
 
 

Poročilo delavnice v Rogaški Slatini: »Oseba s KVČB pri delodajalcu 
in ZZZS« 
Irena Rehar, Snežna Obreza 

 

Četrtek 3.6.2021 

 

Po prihodu v hotel Sava in nastanitvi smo se v predavalnici s pomočjo Mire Juvančič  spoznali med seboj in se 

tako povezali. Režim je bil primeren situaciji s covid- 19. Vsak od nas je sedel za svojo mizo, primerno oddaljeni 

in z maskami, ter obveznim razkuzevanjem.   Predsednica je predstavila društvo za KVČB in dejavnosti v njem. 

Sledila je večerja in sprehod po mestu in okolici. 

 

Petek , 4.6.2021 

 

Zjutraj smo imeli jogo na svežem zraku, kateri je sledilo sproščanje s tibetanskimi skledami.  

Po zajtrku je sledilo predavanje gospe Špele Cerar o bolniškem staležu in vse okrog s strani ZZZS. 

Po kratkem odmoru smo bili od predavateljice Nataše Gorjup-Wagner seznanjeni o "Nacionalni kontaktni točki 

za čezmejno zdravstveno varstvo". Po zanimive predavanju smo imeli cas za kosilo in razne športne aktivnosti. 

Popoldansko predavanje, ki ga je pripravil gospod Peter Šalej pa je bilo o osebah s KVČB in invalidsko 

zavarovanje, ter oseba s KVČB in poklicna rehabilitacija. Predavanji sta bili podprti z veliko primeri iz prakse. 

Sledila je večerja in sprehod po okolici ter prijetno druženje s sošolkami in sošolci. 

 

Sobota, 5.6.2021 

 

V sončnem jutru smo začeli z jogo in jo zaključili s sproščanjem ob zvokih tibetanskih skled. Dobro zastavljen 

začetek dneva smo nadaljevali v jedilnici z zajtrkom, kjer je med člani potekal sproščen klepet.   

Ob 10. uri  se je pričelo predavanje gospe Gabrijele Kodrič o zaposlitveni rehabilitaciji oseb s KVČB, poudari, da 

na zavodu za zaposlovanje izhajajo iz zakonskih podlag. Obravnavane teme: zakon o urejanju trga dela; zakon o 

zaposlovanju. Pravice, ki jih lahko pridobi oseba s trajnimi posledicami bolezni ali okvare; sistemska podpora 

zaposlenim invalidom na trgu dela; običajno delovno okolje, podpora in zaščita; zaposlovanje invalidov, pod 

splošnimi in pod posebnimi pogoji; katera zakonodaja ožje ureja podrobnosti zaposlovanja invalidov; 

izenačevanje invalidov v zaposlitvi; kdo je invalid; zdravnik svetovalec, karierni svetovalec, rehabilitacijski 

svetovalec; medsebojno povezovanje storitev; storitve Zavoda glede na potrebe stranke, odpravljanje ovir pri 

zaposlovanju zaradi zdravstvenih težav.  

Po predavanju so sledila vprašanja udeležencev in na vsa smo dobili ustrezne odgovore. 

Okrog 12. ure je po manjšem obroku sledil rekreacijski pohod na Janino, izmenjava mnenj o predavanju in 

pripovedovanje lastnih življenjskih izkušenj s področja zaposlovanja. Nekateri so si privoščili plavanje, drugi spet 

namizni tenis ali kakšno drugo družabno igro. 



Nadaljevali smo s predavanjem o osebah s KVČB na invalidski komisiji, ki ga je vodila gospa Darinka Živković 

Micić. Komisija obravnava: klinični potek KVČB; kaj je delazmožnost; kaj je invalidnost; kdo ocenjuje invalidnost; 

bolnik s KVČB- kakovost življenja, pogosti obiski zdravnika, neželeni učinki zdravljenja, delazmožnost.  Bolnik s 

KVČB na komisiji, v remisiji, brez simptomov; KVČB po enem letu, KVČB po dveh letih zdravljenja; ocena 

komisije; KVČB kriteriji splošne nezmožnosti za delo, različni kriteriji, od tega, da ni remisije, do bolečin v 

trebuhu, krvavih drisk…; KVČB kirurški posegi – ocena 3 mesece po operaciji, 6, 9, 12 mesecev po operaciji… 

Sledila je razprava s številnimi vprašanji in dilemami, in na vse je bilo odgovorjeno. 

Po večerji smo imeli rekreativni pohod na Belvi, sprehod po okolici, druženje. 

 

Nedelja, 6.6.2021 

 

 

Po  zajtrku smo poslušali predavanje gospe Sanje Jablanovič  o pravicah iz delovnega razmerja (DR)I in II.  

Obravnavane so bile naslednje teme: kronične bolezni in DR, posamezne pravice se lahko povežejo s kronično 

boleznijo; dodatni dopust, varstvo pred odpovedjo, zagotavljanje ustreznega dela, razporejanje delovnega časa, 

nadurno delo…; kronične bolezni in DR, kronična bolezen nima posebne uredbe delovnopravni zakonodaji, 

začasna nezmožnost za delo; Delovno razmerje, pogodba o zaposlitvi; DR – pravice in obveznosti; Sprememba 

predpisov- spet je pomembno, kako je pogodba sestavljena; pogodba o zaposlitvi (PZ) za določen čas (izjema) 

največ 6 mesecev), prenehanje pogodbe za določen čas; Odpravnina – PZ za določen čas; Pravice delavca; Letni 

dopust in regres; Pravica do sorazmernega dopusta; Plačana odsotnost z dela, - določena z zakonom in KP; 

Obveznost delavca; Opravljanje dela; Začasno opravljanje drugega dela; Uveljavljanje pravic; Varstvo pred 

odpovedjo; Prenehanje pogodbe o zaposlitvi; Izredna odpoved; Odpoved s ponudbo nove pogodbe; Odpovedni 

rok; Odpravnina ob odpovedi; Odpravnina ob upokojitvi. 

Po obširni zanimivi razpravi, ki so jo izpostavili številni slušatelji smo imeli odmor, sledila je izpraznitev sob, nato 

pa evalvacija, zaključek in anketa. Vsak je povedal svoje mnenje, svoj pogled na dogajanja o šolah, ki se odvijajo 

v Rogaški Slatini, vsi pa so si enotni, da je program enkraten, organizatorji strokovni, požrtvovalni in solidarni s 

slušatelji KVČB.  

Program zaključen ob 13. uri. 

 

  


