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Delo RK

Stor.B/RK-

Inv/Zap reha?

predsRK-

St.B?

Zdr,reha 
svet-

Za ZZRZI?



Delo RK- problemi, predlogi
 Delo RK- organizacija

 RK: mnenje o ravni delovnih sposobnosti, znanj, 
delovnih navad in poklicnih interesov (storitev B) 

 drugo



1. Etična dilema: konflikt interesov
 Zdravnik-svetovalec: nasvet svetovalcu: “Iskalec zaposlitve 

je kandidat za zaposlitveno rehabilitacijo”

 Predsednik RK (ista oseba): “Pred oceno na RK je potrebna 
storitev B”

 Član tima, ki opravlja storitev B (ista oseba): “Rehabilitand 
ima pogoje za status po ZZRZI in zaposl. rehabilitacijo”

 Predsednik/član RK (ista oseba): “Kandidat pridobi status 
invalida in/ali pravico do zaposlitvene rehabilitacije”

PREDLOG: isti zdravnik za istega rahabilitanda ne more biti 
v  vseh vlogah hkrati



2.Ali naj predsednik RK podpisuje 
napotnice za storitev B?
 Zdravnik svetovalec:  “Zmožen za delo brez 

premeščanja težjih bremen in vztrajanja v prisilnih 
držah ledvene hrbtenice ter v ugodnem 
psihosocialnem okolju. Smiselna je vključitev v 
programe zaposlitvene rehabilitacije.”

 Dilema predsednika RK:                                                                   
-Je dovolj podatkov za oceno na RK?                                
-Ali naj od osebnega zdravnika znova zahtevam 
kartoteko ?

PREDLOG: napotnico podpiše zdravnik-svetovalec



3. Predsednik RK ne odloča, kdo opravi storitev B

 Predsednik RK podpiše napotnico za storitev B

 Kateri koncesionar bo to opravil, odloča 
rehabilitacijski svetovalec

 Koncesionarji so usmerjeni

 Predsednik RK pozna ali sklepa na vodeče zdravstvene 
težave, rahebilitacijski svetovalec pozna 
“nezdravstvene” probleme in ve, kateri koncesionarji 
so “nezasedeni”

PREDLOG: predsednik predlaga izvajalca glede na 
vodilne zdravstvene težave in usmeritev koncesionarja



4. Izoliran zdravstveni problem: storitev B 
zgolj za pridobitev statusa po ZZRZI?
 Primer: 36-letno prodajalko, ki je pred prenehanjem 

del.razmerja delala kot komercialistka, je pa pred 
kratkim operirana zaradi HD L5S1 z ostalo 
radikulopatijo, bi novi delodajalec zaposlil na 
podobnem delu, če bi imela status po ZZRZI. Pride na 
storitev B. Tu je slabše motivirana, ker bi se rada čim 
prej zaposlila.

 Storitev zaposlitvene rehabilitacije ne rabi. 

PREDLOG: osebe z izoliranim problemom, ki ne rabijo 
zaposlitvene rehabilitacije, ne usmerjamo na stor.B



5. Nemotiviranost kandidatov
 Na RK za storitve zaposlitvene rehabilitacije 

nemotivirane osebe (delovni invalidi III kategorije; 
izračun:  nadomestilo ≥ plača)

 Svetovalec: dolga brezposelnost, nekaj je treba storiti, 
uspešnost motivacijskih programov v okviru 
zaposlitvene rehabilitacije? 

PREDLOG: če je mogoče, je bolje, da take osebe 
odstopijo prostor tistim, ki od zaposlitvene 
rehabilitacije lahko kaj pridobijo



6. Dolgo čakanje na oceno 
delazmožnosti (storitev B)
> t(napotitev-zaključno mnenje- RK);  

t(max) ≈ 1 leto

< motivacija + < zdravje ―›  > t(zaposlitvene 
rehabilitacije) 

PREDLOG: krajši čas od napotitve do 
realizacije zaposlitvene rehabilitacije



7. Uniformiranost poročila po storitvi B

PREDNOSTI-SLABOSTI

PRIMERLJIVOST 
OCEN: MD, Ψ

KRATEK, 
STRUKTURIRAN 

POVZETEK

(ne)PRIMERLJIVOST 
OCEN S 
SIMULIRANEGA DELA

RAZLIČNI KRITERIJI 
OCENJEVANJA



7. Uniformiranost poročila B

 Predlog: 

 koncesionarje spodbujati k preskušanju rehabilitandov 
na delovnih mestih, ki čim bolj ustrezajo njihovi 
izobrazbi in delovnim izkušnjam;

 smiselno bi bilo oblikovati enotni obrazec z 
minimalnim naborom podatkov



8. Osebe, ki (še) niso zaključile zdravljenja?

 Pravilnik 13.čl:  trajne posledice telesne ali duševne okvare 
ali bolezni,  težave pri dejavnostih, ki vplivajo na njeno 
zaposljivost in  ovire pri vključevanju v delovno okolje na 
način, kot ga opredeljuje mednarodna klasifikacija 
funkcioniranja, invalidnosti in zdravja.

 14. člen (merila za priznanje pravice do zaposlitvene 
rehabilitacije) Merila za priznanje pravice do zaposlitvene 
rehabilitacije so:  vpliv posledic telesne ali duševne okvare ali 
bolezni na posameznika,  potrebe po storitvah zaposlitvene 
rehabilitacije kot delu celostne rehabilitacije pri 
posamezniku,  možnost zaposljivosti s prilagoditvijo ali 
uporabo sodobnih tehnologij,  ocena socialnega in 
delovnega okolja (socialne vloge posameznika) in  druga 
merila, ki se oblikujejo po pravilih stroke.



8. Osebe, ki še niso zaključile zdravljenja
 Odvisni od alkohola ali nedovoljenih psihoaktivnih 

substanc: status invalidne osebe po ZZRZI ? 

 Dileme: 

- NI »trajnih posledic« (v zdravljenje niso vključeni ali pa to 
še traja)

- vključitev v delovni proces -psihosocialna rehabilitacija, + 
učinki zaposlitvene rehabilitacije

Naša praksa: status invalida pogojujemo z vključitvijo v 
zdravljenje

Predlog:  enotni kriteriji v sodelovanju z adiktološko stroko



9.RK:IK- isti kriteriji?
RK IK ZPIZ


