
Priloga 3: 

Zavod RS za zaposlovanje 

Obmo�na služba ……………………. 

Št. spisa: ………………….. 

Datum: ……………………. 

MNENJE REHABILITACIJSKE KOMISIJE I. STOPNJE 

Osebni podatki: 

– Priimek in ime …………………………………………… 

– Rojen(-a) dne ……………………………………………. 

– Stanujo�(-a) ……………………………………………… 

– Izobrazba ………………………………………………… 

A 1. Kodiranje po mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB) – navedejo se diagnoze, ki 
odlo�ilno vplivajo na invalidnost: 

KODA DIAGNOZA BOLEZNI

OCENA STABILNOSTI STANJA, PROGNOZA IN USPEH ZDRAVLJENJA:



A 2. Kodiranje po mednarodni klasifikaciji funkcioniranja, invalidnosti in zdravja iz 11. 
�lena zakona: 

KODA OPIS OKVARE FUNKCIJE OBSEG OKVARE (OPISOVALEC)

   
   
   
   
   
   
   

A 3. Opredelitev dejavnikov pri zaposlovanju: 

1. ZGODOVINA DELA, IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA TER SKUPNA DELOVNA DOBA:

2. SOCIALNO STANJE:

3. OBSTOJ SOCIALNE PODPORNE MREŽE:

4. MNENJE OSEBE V POSTOPKU OZIROMA MNENJE NJENEGA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

5. VSEBINSKI POVZETEK USTREZNIH IZVIDOV IN MNENJ, KI JIH JE KOMISIJA UPOŠTEVALA 
PRI OCENJEVANJU:

B. Povzetek ocen, ki se nanašajo na omejitve in težave na podro�ju zaposlovanja – opis 
težav in ovir z olajševalci in oteževalci pri zaposlovanju v povezavi s funkcioniranjem in 
potrebami posameznika na na�in iz priloge št. 1 Pravilnika o merilih za priznanje 
statusa invalida, merilih za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in merilih za 
ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov. (�e iz dokumentacije ni mogo�e povzeti 
zanesljive ocene, zavod izda napotnico izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije za storitev – 



priprava mnenja (predhodno rehabilitacijsko mnenje) o ravni delovnih sposobnosti, 
znanja, delovnih navad in interesov): 

C. Ugotovitev rehabilitacijske komisije v zvezi s statusom invalida (ustrezno obkroži):

a) oseba ne pridobi statusa invalida, ker nima ugotovljenih težav in ovir pri zaposlovanju 
b) oseba ne pridobi statusa invalida, ker ima ugotovljene le lažje težave in ovire pri 
zaposlovanju
c) oseba pridobi status invalida, ker ima ugotovljene zmerne težave in ovire pri zaposlovanju 
�) oseba pridobi status invalida, ker ima ugotovljene velike težave in ovire pri zaposlovanju 
d) oseba pridobi status invalida, ker ima ugotovljene popolne težave in ovire pri zaposlovanju

ZAKLJU�NO MNENJE REHABILITACIJSKE KOMISIJE (navedba težav in ovir, jih je treba 
upoštevati pri zaposlovanju invalida na delovnem mestu):

D. Merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije: 

OPIS STOPNJE TEŽAV IN OVIR
MERILA 0 

Ni težav in 
ovir

1
Lažje težave 

in ovire 

2
Zmerne 
težave in 

ovire

3
Velike težave 

in ovire 

4
Popolne
težave in 

ovire
STOPNJA
MOTIVIRANOSTI

     

STOPNJA ZNANJA      

STOPNJA
DELOVNIH 
IZKUŠENJ

     

STOPNJA
PRIDOBLJENIH 
SPRETNOSTI

     

OMEJITVE 
ZMOGLJIVOSTI (ZA 
DELO)

     



TEŽAVE PRI 
U�INKOVITOSTI
(PRI DELU)

     

STOPNJA TEŽAV 
PRI SPREJEMANJU 
LASTNE 
INVALIDNOSTI

     

IZBIRA POKLICNIH 
CILJEV

     

STOPNJA
SOCIALNIH 
SPRETNOSTI IN 
VEŠ�IN

     

STOPNJA SOCIALNE 
PODPORNE MREŽE

     

STOPNJA ISKANJA 
USTREZNEGA DELA 
IN ZAPOSLITVE

     

STOPNJA
OVIRANOSTI 
(GIBALNE,
KOMUNIKACIJSKE)

     

POTREBA PO 
ANALIZI 
DELOVNEGA 
MESTA IN 
DELOVNEGA 
OKOLJA

     

POTREBA PO 
PRILAGODITVI 
DELOVNEGA 
MESTA IN 
DELOVNEGA 
OKOLJA

     

POTREBA PO 
NA�RTU OPREME 
IN SREDSTEV ZA 
DELO

     

SAMOSTOJNOST 
PRI 
USPOSABLJANJU IN 
IZOBRAŽEVANJU

     

SAMOSTOJNOST NA 
DELOVNEM MESTU 
PO ZAPOSLITVI

     



Na podlagi ugotovljenih težav in ovir, ki jih ima invalid pri vklju�evanju v delo in zaposlitev
ter so ozna�ene v tabeli D za invalida v postopku, rehabilitacijska komisija ugotavlja 
……………… skupno stopnjo težav in ovir. Mnenje rehabilitacijske komisije je, da invalid 
(ustrezno obkroži): 

– potrebuje storitve zaposlitvene rehabilitacije;

– ne potrebuje storitev zaposlitvene rehabilitacije.

V rehabilitacijskem na�rtu, ki ga ob sodelovanju invalida pripravi Zavod RS za zaposlovanje, 
se lahko opredeli spodaj ozna�ena storitev le kot za�etna. Prav tako sta v zaposlitvenem 
na�rtu navedena izvajalec in trajanje zaposlitvene rehabilitacije. 
�e rehabilitacijska komisija meni, da invalid potrebuje vklju�itev v storitve zaposlitvene 
rehabilitacije predlaga vklju�itev v (obkroži �rko pred storitvijo):

STORITVE ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

A.  Svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi 

B.  Priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih 
interesov 

C.  Pomo� pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih vklju�evanja v 
usposabljanje in delo 

D.  Pomo� pri izboru ustreznih poklicnih ciljev 

E.  Razvijanje socialnih spretnosti in veš�in

F.  Pomo� pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve 

G.  Analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida 

H.  Izdelava na�rta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida  

I.  Izdelava na�rta potrebne opreme in sredstev za delo 

J.  Usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu 

K.  Spremljanje in strokovna pomo� pri usposabljanju in izobraževanju 

L.  Spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi 

M.  Sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa 

N.  Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov 

�e rehabilitacijska komisija na podlagi ocenjenih težav ugotovi, da invalid ne potrebuje 
vklju�itve v storitve zaposlitvene rehabilitacije, je mnenje Rehabilitacijske komisije, da
(ustrezno obkroži):

a) se invalid lahko zaposli: ………………………………………………………….; 

b) invalid ni zaposljiv. 



SPORO�ILO OSEBNEMU ZDRAVNIKU:

Rehabilitacijska komisija: 
Predsednik:  ………… ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
�lani:  ………………… ... ... ... ... ... ... ... ...  

………………… ... ... ... ... ... ... ... ...
………………… ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ………………… ... ... ... ... ... ...
... ... ... ………………… ... ... ... ... ...
... ... ... ………………… ... ... ... ... ...

Seznanitev osebe v postopku z mnenjem rehabilitacijske komisije dne ……….. 

Oseba v postopku izjavljam, da sem bil(-a) ustno seznanjen(-a) z mnenjem rehabilitacijske 
komisije. 
…………………


