10. usposabljanje na konkretnem delovnem mestu 

oziroma v izbranem poklicu (storitev J) (ura 

vključenosti uporabnika v posameznem mesecu)

4t

11. spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in 

izobraževanju (storitev K) 

individualna obravnava  (K1)

skupinska obravnava  (K2)

50 t

10 t

12. spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi 

(storitev L) 

individualna obravnava  (L1)

50 t
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13. sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega 

procesa (storitev M) (ena ura na posameznega 

uporabnika ob zaključku zaposlitvene rehabilitacije)

50 t

14. ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov 

(storitev N) (ura dela strokovne skupine – skupno do 20 

ur)

70 t

15. storitve podpornega zaposlovanja (ura dela  na 

posameznega uporabnika po zaključku zaposlitvene 

rehabilitacije)

60 t
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Letni normativ strokovnega tima

Predlagamo, da je letni normativ za: 1 strokovni tim    =      440.000 
točk

Predlagamo, da je letni  normativ na 1 strokovni tim: 105 – 120 
uporabnikov.  

Ob  upoštevanju, da MDDSZ financira 90% dejavnosti strokovnega 
tima, pomeni da en strokovni tim obravnava letno povprečno  95 -
108 uporabnikov in da je skupni normativ 400.000 točk. 

V letnem normativu opredeljeno okvirno število vključenih oseb je  
odvisno od števila, vrste in časovnega  obsega storitev za 
posameznega uporabnika. 
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Letni normativ  rehabilitacijskih ocen na strokovni tim

Na predpostavki, da je pričakovan povprečen čas 
ocenjevalne faze (storitev B)  40 ur neposrednega dela z 
uporabnikom, smo opredelili pričakovani letni normativ  
izvedenih rehabilitacijskih ocen in sicer:  letni normativ 
izvedenih rehabilitacijskih ocen na 1 strokovni tim = 
povprečno 60 izvedenih rehabilitacijskih ocen 
(storitev B).

• Izračun:  60 oseb x povprečno 40 ur x 80 točk (normativ) 
=  192.000 točk, kar predstavlja (povprečno) 48% 
letnega normativa 
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Letni normativ izvedenih programov usposabljanja
temelji na predpostavki, da je pričakovan povprečen 
obseg časa za izvajanje usposabljanja 50%  dela 
strokovnega tima, (v letu 2008 je zajemal 55%). 

Ocenjujemo, da bi strokovni tim letno, skladno z sprejetimi 
standardi, izvedel celoten program usposabljanja 35 -
45 oseb letno (odvisno od potrebnega obsega storitev) 

Predlagamo, da delež storitev, ki zajemajo psihosocialno 
področje (storitve C,D, E, F) v procesu usposabljanja 
ostaja v sedanjem obsegu in zajema najmanj 25 do 30 
% celotnega neposrednega dela z uporabnikom v času 
usposabljanja.
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Spremljanje izvajanja  normativov

Osnovni element normativa je ura neposrednega dela s 
posameznim uporabnikom storitve.

Uro neposrednega dela z uporabnikom uporabljamo: 

• kot element napotnice (ZRSZ opredeli  storitve in 
okvirni obseg ur, ki se lahko spreminja), 

• kot element  sporočanja obsega dela MDDSZ (število 
storitev – skupno število ur)

• kot element okvirnih časovnih opredelitev v standardih 
storitev zaposlitvene rehabilitacije. 


