
STORITEV B

PRIPRAVA MNENJA O RAVNI 
DELOVNIH SPOSOBNOSTI, 
ZNANJ, DELOVNIH NAVAD IN 
POKLICNIH INTERESOV

ZAPOSLITVENA REHABILITACIJAizvajalca zaposlitvene rehabilitacije in mnenja 
uporabnika izda odločbo o statusu invalida 
in pravici do zaposlitvene rehabilitacije, če je 
v okviru storitve B ugotovljeno, da uporabnik 
izpolnjuje pogoje za pridobitev te odločbe. 

Uporabnik storitve je upravičen do nastalih potnih 
stroškov, ki jih povrne Zavod RS za zaposlovanje.

Nadaljnje aktivnosti

Status invalida omogoča vključitev v nadaljnje sto-
ritve zaposlitvene rehabilitacije. Cilj storitev je, da 
se invalid oziroma uporabnik storitev usposobi za 
ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev obdrži in v 
njej napreduje. 

V okviru storitev zaposlitvene rehabilitacije stro-
kovni tim uporabniku nudi pomoč pri iskanju 
ustrezne zaposlitve. 

Na podlagi statusa invalida se lahko oseba zapo-
sli v običajnem delovnem okolju, v podporni za-
poslitvi, v invalidskem podjetju ali zaposlitvenem 
centru. 

Več informacij:

Centerkontura d.o.o.
Linhartova 51, Ljubljana
Tel: 01 280 34 66

Centerkontura d.o.o.
Jelenčeva 15, Kranj
Tel: 04 235 20 25

www.centerkontura.si



Predviden časovni obseg za drugi del 
ocene delovnega funkcioniranja je 5 do 
10 dni, po štiri do šest ur na dan.

Psihiatrična obravnava 

Če ima uporabnik težave v duševnem zdra-
vju, se zaprosi za mnenje njegovega psihiat-
ra. Če uporabnik nima svojega zdravnika psi-
hiatra, pregled opravi zdravnica specialistka 
psihiatrije v Centerkonturi in poda mnenje o 
delazmožnosti. 

Timski sestanek

Na timskem sestanku člani strokovnega tima 
na podlagi ugotovitev iz obravnav določi-
jo stopnjo ovir in težav uporabnika pri za-
poslovanju ter podajo mnenje, ali je oseba 
upravičena do statusa invalida in pravice do 
nadaljnjih storitev zaposlitvene rehabilitacije 
po ZRZZI.

Zaključna obravnava

Uporabniku se predstavijo skupne ugotovitve 
strokovnega tima in mnenje, ali je upravičen 
do statusa invalida, ter predlogi glede na-
daljnjih aktivnosti in ukrepov, za katere se 
meni, da so potrebni za izboljšanje njegove 
zaposljivosti. Uporabnik ima možnost izraziti 
svoje mnenje in strinjanje oziroma nestrinjan-
je z ugotovitvami in predlogi strokovnega 
tima. Predviden časovni obseg je ena ura.

Mnenje o ravni delovnih sposobnos-
ti, znanj, delovnih navad in poklicnih 
interesov se pošlje rehabilitacijski svetovalki 
Zavoda RS za zaposlovanje.

Rehabilitacijska komisija Zavoda 
RS za zaposlovanje na podlagi mnenja 

Psihološka obravnava 

Psihologinja z ustreznimi testi, vprašalniki in po-
govorom dobi vpogled v miselne zmožnosti in 
osebnostne lastnosti uporabnika. Predviden ča-
sovni obseg je ena do dve uri.

Ocena poklicnih in zaposlitvenih in-
teresov

Strokovna delavka skupaj z uporabnikom opre-
deli njegove poklicne in zaposlitvene interese ter 
preveri spretnosti pri iskanju zaposlitve. Predvi-
den časovni obseg je ena do dve uri.

Zdravniška obravnava

Zdravnik specialist medicine dela, prometa in 
športa pregleda zdravstveni karton in opravi 
celostni pregled telesnega in psihičnega stanja 
uporabnika. Predviden časovni obseg je ena do 
dve uri.

Ocena delovnega funkcioniranja

Ocena je sestavljena iz dveh delov:

• V prvem delu se strokovna delavka z upo-
rabnikom storitve pogovori o zdravstvenih 
težavah ter njihovem vplivu na opravljanje 
dela in vsakodnevno funkcioniranje. Pred-
stavi se tudi drugi del obravnave. Predviden 
časovni obseg za prvi del je ena do dve uri.

• V drugem delu ocene delovnega funkcio-
niranja se uporabnika spremlja v konkretni 
delovni situaciji, največkrat v delavnici, na 
lažjih montažnih ali kreativnih delih ter v 
administraciji, ali pa delovno situacijo prila-
godimo sposobnostim in interesom uporab-
nika. Namen ocene je ugotoviti, v kolikšni 
meri zdravstvene težave uporabnika ovirajo 
pri delu in katere prilagoditve so potrebne. 

Storitev B – Priprava mnenja o rav-
ni delovnih sposobnosti, znanj, de-
lovnih navad in poklicnih interesov 
(predhodno mnenje) je izhodiščna faza v procesu 
zaposlitvene rehabilitacije in storitev zaposlitvene 
rehabilitacije po Zakonu o zaposlitveni rehabilita-
ciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

Storitev B je usmerjena v celostno oceno posa-
meznikovega trenutnega delovnega in socialne-
ga funkcioniranja, njegovih zmožnosti, potencia-
lov, interesov in ovir, pomembnih dejavnikov v 
okolju ter možnosti za vključitev v zaposlitev ali 
izobraževanje.

Potek izvajanja storitve:

Napotitev v storitev B

Rehabilitacijska svetovalka na Zavodu RS 
za zaposlovanje brezposelno osebo napoti 
v storitve zaposlitvene rehabilitacije. Napot-
nico pošlje izvajalcu zaposlitvene rehabilita-
cije – Centerkonturi, ki osebo (uporabnika) 
povabi na obravnavo.

Uvodna obravnava 

Uporabnika storitve seznanimo z namenom 
in cilji priprave predhodnega mnenja, pote-
kom nadaljnjih obravnav, pridobimo uvodne 
informacije o uporabniku storitve (kontaktne 
številke, zdravstvene težave, ime osebnega 
zdravnika ipd).

Socialna obravnava 

Strokovna delavka pridobi informacije o 
izobrazbi, delovnih izkušnjah, domačih raz-
merah, socialni mreži in socialnih prejemkih 
uporabnika storitve. Predviden časovni ob-
seg je ena do dve uri.


