
PROJEKT

V OKVIRU OP EKP 2014-2020



➢Pobuda Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti  

(MDDSZEM) konec leta 2017 za projekt, ki bi zvečal obseg in vsebino poklicne 

rehabilitacije kot pravice po Zakonu o PIZ

➢Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanca 

strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo, tako da se 

lahko ustrezno zaposli in ponovno vključi v delovno okolje, oziroma se 

usposobi za opravljanje istega poklica ali dela, tako da se mu prilagodi delovno 

mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki. (70. člen ZPIZ-2) 

➢Potrebno je tesno sodelovanje med Zavodom za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

oziroma med MDDSZEM in Ministrstvom za zdravje

➢POTREBNA BO USTREZNA SPREMEMBA ZAKONODAJE



Obravnave v Centru za poklicno 

rehabilitacijo, URI Soča

– Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS)   

vračanje/ vključevanje v delo, poklicno usmerjanje

– Zavod za pokojninski in invalidsko zavarovanje 

(ZPIZ) uveljavljanje pravice do poklicne 

rehabilitacije

– Zavod Republike Slovenije za  zaposlovanje (ZRSZ) 

analiza potreb in priprava individualnega 

rehabilitacijskega načrta, zaposlitvena 

rehabilitacija in zaposlovanje (Nova pot)

– drugi (delodajalci, upravne enote, delovno in 

socialno sodišče) 3



Naloge Razvojnega centra za zaposlitveno 

rehabilitacijo, URI Soča

• usklajuje in koordinira strokovni razvoj zaposlitvene rehabilitacije,

• pripravlja standarde storitev ZR

• pripravlja standarde usposabljanj in znanj za strokovne delavce in 

izvajalce ZR ter skrbi za njihovo izvajanje,

• pripravlja standarde kakovosti na področju ZR,

• daje obvezno strokovno mnenje v primeru spora pri odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi invalidu (39. člen ZZRZI),

• opravlja raziskovalno delo in

• opravlja druge naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona na podlagi 

vsakoletnega programa dela.  



Ciljne skupine 

• osebe v bolniškem staležu, za katere se predvideva 

dolgotrajnejša odsotnost z dela oz. dolgotrajno odsotni  

(3 mesece?), zlasti starejši od 45 let, 

• delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja, 

• strokovna javnost (zdravniki specialisti medicine dela, 

prometa in športa in drugih ustreznih specialnosti, 

izvajalci zaposlitvene rehabilitacije in ostali strokovni 

delavci s področja zaposlovanja in ravnanja z 

invalidnostmi).

PREDSTAVITEV PROJEKTA



Glavni cilji projekta

• ocena stanja poklicne rehabilitacije in primerjalna študija 

evropskih držav,

• oblikovanje modela celostne zgodnje poklicne in zaposlitvene 

rehabilitacije v procesu vračanja na delo,

• priprava predloga zakonskih sprememb za izvedbo modela 

zgodnje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v procesu 

vračanja na delo,

• dvig ozaveščenosti in informiranosti zavarovancev, 

delodajalcev in strokovne javnosti



Časovni načrt

• Trajanje projekta: 1. 5. 2020 – 31. 12. 2022

1. aktivnost: Upravljanje/vodenje in koordinacija projekta

-Projektni svet (predstavniki MDDSZEM, MZ, ZZZS, ZPIZ, URI Soča), 

ves čas projekta –

- vodstvena skupina na URI Soča ter strokovni delavci na VIK točkah in 

na MDDSZEM, ves čas projekta



2. aktivnost: Informiranje in obveščanje

•Strokovni delavci na VIK točkah, strokovni delavec na MDDSZEM, vodstvena 

skupina na URI Soča

Podaktivnosti:

•izdelava spletne strani, logotipa in grafične podobe projekta (izvajalec je že 

izbran) do 31. 8. 2020

•Izvedba seminarjev in drugih srečanj (ciljna skupina so zdravniki specialisti 

MDPŠ in izvajalci zaposlitvene rehabilitacije),

•Priprava gradiva za strokovne delavce, zavarovance, delodajalce

•Sodelovanje na drugih dogodkih, priprava člankov, prispevkov

•Zaključna konferenca



3. aktivnost: Analiza stanja ter primerjalno-pravni in strokovni pregled 

dobrih praks držav članic EU do konca novembra 2020, izbran je izvajalec, 

izbrane države za primerjalno analizo: Nemčija, nizozemska

4. aktivnost: Oblikovanje predloga modela izvajanja 

poklicne rehabilitacije



5. aktivnost: Vzpostavitev vstopne-informacijsko-

koordinacijske točke

Glede na prvotni namen projekta, bodo VIK točke na OE ZPIZ-a

Zaposleni so 4 strokovni delavci ZPIZ za polovični delovni čas.

Naloga VIK Točke:

-koordinacija procesa obravnave zavarovanca,

-informiranje in svetovanje strokovnim delavcem, 

zavarovancem in delodajalcem 



6. aktivnost: Pilotno testiranje predloga 

modela v praksi

- nabor kandidatov: 2020 - 35

2021 - 45

2022 - 20

- Obravnava kandidatov

- Sodelovanje z delodajalci – 300 delodajalcev



ZPIZ ZZZS PR po ZPIZ 

vključitev k izvajalcu ZR  

ZAVAROVANEC 

je zadržan iz dela 3 mesece 

in je v postopku zdravljenja  

PREDLO G  PR 
(predlog PR obravnava IK ZPIZ) 

PILOTNI PROJEKT PR (predlog URI – Soča) 
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VIK točka → vstopna koordinacijsko-informativna točka 

ZPM → zgodnje preliminarno mnenje 

ZR → izvajalci zaposlitvene rehabilitacije  
VSTOPNA TOČKA → informacijsko – koordinacijska točka. Končen naziv bomo opredelili tekom projekta, glede na smiselnost. 

   

ZPM 
Predlog nadaljnjih 

postopkov oz. status 
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I. stopnje 

začasna zadržanost od dela (BS) – 

POSTOPNO VRAČANJE NA DELO 

- pooblaščeni SMDPŠ 

- izvajalci ZR (kompleksnejši primeri) 

v primeru da je, glede na zdravstveno stanje, 

smiselna takojšnja PR 

enostavnejši primeri 

kompleksnejši primeri 

v primeru da zaradi zdravstvenega stanja PR še 

ni smiselna  

IMENOVANI 
ZDRAVNIK na ZZZS 



7. aktivnost: Evalvacija in oblikovanje predloga sistemskih rešitev 

poklicne rehabilitacije

•Evalvacija projektnih aktivnosti (julij do oktober 2020)

•Priprava nacionalnega poročila (marec 2022 do december 2022)

•Priprava zaključne konference (avgust 2022 do november 2022)


