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Vloga ZRSZ na trgu dela

delodajalci
iskalci

zaposlitve

Sodelovanje z 

delodajalci:
* Neposredno napoto-

vanje najbolj ustreznih 

kandidatov

* Organiziranje zaposlitvenih

razgovorov

* Zaposlitveni sejmi

* Obveščanje brezposelnih

oseb s SMS-ji

* Obveščanje brezposelnih

preko elektronske pošte

* Obveščanje preko RSS

novičarskega kanala

brezposelne

Osebe

/invalidi

Sodelovanje/posredovanje

Zaposlitvena rehabilitacija



Spremljanje in obravnava glede na 

potrebe brezposelnih oseb
Intenzivnost 

nudenja pomoči

Prepoznane ovire 

(instrumentarij za 

prepoznavanje 

ovir)

* Določanje poklicnih ciljev

* Pridobivanje veščin 

iskanja zaposlitve

* Pridobivanje dodatnih 

znanj in veščin

* Motiviranje in aktiviranje

* Odpravljanje 

zdravstvenih ovir

* Premagovanje 

situacijskih ovir

Aktivnosti za 

odpravljanje ovir:

* Svetovanje znotraj 

Zavoda

* Povezovanje z 

drugimi institucijami

• Aktivna politika 

zaposlovanja

• Zaposlitvena  

rehabilitacija

Spremljanje ciljev zaposlitvenega načrta na vsakem 

razgovoru/priprava ZN 



ZAPOSLITVENA 

REHABILITACIJA

PROGRAMI  APZ

ZDRAVNIK SVETOVALEC

SPECIALIST MEDICINE 

DELA PSIHIATER

MNENJE:

• OMEJITVE/OVIRANOSTI

• PRIMERNA DM

• PROGRAMI APZ

•ALI JE ZDRAVSTVENA   

DOKUMENTACIJA BO 

ZADOSTNA ZA 

OBRAVNAVO NA RK

SVETOVALEC 

ZAPOSLITVE

PROGRAMI APZ

ZAPOSLITEV

REHABILITACIJSKI 

SVETOVALEC

REHABILITACIJSKA 

KOMISIJA

5.5.2010

POKLICNI

SVETOVALEC



Zaposlitvena rehabilitacija

• Nadgradnja zaposlitvenega svetovanja

• Pravica invalida do storitev ZR

• cilj- pridobiti, ohraniti zaposlitev, napredovati v 

poklicni karieri



Pridobitev statusa invalida in
pravica do zaposlitvene rehabilitacije

ZRSZ
vloga

rehabilitacijske

komisije

mnenje rehabilitacijski 

načrt
Z

A

P

O

S

L

I

T

V

E

N

A

R

E

H

A

B

I

L

I

T

A

C

I

J

A

predhodno mnenje

IZVAJALCI
STORITVE

mesečna poročila

končna evalvacija

odločba o priznanju 

statusa invalida

odločba o pravici do 

zaposlitvene rehabilitacije

OCENA invalidovih zaposlitvenih možnosti

Invalid JE zaposljiv Invalid NI zaposljiv

programi 

socialne 

vključenosti

odločba
OBIčAJNO DELOVNO OKOLJE

trg dela
primerna 

delovna 

mesta

delo na domu delo na daljavo

invalidska 

podjetja
podporna

zaposlitev

zaščitna 

zaposlitev

ZAPOSLITVENI 

CENTRI

odločbaodločba



Vloga rehabilitacijskega svetovalca

• individualno rehabilitacijsko svetovanje 

(informiranje in svetovanje o pravicah, 

možnostih in ukrepih za brezposelne invalide  

in delodajalce)

• vodenje postopkov po ZZRZI

• načrtovanje, spremljanje in evaluacija 

procesa zaposlitvene rehabilitacije

• AKTIVNA VLOGA REHABILITACIJSKEGA 

SVETOVALCA 

• Izvajanje podpornih storitev, zaščitno 



Rehabilitacijsko svetovanje-ciljna skupina

• brezposelne osebe, ki imajo status invalida, ni 

pa definirana njihova zaposljivost

• brezposelne osebe, ki nimajo statusa invalida, 

imajo pa ugotovljene trajne posledice telesne ali 

duševne okvare (pogoj: zaključeno zdravljenje/ 

vključitev v zdravljenje)

• zaposleni invalidi (IP, ZC, podporna)

• delodajalci



Rehabilitacijski svetovalec

• komunikacija z brezposelno osebo

• interna mreža (poklicno svetovanje, ukrepi 

aktivne politike zaposlovanja)

• eksterna mreža (koncesionarji, Sklad za 

vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, invalidska 

podjetja, zaposlitveni centri, ZPIZ, CSD )

• koordinator aktivnosti

• organizacijska in vsebinska vprašanja



ZR- (aktivna) vloga reha svetovalca

POSTOPEK

• Vloga

• Napotnica

• Obravnava na RK

• Rehabilitacijski načrt

• Ocena zaposlitvenih 

možnosti

PROCES

• (Rehabilitacijska) 

ocena stanja

• Priprava 

(rehabilitacijskega) 

načrta

• Izvajanje in 

spremljanje 

• Evalvacija

• Zaposlovanje



Vloga RK

• mnenje v postopku priznanja statusa invalida in 

uveljavljanja pravice do zaposlitvene 

rehabilitacije

Povratna informacija/predlog

• spremljanje ZR

• ocena ZM



Obravnave na RK 2006-2009

Pridobili status

invalida

Pridobili status 

invalida in 

pravico ZR

Pridobili 

pravico do ZR

2006 110 228 160

2007 120 305 181

2008 105 367 181

2009 164 364 192

Skupaj 499 1.264 714



Pravni podlagi za ocenjevanje invalidnosti 

in  zaposljivosti invalidov 

1. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov 

2. Pravilnik  o merilih in postopku za pridobitev 

statusa invalida, za priznanje pravice do 

zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje 

zaposlitvenih možnosti ter o delu 

rehabilitacijskih komisij



Invalid po ZZRZI - 3. člen 

• brezposelna oseba/zaposleni

• nima statusa invalida po drugih predpisih 

• ugotovljene trajne posledice telesne ali 

duševne okvare ali bolezni in ima zato 

bistveno manjše  možnosti, da se zaposli ali 

ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje

• Merila za priznanje statusa invalida po 

ZZRZI



ZZRZI - Merila za pridobitev statusa invalida 

(11. in 12. člen)

• Trajne posledice telesne ali duševne okvare 

ali bolezni,

• Težave pri dejavnostih, ki vplivajo na 

zaposljivost

• Ovire pri vključevanju v delovno okolje na 

način, kot ga opredeljuje Mednarodna 

klasifikacija funkcioniranja



Pravilnik - 2. in 3. člen 

1. Uporaba MKB in MKF

2. Poleg medicinskih je potrebno pridobiti še 

izobrazbene, psihološke, zaposlitvene, socialno 

– ekonomske in okoljske podatke, ki vplivajo na 

invalidnost, 

3. Zaradi tega je praviloma potrebna napotitev na 

predhodno mnenje, razen če imamo dovolj 

podatkov (npr. iz ocene pri IK ZPIZ...)  



Ocena zaposlitvenih možnosti - 33.čl. ZZRZI

1. Izdela jo zavod po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji 
in na podlagi poročil ter evalvacije.

2. Ocena ali je invalid zaposljiv v običajnem delovnem 
okolju, v podporni ali zaščitni zaposlitvi, kakšne 
podporne storitve in prilagoditve na DM potrebuje.

3. Kadar kljub rehabilitaciji, prilagoditvam delovnega 
mesta in delovnega okolja invalid ne more dosegati 
delovnih rezultatov v višini vsaj 1/3 zaposlenega na 
običajnem delovnem mestu, se oceni, da ZARADI 
INVALIDNOSTI ni zaposljiv.   



Odločba o zaposljivosti -34.čl. ZZRZI 

1. Zavod jo izda v primeru ocene zaposlitvenih 

možnosti, ki pravi, da invalid zaradi invalidnosti 

ni zaposljiv ali da se lahko zaposli le v zaščitni ali 

podporni zaposlitvi.

2. Vlogo za oceno zaposlitvenih možnosti  lahko 

vloži tudi zaposleni invalid in delodajalec!



Ocena nezaposljivosti 
ZZRZI (33. člen)- Ocena 

zaposlitvenih možnosti  

1. Na podlagi mesečnih 

poročil in končne 

evalvacije izvajalca ZR 

Kadar invalid ne more 

DOSEGATI delovnih 

rezultatov v višini vsaj 

1/3 zaposlenega, se oceni, 

da ZARADI 

INVALIDNOSTI ni 

zaposljiv.   

Pravilnik (20.člen)
1. RK oceni popolne težave pri 

zaposlovanju in izda mnenje, da 

je zaposlitvena rehabilitacija 

nepotrebna

2. Popolne težave in ovire: 

Ni sposoben za delo razen za 

kratkotrajna, večinoma rutinska 

opravila v skladu z interesi in 

trenutnimi možnostmi. Potrebuje 

nepretrgano podporo, nadzor in 

varovanje, da ne škoduje sebi 

ali delovnemu procesu. 



Ocena zaposlitvenih možnosti

izkustvene ugotovitve

• Pri nezaposljivih pogosto tudi po dalj časa 

trajajoči zaposlitveni rehabilitaciji ni sprememb 

glede prvotnih ugotovitev RK o oviranosti  

invalida 

• Pri nekaterih je zaposlitvena rehabilitacija 

nesmiselna

• Ocena nezaposljivosti na podlagi mnenje RK

- ne meri se doseganje delovnih rezultatov   



Sodelovanje s Centri za socialno delo

Ko v procesu zaposlitvene obravnave ugotovimo 

pri  brezposelni osebi ovire in težave povezane 

z osebnimi ter družinskimi socialnimi 

stiskami, pri odpravljanju katerih lahko 

učinkovito pomaga CSD  še z drugimi socialno 

varstvenimi storitvami, kot so osebna pomoč, 

pomoč družini, vključevanje v institucionalno 

varstvo in pomoč pri uveljavljanju pravic iz 

zdravstvenega, pokojninsko invalidskega in 

zdravstvenega varstva.



Ugotavljanje zaposlitvene oviranosti za 

brezposelne osebe

• duševne motnje,

• težko socialno stanje brezposelne osebe,

• ovire, ki izhajajo iz družinskih razmer,

• pripadnost marginalnim socialnim skupinam 

(brezdomci, Romi, bivši zaporniki, priseljenci…),

• odvisniki od drog, alkohola…



Analiza sodelovanja s CSD-ji v letu 2008  

prevladujoče skupine /odstop CSD 

• Starejši od 60 let z malo delovne dobe in 

daljšo neaktivnostjo, 

• odvisniki, 

• brezdomci, 

• osebe z težavami v duševnem zdravju in 

drugimi zdravstvenimi težavami (na podlagi 

mnenja zdravnika svetovalca), 

• družinske in osebne težave



Novosti – enotna pravna ureditev 

za začasno nezaposljive

1. Zakon o trgu dela

2. Zakon o socialnih prejemkih 

3. skupne komisije s CSD

4. komisije pri uradih za delo

5. mirovanje pravic med začasno nezaposljivostjo 

6. aktivnosti/programi za vrnitev na trg dela

7. preverjanje aktivnosti osebe pri odpravljanju 

razlogov za nezaposljivost



Sodelovanje ZRSZ in CSD pri obravnavi

1. Posebna skupina brezposelnih upravičencev do 

denarne socialne pomoči in druge brezposelne 

osebe, ki so začasno nezaposljive zaradi težav 

v duševnem zdravju, težav z odvisnostjo in 

podobnih težav,

2. namen razrešitve okoliščin, ki vplivajo na njihovo 

začasno nezaposljivost

3. Sestava komisije - socialni delavec, osebni 

svetovalec zaposlitve in rehabilitacijski 

svetovalec; lahko še drugi strokovnjaki z drugih 

področij glede na problem upravičenca  



Naloge komisije CSD/ZRSZ 

1. ocenitev  težav upravičenca

2. priprava mnenje o razlogih za začasno 

nezaposljivost 

3. predlogi  možnih ukrepov ter aktivnosti za 

izboljšanje zaposlitvenih možnosti upravičenca 



Novosti – enotna pravna ureditev za začasno 

nezaposljive  

Zakon o trgu dela

1. 108. člen- skupne komisije 

s CSD 

Zakon o socialnih 

prejemkih 

1. 44. člen- skupne komisije z 

ZRSZ  

2. Dogovor med osebo in 

CSD o aktivnostih za 

vrnitev na trg dela 



Skupne stranke Uradov za delo Zavoda RS za 

zaposlovanje in Centrov za socialno delo

Ciljna skupina so zlasti  osebe in brezposelne osebe, 

ki so:

1. starejše od 60 let,

2. brezdomci,

3. odvisniki, ki zaradi odvisnosti ali vključenosti v 

zdravljenje ne morejo biti brezposelne osebe,

4. osebe, ki so začasno  nezaposljive  zaradi 

zdravstvenih težav ali drugih osebnih okoliščin.

Obravnava na skupnih komisijah s CSD



Odločba o nezaposljivosti na podlagi mnenja RK 

• Različna praksa RK po OS ZRSZ

• Nekatere RK še niso podale mnenja o 

nezaposljivosti 

• Včasih pomislek ali je invalid dejansko 

nezaposljiv zaradi invalidnosti ali pa je 

nezaposljiv zaradi odvisnosti,svojega načina

življenja, pomanjkanja delovnih navad, socialne 

oviranosti ipd.    

• Presoditi, kdaj je smiselna obravnava pri komisiji 

za presojo začasne nezaposljivosti 



Izhodišča za delavnico

• 3 primeri (2 brezposelni osebi, 1 zaposlena)

• Merila za priznanje statusa invalida ZZRZI

• ali bi oseba lahko uveljavljala invalidnost po drugih 

predpisih?

• ali so ugotovljene trajne posledice okvare/bolezni?

• ali oseba sodi v ciljno skupino ZZRZI/CSD?

• ali vsebina/obseg podatkov zadošča za pravilno 

oceno invalidnosti po ZZRZI?

• ali bo pridobitev statusa invalida ZZRZI osebi olajšala 

pot do zaposlitve? 

• ali je pridobitev statusa invalida ZZRZI sredstvo za 

ohranjanje zaposlitve?



Izhodišča za delavnico

• Merila za priznanje pravice do storitev ZR
• ali bo pridobitev pravice do storitev ZR osebi olajšala pot do 

zaposlitve? 

• motivacija; ali je smiselno priznanje pravic do storitev ZR 

osebam, ki se v storitve ne želijo/ne morejo vključiti?

• kako doseči, da bodo vlogo oddale motivirane osebe?

• ali je potrebno dopolniti pravne podlage v zvezi z organizacijo 

dela RK?

• ali bi bilo potrebno sodelovanje RK pri spremljanju izvajanja ZR?

• ali bi bilo potrebno sodelovanje RK pri pripravi ocene 

zaposlitvenih možnosti?


