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Pobuda Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  
(MDDSZ) 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).

Predstavitev projekta ZPZR



Sodelovanje med Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma med 
MDDSZ in Ministrstvom za zdravje.

Proces postopnega vračanja na delo in poklicne rehabilitacije že v času 
bolniškega staleža s pripravo individualnega načrta vračanja na delo.

Hitrejše usmerjanje v pridobitev pravice do poklicne rehabilitacije kot 
pravice po ZPIZ-2, pravica mora postati dolžnost.

POTREBNA BO USTREZNA SPREMEMBA ZAKONODAJE



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.



1.Obravnava pri imenovanem zdravniku ZZZS: predstavitev projekta zavarovancu 
(dopis), pridobitev soglasja, pripravi obrazec z osnovnimi informacijami ZPZR-1 
(osnovne informacije o zavarovancu, bolezni, bolniškem staležu)

2.Obravnava na vstopni informacijsko-koordinacijski (VIK) točki: strokovni 
delavec projekta in predstavnik izvajalca zaposlitvene rehabilitacije: motivacija za 
sodelovanje v projektu, podatki o delodajalcu, izbranem osebnem zdravniku.

Strokovni delavec VIK točke pozove delodajalca k sodelovanju, poizve po izvajalcu 
medicine dela, obvesti izbranega osebnega zdravnika o vključitvi v projekt ZPZR, 
spremlja bolniški stalež, potek obravnave (case management).

Protokol obravnave



Nadaljnja obravnava 
zavarovanca

3. Specialist medicine dela, prometa in športa (pregled medicinske 
dokumentacije, razgovor z zavarovancem, usmerjen pregled, ugotovitev 
eventualnih omejitev za delo)

4. Izvajalec zaposlitvene rehabilitacije (timska obravnava pri psihologu, 
delovnem terapevtu, socialni delavki, drugih članih tima)

5. Kontakt z delodajalcem (obisk delodajalca, ogled delovnega mesta, 
predstavitev zmožnosti zaposlenega in predlog načrta vračanja na delo, 
pripravi se zapisnik, ki ga delodajalec podpiše)

6. Sestanek imenovanega zdravnika ZZZS in predsednika invalidske 
komisije ZPIZ (obravnava končnih dokumentov, pripombe, pospešitev 
postopkov)



Končni izdelki obravnave

1. Poročilo specialista MDPŠ in IZR (dobita ga IZ ZZZS in predsednik IK ter 
zavarovanec, ki ga odda svojemu izbranemu osebnemu zdravniku)

2. Individualni načrt vračanja na delo (prav tako zdravnika ZZZS in ZPIZ, 
zavarovanec in delodajalec)

3. Obvestilo o zaključku obravnave (izbrani osebni zdravnik, zavarovanec, 
imenovani zdravnik ZZZS)

4. Poročila o kontrolnih pregledih pri specialistu MDPŠ (če so potrebni)



Poročilo o dosedanjih obravnavah

Stanje na dan 12. 5. 2022:
• ZZZS: napotitev 132 zavarovancev – 20 jih ni izpolnjevalo pogojev za vključitev 

(zdravstvene težave, že obravnavani na IK ZPIZ)
• 94 vključenih, 8 jih čaka na prvo obravnavo (52 v LJ, 42 v CE)
• 51 M, 43 Ž
• Povprečna starost je 43 let
• Izobrazba: 1/3 zavarovancev ima poklicno izobrazbo (36), manj (31) srednja šola
• Glavne diagnoze so na področju mišično-skeletnega sistema (42 zavarovancev), 

poškodb (18) in bolezni srca in ožilja (9)



Zaključeni primeri

• 60 zaključenih – predlogi:
• 29x postopno vračanje na delo (PVD): 16 brez ZPIZ, 8 

IK ZPIZ, 5 IK ZPIZ + PR
• 12x predstavitev na IK ZPIZ brez PVD
• 12x Predstavitev na IK ZPIZ + poklicna rehabilitacija 

po ZPIZ-2 (PR) brez PVD
• 7x drugo (diagnostika, zdravljenje…)



Predlogi sprememb

• Definicija invalidnosti, ocenjevanje po biopsihosocialnem modelu
• Obravnava zavarovancev v dolgotrajnem bolniškem staležu po obdobju 6 

tednov/3 mesecev
• Vključevanje specialistov medicine dela, prometa in športa
• Priprava Individualnega načrta vračanja na delo
• Širitev vsebine in postopka v okviru poklicne rehabilitacije po ZPIZ-2
• Oblikovanje Enotnega izvedenskega organa
• Obvezno sodelovanje delodajalcev in zavarovancev



Predlogi procesa obravnave

• Obravnava pri specialistu MDPŠ: po 3 mesecih (6 tednih), na pobudo 
delodajalca, IOZ ali IZ ZZZS pa lahko tudi prej 

• Izdelava individualnega načrta vračanja na delo (1. del)
• Najkasneje po 6 mesecih predstavitev na komisiji enotnega izvedenskega 

organa
• Obravnava v strokovnem timu
• Dopolnitev Individualnega načrta vračanja na delo (2.del)
• Nadaljnje vračanje na delo
• Poklicna rehabilitacija po novem modelu



HVALA.
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