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POVZETEK 

Osebe z invalidnostjo so ena najbolj ranljivih in najbolj ekonomsko ogroženih skupin 

prebivalstva. Z vključevanjem v proces poklicne rehabilitacije, kjer so deležni strokovne 

pomoči pri obvladovanju svojih oviranosti, se njihov položaj pri vključevanju v socialno in 

delovno okolje bistveno izboljša. Magistrska naloga vsebuje pregled obstoječe zakonodaje v R 

Makedoniji in raziskavo videnja poklicne rehabilitacije s strani strokovnih delavcev različnih 

institucij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem invalidov, invalidskih organizacij, sindikata 

invalidov, nevladnih organizacij ter nezaposlenih invalidov. Ugotovljena je nerazvitost in 

stagnacija področja, na osnovi ugotovitev so bila podana priporočila za nadaljnji razvoj 

poklicne rehabilitacije. 

Ključne besede: poklicna rehabilitacija, invalidna oseba, podporna zaposlitev, statistična 

analiza ankete, Republika Makedonija. 

SUMMARY 

People with disabilities are one of the most vulnerable and economicaly endangered groups of 

population. Engagement into the process of professional rehabilitation provides them 

professional management of their disabilities and improvement in social and labour market 

integration. This master thesis concentrates on research of existing legislation of R Macedonia 

and points of view on professional rehabilitation from the professionals dealing with 

employment of handicaped, associations and trade unions dealing with people with disabilities, 

NGO’s and people with disabilities themselves. Low level of development and certain 

stagnation was proven. Findings of the research provided a solid basis for recommendation for 

further development of professional rehabilitation in R Macedonia. 

Keywords: professional rehabilitation, person with disability, supported employment, statistical 

analyzing of survey, Republic of Macedonia. 
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1 UVOD 

Osebe z invalidnostjo so ena najbolj ranljivih in najbolj ekonomsko ogroženih skupin 

prebivalstva, še posebej v manj razvitih državah, kot je Former Yugoslav Republic of 

Macedonia oziroma FYROM (v nadaljevanju R Makedonija). Eden prvih korakov v procesu 

približevanja Evropski uniji, kjer mora R Makedonija uskladiti področje socialne vključenosti 

ranljivih skupin z evropskimi standardi in zakonodajo, pa je vsekakor analiza stanja na področju 

poklicne rehabilitacije invalidov, kar obravnavamo v magistrski nalogi. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Živimo v družbi nenehnih sprememb (izreden tehnološki napredek, vrsta političnih, socialnih 

in gospodarskih sprememb) (Armstrong 2009; Evans 2014). Vse to pušča posledice na trgu 

dela, pogojih dela in življenja (Kovačič 2013). Razmere na trgu dela v R Makedoniji  niso 

dobre, saj znaša stopnja brezposelnosti 38 % (AVRM 2016). Brez zaposlitve v R Makedoniji 

ostajajo poleg druge množice tudi mladi, ki so zdravi in polni elana. Pri tem se zastavlja 

vprašanje, kako je z invalidnimi osebami, kako je z njihovo integracijo v družbo.  

Invalid je po definiciji Konvencije o pravicah invalidov (United Nations 2006) vsaka oseba, ki 

zaradi prirojene ali pridobljene pomanjkljivosti v svojih telesnih ali duševnih sposobnostih ni 

sposobna sama, delno ali v celoti, zadovoljevati potreb normalnega individualnega in/ali 

družbenega življenja. Invalidi so na trgu dela bistveno manj konkurenčni, saj veljajo za težko 

prilagodljive, manj sposobne in manj zanesljive osebe, zato so na trgu dela ena najtežje 

zaposljivih skupin (Vidmar in Uršič 2004). Po podatkih Agencije za zaposlovanje R 

Makedonije (2015) je bilo od vseh brezposelnih 1,16 % invalidov. Zaposlovanje oseb z 

invalidnostjo je zahteven in kompleksen proces, ki poleg invalida zajema tudi njegovo družino, 

delodajalca in sodelavce. Pri zaposlovanju invalidnih oseb pomagajo različne službe (v zavodih 

za zaposlovanje in drugje) oziroma strokovni delavci/poklicni svetovalci v okviru dejavnosti 

poklicne rehabilitacije, katere pomemben del je tudi poklicna orientacija. 

Chan idr. (1997, 311–325) opredeljujejo poklicno rehabilitacijo kot dinamičen proces, ki sestoji 

iz niza ukrepov in aktivnosti, ki si sledijo v logičnem, postopnem zaporedju storitev, povezanih 

s potrebami osebe z invalidnostjo. Proces se začne z zaznavanjem primera oziroma napotitvijo 

in se konča z uspešno umestitvijo posameznika v zaposlitev. Lee (2010) uvršča med tipične 

storitve poklicne rehabilitacije oceno delazmožnosti, poklicni trening, poklicno usposabljanje, 

osvežilne seminarje, karierno svetovanje, usposabljanje na delovnem mestu, iskanje zaposlitve 

ter posvetovanje z delodajalci zaradi prilagoditve delovnega mesta. 

»Poklicna orientacija je skupni izraz za različne dejavnosti, s katerimi svetovalci pomagajo 

posameznikom pri spoznavanju svojih lastnosti, sposobnosti in želja, pri spoznavanju možnosti, 

ki so na voljo v okolju (možnosti izobraževanja, usposabljanja, zaposlitve), ter pri njihovih 
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kariernih odločitvah« (Niklanović in Trbanc 2002, 233). Med poklicno orientacijo se uvrščajo 

dejavnosti, kot so informiranje, presojanje, dajanje nasvetov, svetovanje, izobraževanje za 

kariero, posredovanje dela ali učnih mest, zastopanje, spremljanje in spremljanje nezaposlenih 

oseb. Na ta način se posamezniku pomagajo ugotoviti njegove značilnosti, sposobnosti in želje, 

ki so mu v pomoč pri njegovi poklicni poti (Rupar 2007). Tu invalidne osebe niso izjema.  

V R Makedoniji za poklicno rehabilitacijo skrbi Agencija za zaposlovanje R Makedonije, ki 

skrbi, da se invalidna oseba usposobi za ustrezno delo (pri invalidnih osebah je treba izbrati 

takšna dela, ki so jih invalidi sposobni opravljati), da se zaposli, to zaposlitev zadrži in po 

možnosti v njej tudi napreduje. Agencija za zaposlovanje R Makedonije spodbuja zaposlovanje 

invalidnih oseb z zagotavljanjem nepovratnih sredstev delodajalcem za zaposlovanje invalidnih 

oseb, financiranjem adaptacije delovnih mest, financiranjem nabave opreme ter usposabljanjem 

zaposlenih in nezaposlenih invalidov. 

Za namene magistrske naloge in obravnavanega področja smo tako podrobneje raziskali 

poklicno rehabilitacijo invalidnih oseb v R Makedoniji. Po pregledu do sedaj opravljenih 

raziskav v R Makedoniji ugotavljamo, da tovrstna raziskava še ni bila izvedena, zato menimo, 

da je raziskavo vredno opraviti. Z raziskavo bomo poskusili ugotoviti, ali obstoječi sistem 

poklicne rehabilitacije ustrezno podpira uspešno vključevanje invalidov v delovno okolje. 

1.2 Namen in cilji 

Namen magistrske naloge je na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje znanstvene in 

strokovne literature s področja invalidnosti, podpornih sistemov pri vključevanju invalidnih 

oseb na trg dela in njihove poklicne rehabilitacije raziskati poklicno rehabilitacijo invalidnih 

oseb v R Makedoniji, in sicer z bio-psihosocialnega vidika. 

Cilji magistrske naloge so: 

 pregledati relevantno domačo in tujo znanstveno in strokovno literaturo s področja 

invalidnosti, podpornih sistemov pri vključevanju invalidnih oseb na trg dela in njihove 

poklicne rehabilitacije; 

 ugotoviti mnenja strokovnih oseb, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem invalidov v R 

Makedoniji; 

 ugotoviti dejavnike pri izbiri zaposlitve brezposelnih invalidnih oseb, ki so prijavljeni na 

Agenciji za zaposlovanje v R Makedoniji; 

 podati priporočila za prakso in nadaljnje raziskovanje. 

1.3 Temeljna teza, vprašanja za intervju in hipoteze raziskave 

Temeljna teza se glasi: Zaposlovanje invalidne osebe v R Makedoniji je povezano z 

zadovoljstvom invalidne osebe z delom Agencije za zaposlovanje R Makedonije, vključitvijo v 
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njene programe zaposlovanja in s posameznimi demografskimi značilnostmi invalidne osebe. 

Zaposlovanje invalidne osebe smo opredelili kot pripravljenost za aktivno reševanje lastne 

zaposlitvene situacije, ki jo razumemo kot pripravljenost za vključevanje v programe Agencije 

za zaposlovanje R Makedonije.  

Domnevamo, da je zaposlovanje invalidne osebe pozitivno povezano z zadovoljstvom 

invalidne osebe s strokovnimi delavci Agencije za zaposlovanje R Makedonije. Bolj je 

invalidna oseba zadovoljna s strokovnimi delavci Agencije za zaposlovanje R Makedonije, 

večje bo zaposlovanje invalidne osebe – pripravljenost za vključevanje v programe.  

Domnevamo, da se bo zaposlovanje invalidne osebe, opredeljeno kot pripravljenost za aktivno 

vključevanje invalidne osebe v programe Agencije za zaposlovanje R Makedonije, pozitivno 

povezovalo s pogostostjo vključevanja invalidne osebe v te programe. Bolj je invalidna oseba 

pripravljena aktivno se vključevati v programe zaposlovanja (zaposlovanje invalidne osebe), 

višja bo pogostost vključevanja v programe.   

Na podlagi podatkov o zaposlovanju brezposlenih invalidov in njihovih demografskih 

značilnostih Agencije za zaposlovanje R Makedonije (2014) domnevamo, da bodo ugotovljene 

pomembne razlike pri zaposlovanju invalidnih oseb glede na različne demografske značilnosti 

(kraj bivanja, spol, starost, izobrazba, etnična pripadnost).  

Vprašanja za intervju se nanašajo na temeljno tezo raziskovalne naloge, saj poskušamo s 

pomočjo le-teh ugotoviti obseg in vsebino aktivnosti v procesu priprave in izvajanja procesa 

poklicne rehabilitacije. Uspešnost rehabilitacijskega procesa je odvisna v veliki meri od stopnje 

motiviranosti obravnavane invalidne osebe in kvalitetno zastavljenega rehabilitacijskega 

načrta. S pomočjo VI1 bomo poskušali ugotoviti aktivnosti in način vključevanja invalidov v 

proces poklicne rehabilitacije v R Makedoniji. 

Proces poklicne rehabilitacije invalidne osebe je uspešno zaključen z zaposlitvijo, oziroma 

vključitvijo invalida v delovno okolje in z zadržanjem delovnega mesta in eventualnim 

napredovanjem. Zelo pomembno je zagotoviti delovno mesto, ki ustreza invalidovim 

zmožnostim in potrebam po eni strani, po drugi strani pa mora biti zadovoljen tudi delodajalec. 

Z VI2 bomo raziskali, kako in na kak način poteka iskanje zaposlitve za posamezno invalidno 

osebo. 

Za uspešno vključevanje v delo in ohranitev zaposlitve invalidne osebe je ključno sodelovanje 

delodajalca, ki mora zagotoviti poleg ustreznega dela tudi ustrezno delovno in socialno okolje. 

Z VI3 bomo raziskali, kako in ali sploh se vključujejo delodajalci v proces zaposlovanja 

invalidov. 

V kvantitativnem delu raziskave smo na preizkus postavili naslednje hipoteze: 
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H1: Zaposlovanje invalidne osebe je povezano z zadovoljstvom le-te z delom Agencije za 

zaposlovanje R Makedonije ter vključitvijo v njene programe zaposlovanja. 

Vključevanje invalidne osebe v proces odločanja o sodelovanju v poklicni rehabilitaciji in 

odločanje v okviru načrtovanja rehabilitacijskega procesa vplivata na njeno zadovoljstvo s 

strokovnim delom osebja kompetentnih institucij in motiviranostjo za sodelovanje v poklicni 

rehabilitaciji ter uresničevanje zastavljenega poklicnega cilja. Nosilec procesa poklicne 

rehabilitacije v R Makedoniji je Agencija za zaposlovanje R Makedonije. 

Hipotezo smo preverili z multiplo regresijsko analizo.  

Z metodo glavnih komponent – PCA smo opredelili nove komponente: »Zaposlovanje 

invalidne osebe«, »Vključitev v programe zaposlovanja Agencije za zaposlovanje R 

Makedonije« in »Zadovoljstvo invalidnih oseb z Agencijo za zaposlovanje R Makedonije«. Kot 

odvisno spremenljivko smo določili »Zaposlovanje invalidnih oseb«, kot neodvisni 

spremenljivki pa »Zadovoljstvo invalidnih oseb z Agencijo za zaposlovanje R Makedonije« in 

»Vključitev v programe zaposlovanja Agencije za zaposlovanje R Makedonije«. 

H2: Zaposlovanje invalidne osebe je odvisno od njenega spola, izobrazbe, etinčne pripadnosti 

in delovnih izkušenj. 

Makedonska družba je tradicionalna in večnacionalna, zato je polna podedovanih stereotipov, 

ki ob upoštevanju izobrazbe in delovnih izkušenj vplivajo na vključevanje invalidnih oseb v trg 

dela, kar smo s preverjanjem te hipoteze tudi poskušali dokazati. 

Hipotezo smo preverili s Spearmanovim koeficientom korelacije in multiplo regresijsko 

analizo. Kot odvisno spremenljivko smo šteli komponento »Zaposlovanje invalidne osebe«, kot 

neodvisne spremenljivke pa spol, izobrazbo, etnično pripadnost in delovne izkušnje invalidne 

osebe. 

H3: Med posameznimi ekonomsko-demografskimi značilnostmi nezaposlenih invalidnih oseb 

(spol, izobrazba, starost, etnična pripadnost in delovne izkušnje) in želeno zaposlitvijo 

obstajajo statistično značilne razlike. 

Soodločanje invalida v rehabilitacijskem procesu je pomemben element za njegovo uspešno 

uresničevanje. Pri zaposlovanju invalida je treba upoštevati njegovo individualnost, torej 

njegove možnosti, zmožnosti, pa tudi zaposlitvene želje, ki se razlikujejo glede na spol, 

izobrazbo, starost, etnično pripadnost in delovne izkušnje, kar smo preverili v H3. 

Hipotezo smo preverili s t-testom in analizo variance – ANOVO. 
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1.4 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo z 

uporabo metode deskripcije analizirali mednarodne dokumente, ki se nanašajo na poklicno 

rehabilitacijo, z metodo kompilacije smo analizirali vsebine relevantne tuje in domače 

strokovne literature ter drugih virov s področja invalidnosti in z metodo sinteze analizirali 

podporne sisteme pri vključevanju invalidnih oseb na trg dela in njihove poklicne rehabilitacije. 

Na ta način smo sistematično preučili okrog 100 bibliografskih enot (znanstvenih člankov iz 

revij, prispevkov iz zbornikov, monografskih publikacij ter drugih javno dostopnih primarnih 

in sekundarnih baz podatkov).  

V analitičnem delu smo raziskavo razdelili na kvalitativni in kvantitativni del. Pridobljeni 

podatki, zbrani z anketo in intervjuji, predstavljajo celoto teme magistrske naloge, to je poklicna 

rehabilitacija invalidnih oseb v R Makedoniji.  

V kvalitativnem delu smo raziskovali mnenja strokovnih delavcev različnih institucij, ki se 

ukvarjajo z zaposlovanjem invalidov o pomenu in načinih poklicne rehabilitacije invalidnih 

oseb v R Makedoniji. V ta namen smo izvedli 9 polstrukturiranih individualnih intervjujev s 

strokovnimi osebami z Ministrstva za delo in socialno politiko, Agencije za zaposlovanje, 

Zveze invalidskih podjetij Makedonije, z invalidskimi podjetji, združenji invalidov in 

sindikatom invalidov. Navedene institucije oziroma strokovne osebe smo izbrali zato, ker so 

glede na svoj status kompetentne za delo z invalidnimi osebami. Njihov izbor zaokroža vse 

strokovne institucije, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem invalidov v R Makedoniji, vključuje pa 

tudi delodajalce in podporno mrežo v obliki združenj invalidov, združenja delodajalcev in 

sindikata invalidov, ki na problematiko poklicne rehabilitacije in zaposlovanja invalidov 

gledajo z različnih zornih kotov. Uporabili smo namenski vzorec. Pridobljene kvalitativne 

podatke (tonske posnetke) smo prepisali in jih obdelali – analizirali smo jih z metodo analiza 

vsebine. 

V kvantitativnem delu empirične raziskave smo raziskovali pomen in načine poklicne 

rehabilitacije invalidnih oseb s strani le-teh. V naključni vzorec smo vključili brezposelne 

invalidne osebe, prijavljene na Agenciji za zaposlovanje R Makedonije, ki so se v času 

anketiranja nahajale na Agenciji za zaposlovanje R Makedonije. Na dan 31. 12. 2014 je bilo na 

Agenciji za zaposlovanje R Makedonije prijavljenih 1443 invalidnih oseb (AVRM 2015). Kot 

metodo zbiranja podatkov in informacij smo uporabili vprašalnik, ki je sestavljen iz dveh 

sklopov, in sicer: 

 Prvi sklop: splošni demografski podatki anketiranih oseb; 

 Drugi sklop: vprašanja in trditve s področja poklicne rehabilitacije invalidnih oseb. 

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v 

drugem delu vprašalnika so anketirane osebe označile na Likertovi štiristopenjski ocenjevalni 

lestvici od 1 do 4. Vprašalnik smo preverili na pilotskem vzorcu 10 v vzorec vključenih 
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invalidnih oseb. Kot tehniko anketiranja smo uporabili klasično anketiranje v pisni obliki. V 

prazno pisemsko ovojnico smo poleg vprašalnika priložili spremni dopis z osebno 

predstavitvijo, namenom anketiranja ter zagotavljanjem anonimnosti v anketi. Vprašalnike smo 

dostavili svetovalcu na posamezni Agenciji za zaposlovanje R Makedonije. Prejeli smo 503 

izpolnjene vprašalnike, od tega 276 v celoti, kar je bila zadostna podlaga za nadaljnjo statistično 

analizo. Za izvedbo raziskave smo pridobili soglasje Agencije za zaposlovanje R Makedonije. 

Pridobljene kvantitativne podatke smo vnesli v program za statistično obdelavo SPSS 22.0. S 

tako pridobljenimi podatki in informacijami smo opravili osnovno statistično obdelavo. Poleg 

računanja opisnih statistik smo izvedli metodo glavnih komponent – PCA (v nadaljnje analize 

smo namesto velikega števila dejavnikov vključili le z metodo glavnih komponent – PCA 

opredeljene komponente), korelacijsko in regresijsko analizo, t-test, analizo variance. Izide smo 

interpretirali, preverili hipoteze in oblikovali ustrezne zaključke. 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

Pred pričetkom raziskave smo predpostavili, da nam bo omogočen dostop do relevantnih virov, 

ki se nanašajo na področje naše raziskave, prav tako smo predpostavili njihovo ustreznost, 

objektivnost in točnost, zaradi česar jih nismo posebej preverjali. Predpostavili smo, da bomo 

uspeli zagotoviti reprezentativni vzorec invalidnih oseb v R Makedoniji, da bodo anketirane 

osebe podale realne odgovore in da bodo z anketiranjem pridobljeni podatki omogočali 

obdelavo s predvidenimi statističnimi metodami. 

Kot omejitve raziskave smo predvideli težave pri sporazumevanju, saj gre za večjezično 

področje, kjer sta uradna jezika makedonščina in albanščina. V izogib temu smo vprašalnik 

prevedli v makedonski in albanski jezik. Kot omejitev raziskave smo predvideli tudi težavnost 

zbiranja podatkov, potrebnih za raziskavo zaradi vpliva mobilne oviranosti, stigmatizacije in 

socializacijskih težav invalidnih oseb ter sestavo vzorca, ki je bil sestavljen zgolj iz invalidnih 

oseb, ki so se zaradi različnih obveznosti v času anketiranja zglasile na Agenciji za zaposlovanje 

R Makedonije. 

1.6 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga predstavlja zaokroženo celoto, ki sestoji iz povzetka, uvoda, teoretičnega 

dela, raziskave, ugotovitev ter sklepa. 

Povzetek zajema srž magistrske naloge. V uvodu smo opredelili obravnavani problem in 

teoretična izhodišča, predstavili namen in cilje, postavili temeljno tezo, oblikovali raziskovalna 

vprašanja ter postavili teze raziskave. Predstavili smo raziskovalne metode ter opredelili 

predpostavke in omejitve raziskave. 

V teoretičnem delu smo opredelili pojem in vrste invalidnosti ter jih povezali s trgom dela. 



 

7 

Opisali smo zaposlovanje invalidov na odprtem trgu v okviru sistema podpornega 

zaposlovanja. Opisali smo podporne sisteme pri vključevanju invalidnih oseb na trg dela z 

vidika kulture okolij, stroke, zakonodaje, institucij, ki so udeležene v procesu poklicne 

rehabilitacije in delodajalcev.  Opisali smo družbeni, medicinski in bio-psihosocialni model 

poklicne rehabilitacije ter opredelili namene in cilje poklicne rehabilitacije, njene glavne 

aktivnosti ter samo izvajanje skozi multidisciplinarni timski pristop. Opisali smo pomen 

standardov in normativov v poklicni rehabilitaciji ter opredelili področja standardizacije in jih 

opisali. Raziskali smo oblike vključevanja invalidov na trg dela, in sicer so to delovni preizkus, 

usposabljanje na delovnem mestu, prostovoljno delo, vključitev v programe socialne in delovne 

vključenosti, zaščitna zaposlitev, zaposlitev v običajnem delovnem okolju, zaposlitev v 

socialnih podjetjih, zaposlitev kot samostojni podjetnik, ter opisali prehajanje iz ene oblike v 

drugo ter pregledali s tem povezano mednarodno zakonodajo in zakonodajo R Makedonije. 

V raziskavi smo opisali namen in cilje kvantitativne raziskave, dopolnjene z mnenji strokovnih 

delavcev vseh institucij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem invalidov, opisali vzorce, opredelili 

raziskovalne metode ter analizirali in interpretirali zbrane podatke. 

V ugotovitvah smo povzeli celotno raziskavo, predstavili prispevek magistrske naloge k 

znanosti ter podali predloge za nadaljnje raziskovanje, v sklepu pa smo povzeli ugotovitve 

celotne naloge. 
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2 VKLJUČEVANJE INVALIDOV NA TRG DELA S POMOČJO POKLICNE 

REHABILITACIJE  

Invalidi zaradi svojih oviranosti spadajo med najbolj ranljive skupine prebivalstva. Trbanc, 

Boškić, Kobal in Rihter (2003, 5) z ranljivimi skupinami označujejo skupine, pri katerih se 

prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, 

zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na 

primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih 

lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin in/ali pripisane stigme pogosto 

manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba, 

in manj konkurenčne na trgu delovne sile in na drugih področjih, ki delujejo po načelih 

tekmovalnosti in kjer so viri omejeni. 

Vključevanje na trg dela je zaradi njihovih oviranosti, pa tudi stigme, pogosto otežkočeno. V 

nadaljevanju bomo opredelili pojem invalidnosti z vidika zaposlovanja, predstavili oblike 

vključevanja v delovno okolje ter osvetlili poklicno rehabilitacijo, ki predstavlja podporni 

sistem, kjer so invalidi deležni strokovne pomoči pri obvladovanju svojih oviranosti, kar 

ugodno vpliva na njihov položaj pri vključevanju v socialno in delovno okolje. 

2.1 Opredelitev pojma invalidnosti 

Vprašanje definicije »osebe z invalidnostjo« in vprašanje, kako oseba z invalidnostjo sprejema 

sebe, je ključno in kompleksno, meni Kaplan (2000, 352). 

Konvencija o pravicah invalidov (United Nations 2006), ki določa minimalne standarde za 

zaščito civilnih, političnih, družbenih in ekonomskih pravic invalidov, poudarja, da je invalid 

vsaka oseba, »ki zaradi prirojene ali pridobljene pomanjkljivosti v svojih telesnih ali duševnih 

sposobnostih ni sposobna sama, delno ali v celoti, zadovoljevati potreb normalnega 

individualnega in/ali družbenega življenja«. V preambuli je po Uršiču in Tabaju (2015, 10) 

invalidnost definirana kot razvijajoči se koncept in posledica medsebojnega učinkovanja 

oviranosti, ki jih ima oseba, ter vedenjskih in okoljskih ovir, ki invalidom preprečujejo polno 

in učinkovito sodelovanje v družbi, izpostavlja pa poleg osebe kot nosilca invalidnosti tudi 

družbene ovire, ki preprečujejo njihovo sodelovanje v družbi. 

Uršič in Kroflič (2002, 9) navajata, da je oseba lahko invalid od rojstva ali pa je invalidnost 

nastala v otroštvu, najstniških letih ali kasneje v življenju, med izobraževanjem ali v času 

zaposlitve. Med invalidne osebe uvrščamo (Papilot zavod Ljubljana 2015): 

 kronične bolnike; 

 osebe s psihičnimi motnjami; 

 osebe s kombinirami motnjami; 

 slabovidne in slepe, gluhe in naglušne osebe; 
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 osebe s prirojenimi fizičnimi ali psihičnimi ovirami; 

 osebe s posledicami odvisnosti – alkohol, droge, ki onemogočajo vključevanje v pridobitno 

delo; 

 osebe s posledicami poškodb, ki po zaključenem zdravljenju niso omogočile vključitve v 

delo;  

 osebe z vsemi drugimi oviranostmi, ki onemogočajo vključevanje v vsakdanje življenje in 

delo brez pomoči drugega. 

Osebe z invalidnostjo so osebe, ki so zaradi svoje oviranosti na podlagi določene zakonodaje 

pridobile status invalidne osebe. 

Glede na to, da obstaja več vrst invalidnosti, ki jih pokrivajo različni zakoni, se tudi statusi 

invalidnosti podeljujejo na osnovi različnih zakonov. Tako npr. po Kobal Grumovi (2009, 11) 

lahko opredelimo: 

 delovne invalide, 

 vojne invalide: vojaški vojni invalidi, vojaški mirodobni invalidi in civilni invalidi vojne; 

 duševno in telesno prizadete osebe;  

 otroke s posebnimi potrebami.   

2.2 Opredelitev invalidnosti z vidika zaposlovanja in vključevanje invalidov na trg 

dela 

Definicijo invalidnosti, ki je utemeljena v 1. členu Konvencije Mednarodne organizacije dela 

št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ILO 1983), ki zavezuje tudi R 

Makedonijo, so povzele vse države podpisnice. Definicija določa, da je invalid oseba, katere 

možnosti, da si zagotovi in obdrži ustrezno zaposlitev in da napreduje v njej, so bistveno 

zmanjšane zaradi telesne in duševne okvare.  

Združeni narodi v 7. pravilu Standardov za izenačevanje možnosti invalidov (Generalna 

skupščina Združenih narodov 1993), ki se nanaša na zaposlovanje, predpisujejo državam 

»aktivno podporo pri vključevanju invalidov v redno zaposlovanje. Ta aktivna podpora lahko 

teče preko raznovrstnih ukrepov, kot sta poklicno usposabljanje in kvotni sistem, temelječih na 

vzpodbudah, rezerviranem ali usmerjenem zaposlovanju, posojilih ali dotacijah podjetjem, 

ekskluzivnih pogodbah ali prednostnih proizvodnih pravicah, davčnih koncesijah, odobritvi 

pogodb ali drugi tehnični in finančni pomoči podjetjem, ki zaposlujejo invalide. Države naj tudi 

vzpodbujajo delodajalce, da svoje obrate prilagodijo, tako da v njih lahko zaposlijo tudi 

invalidne osebe.« Standardi za izenačevanje možnosti invalidov niso zavezujoč dokument, 

predstavljajo pa moralno obvezo za države, da le-te vendarle sprejmejo ukrepe za izenačevanje 

možnosti invalidov.  

Evropska komisija v Strategiji za invalide 2010–2020 (2010, 3) posveča posebno pozornost 
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izboljšanju stanja zaposlovanja invalidov. Ukrepi so usmerjeni v zaposlovanje mladih 

invalidov, izboljšanje delovnih pogojev, karierno napredovanje, izboljšanje dostopa do 

delovnega mesta, podpiranje usposabljanja na delovnem mestu in izboljšanje dostopa do 

prostega trga dela za invalide v okviru zaščitnega zaposlovanja. 

Z vidika zaposlovanja bi invalidne osebe lahko razdelili po kriteriju zaposljivosti na več skupin, 

in sicer na (Papilot zavod Ljubljana 2015): 

 nezaposljive, 

 zaposljive v zaščitnem delovnem okolju, 

 zaposljive v običajnem delovnem okolju. 

Nezaposljivi so tisti invalidi, ki skladno z zakonodajo ne dosegajo predpisanih delovnih 

rezultatov ter niso sposobni za pridobitno delo, zato prejmejo odločbo organa skladno z 

zakonodajo (Papilot zavod Ljubljana 2015). 

Invalidi, ki so pod določenimi pogoji sposobni opravljati pridobitno delo in dosegajo 

predpisano delovno učinkovitost, se zaposlujejo v zaščitenem delovnem okolju. 

Invalidi, ki so sposobni opravljati pridobitno delo v običajnem delovnem okolju, se zaposlujejo 

na primernih delovnih mestih pod enakimi pogoji kot drugo delavno aktivno prebivalstvo, z 

upoštevanjem njihovih oviranosti, ki ne smejo vplivati na zdravje in varstvo pri delu.  

Invalidi, ki so sposobni opravljati pridobitno delo v običajnem delovnem okolju na primernih 

delovnih mestih, vendar pri tem potrebujejo določeno pomoč oziroma prilagoditve delovnega 

okolja, se zaposlujejo v okviru podporne zaposlitve skladno s konceptom podpornega 

zaposlovanja (EUSE 2005). 

Na temeljih te definicije države v svojih zakonodajah opredeljujejo oblikovanje podpornega 

okolja za čim uspešnejše vključevanje invalidnih oseb v družbo in delovno okolje. Veda, ki se 

ukvarja z vključevanjem invalidov v delovno okolje, se imenuje poklicna rehabilitacija, za 

vključevanje invalidov na običajni trg dela pa se je v svetu uveljavil koncept podpornega 

zaposlovanja. 

Osebe z invalidnostjo so širše prepoznane kot ena najbolj ekonomsko neaktivnih skupin, ki se 

sooča z znatnimi preprekami pri poskusu vstopa na odprt trg dela (Supported Emloyment 

toolkit). Z namenom, da bi se tej problematiki v družbi posvetila posebna pozornost, se je v 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kot plod sodelovanja različnih organizacij in 

posameznikov, ki se ukvarjajo z integracijo ranljivih skupin na trg dela, na osnovi poklicne 

rehabilitacije in zagovorništva v ZDA izoblikoval koncept podpornega zaposlovanja, ki se je v 

poznih osemdesetih prenesel v Evropo. Vir?  

Leta 1993 je bila z namenom uveljavljanja koncepta podpornega zaposlovanja v EU 

ustanovljena EUSE – The European Union of Supported Employment (2005), ki je sprejela 
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naslednjo definicijo: Podporno zaposlovanje je zagotavljanje podpore osebam z invalidnostjo 

in drugim ranljivim skupinam z namenom zagotovitve in vzdrževanja plačane zaposlitve na 

odprtem trgu dela. 

Vrednost, standardi in principi v podpornem zaposlovanju (EUSE 2005a) ustrezajo konceptom 

opolnomočenja, socialnega vključevanja, dostojanstva in spoštovanja posameznika. Znotraj 

Evrope je bil dosežen dogovor, da bodo državljanske pravice posameznika upoštevane v vseh 

korakih in aktivnostih podpornega zaposlovanja. 

Evropska unija predstavlja koncept podpornega zaposlovanja kot metodologijo za podporo 

osebam z invalidnostjo pri uresničevanju njihove pravice do dela (EUSE 2005a). Pri tem so 

pomembni trije elementi: 

 plačano delo; 

 odprt trg dela; 

 konstantna podpora. 

Vrednote in principi podpornega zaposlovanja so metodološko zajeti v 5-stopenjskem procesu, 

ki je prepoznan kot evropski model dobrih praks in lahko služi kot okvir znotraj podpornega 

zaposlovanja1 (EUSE 2005b). Proces celovito obravnava vključevanje ranljivih skupin, med 

katerimi so najbolj izpostavljene osebe z invalidnostjo, v zaposlitev, saj poleg želja, možnosti 

in zmožnosti uporabnika (osebe z invalidnostjo) upošteva tudi stanje na trgu dela. Aktivnosti 

usmerja v pripravo delovnega okolja – tako delovnega mesta s tehničnega vidika kot tudi 

bodočih sodelavcev ter ohranitvi zaposlitve. Proces podpornega zaposlovanja je sestavljen iz 

naslednjih korakov (EUSE 2005b): 

 vključevanje uporabnika; 

 poklicna orientacija; 

 iskanje dela; 

 delo z delodajalcem; 

 podpora na in zunaj dela. 

Vsakega od 5 korakov sestavljajo številne aktivnosti, nekatere so specializirane in so namenjene 

določeni skupini oviranosti, druge pokrivajo vse skupine oviranosti.  

Močno poudarjene so enakopravna vloga, partnerstvo, opolnomočenje in postavljanje 

posameznika v središče dogajanja, individualizacija programa, sodelovanje s širšim okoljem in 

delodajalci in razvijanje naravne opore (Tibaut idr. 2009). 

                                                 
1 European Union of supported Employment – Information Booklet and Quality Standards. 
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2.3 Poklicna rehabilitacija – podporni sistem pri vključevanju invalidov v delovno 

okolje  

Poklicna rehabilitacija je proces, ki invalidom omogoča najti, ohraniti, vrniti se in napredovati 

v ustrezni zaposlitvi ter tako povečuje njihovo vključevanje ali ponovno vključevanje v družbo. 

Fatur Videtičeva navaja, da je rehabilitacija stroka, ki že po svoji definiciji obravnava bolnika 

kot celoto, v katero sodi tudi njegova delovna zmožnost in vrnitev na delo (2009, 73). Poudariti 

moramo, da se v poklicno rehabilitacijo lahko vključujejo le invalidne osebe s saniranimi 

zdravstvenimi problemi. Sanacija zdravstvenega stanja se izvaja v okviru medicinske 

rehabilitacije. Waddell, Burton in Kendall (2008, 6) zagovarjajo stališče, da je  koncept 

zgodnjih intervencij bistvenega pomena za poklicno rehabilitacijo, kajti dlje je nekdo odsoten 

z dela, težje se bo ponovno vključil in bolj zahtevna bo poklicna rehabilitacija. 

2.3.1 Opredelitev poklicne rehabilitacije 

V Standardnih pravilih za izenačevanje možnosti invalidov, ki so jih izdali Združeni narodi 

(Generalna skupščina Združenih narodov 1993), se izraz rehabilitacija nanaša na proces, ki 

omogoča invalidom doseči in ohranjati optimalno telesno, senzorično, intelektualno, psihično 

in/ali socialno funkcijsko raven, s čimer se jim pomaga spremeniti svoje življenje v smislu višje 

stopnje neodvisnosti. Rehabilitacija lahko vključuje ukrepe, s katerimi zagotovimo in/ali 

ponovno vzpostavimo funkcije oziroma kompenziramo izgubo ali odsotnost neke funkcije ali 

funkcijske omejitve. Pri rehabilitacijskem procesu ne gre za začetno zdravstveno varstvo. 

Vključuje široko paleto ukrepov in aktivnosti, od bolj temeljne in splošne rehabilitacije do 

ciljno usmerjenih aktivnosti, npr. poklicne rehabilitacije. 

Med izvajanjem poklicne rehabilitacije sta se razvila dva različna pristopa oziroma modela 

obravnave invalidnih oseb, in sicer medicinski in družbeni, kot sinteza obeh pa je nastal novi, 

bio-psihosocialni model. Strokovne podlage za izvajanje na globalni ravni predstavlja 

Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF), v izvirniku: 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), ki jo je izdala 

Mednarodna zdravstvena organizacija (WHO 2001)2. Organizacija združenih narodov (UN) jo 

je sprejela kot eno izmed svojih socialnih klasifikacij in jo vključuje v svoja Standardna pravila 

za izenačevanje možnosti invalidov (OZN 1993). 

Medicinski model 

Osnova za obravnavo invalidne osebe v okviru poklicne rehabilitacije v medicinskem modelu 

                                                 
2 Mednarodno klasifikacijo funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF) sta v slovenskem 

jeziku izdala in založila Inštitut za varovanje zdravja R Slovenije in Inštitut R Slovenije za rehabilitacijo 

leta 2006. 
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je zdravstveno stanje3 obravnavane osebe. Za potrebe medicinskega modela uporabljamo 

Mednarodno klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (MKB-10)4.  

Skozi dolgoletno uporabo medicinskega modela v poklicni rehabilitaciji so se pokazale 

določene pomanjkljivosti. Udeležba obravnavane invalidne osebe je bila v procesu odločanja 

omejena, saj medicinski model ne upošteva nemedicinskih dejstev. Algoritem odločitev in 

postopkov temelji le na kliničnih/terapevtskih ocenah, zato je zaradi neupoštevanja 

nemedicinskih dejstev realnost takšnega pristopa pogosto nerealna in vprašljiva. Kaplanova 

(2000, 353) ugotavlja, da ima invalid v medicinskem modelu vlogo bolnika, za katerega 

normalne obveznosti v družbi, kot so hoditi v šolo, zaposliti se in prevzeti družinske obveznosti, 

niso obvezne. Pričakovati je, da bodo njihove probleme sanirali zdravstveni delavci. Strokovni 

delavci nemedicinske stroke so v tem modelu rehabilitacije v podrejeni vlogi. To potrjuje tudi 

Miles (2001), ki meni, da se kljub dobro uveljavljenim načelom, kot so preventiva, prilagoditve 

in samopomoči, premalo posveča temu, kako osebe z invalidnostjo in njihovi spremljevalci v 

resnici živijo.  

Primer: po MKB-10 pomeni amputacija obeh dojk pri ženskah 100 % invalidnost, kar pomeni 

trajno nesposobnost za delo. Pojavi se vprašanje, zakaj ženska, ki ima npr. intelektualno vrsto 

poklica, ne bi mogla opravljati svojega poklica. 

Družbeni model 

Po Langu (2007, 3) družbeni model opredeljuje invalidnost predvsem kot težavo, ki jo ustvarijo 

okoliščine v družbi. Invalidnost obravnava kot problem vključevanja posameznika v družbo. 

Za sodelovanje invalidne osebe na vseh področjih družbenega življenja so potrebne spremembe 

na vseh področjih družbenega življenja in so odgovornost celotne družbe. S tem postane 

invalidnost vprašanje človekovih pravic in politično vprašanje. 

Bio-psihosocialni model 

Zaradi pomanjkljivosti obeh modelov je razvit bio-psihosocialni model, ki v procesu obravnave 

invalidne osebe v okviru poklicne rehabilitacije upošteva celostno funkcioniranje obravnavane 

osebe. Osnova za izvajanje tega modela je Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane 

zmožnosti in zdravja (MKF). MKF klasificira/opisuje zdravstveno stanje in z zdravjem 

povezano stanje osebe, vendar vedno v kontekstu osebnih značilnosti in značilnosti okolja in 

tako združuje oba modela. Omogoča širše razumevanje delovanja osebe v delovnem in 

                                                 
3 Zdravstveno stanje se nanaša na bolezen oziroma poškodbo – disability. 
4 Naslov izvirnika: The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 

Tenth Revision, Australian Modification (ICD-10-AM) – Tabular list of diseases. © Copyright 

Commonwealth of Australia 2008, Sixth Edition. SZO (WHO) je zaupala avtorske pravice za slovensko 

izdajo knjige MKB-10 (2. izdaja) Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije. 
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socialnem okolju in s tem tudi učinkovito načrtovanje multidisciplinarnega programa poklicne 

rehabilitacije. Za oceno zdravstvenega stanja uporabljamo Mednarodno klasifikacijo bolezni in 

sorodnih zdravstvenih problemov (MKB-10). 

2.3.2 Namen in cilji poklicne rehabilitacije 

Namen poklicne rehabilitacije je z vidika zaposlovanja posameznika invalidno osebo usposobiti 

za ustrezno delo. Cilj poklicne rehabilitacije je zaposlitev invalidne osebe, ohranitev zaposlitve, 

možnost napredovanja ali spremembe poklicne kariere (Papilot zavod Ljubljana, 2015). 

Kultura okolij je vpliven dejavnik pri oblikovanju podpornega okolja, katerega naravnanost se 

kaže v vključevanju in vpetosti invalidnih oseb v delovno in socialno okolje. Neposredno vpliva 

na njihovo sprejetost v družbi, kar se odraža tudi v njihovem socialno-ekonomskem statusu. 

Invalidnost vpliva na vsakogar, ki pride v kakršenkoli odnos z osebo z invalidnostjo, sta 

prepričana Riggar in Maki (2009, 119). Skupnostno delo, ki vključuje interesne skupine 

predstavnikov lokalnih skupnosti, strokovnih institucij, delodajalcev, invalidskih organizacij, 

svojcev, izobraževalnih ustanov in izvajalcev rehabilitacijskih programov, je kakovostna 

osnova nadaljnjega razvoja rehabilitacijskih programov, ki temeljijo na značilnostih in potrebah 

lokalnega okolja (Uršič, Fatur in Vidmar 2009). 

Da bi dosegli uspeh v poklicni rehabilitaciji posameznika, se morajo med seboj povezovati 

proces, sistem in cilj. Ta povezanost se ne dogaja samo na individualni, ampak tudi na 

kolektivni ravni, saj se sodelovanje in povezovanje različnih ustanov in institucij s področja 

zdravstva, socialnega varstva, šolstva, pokojninsko-invalidskega zavarovanja in zaposlovanja, 

ki se srečujejo na polju poklicne rehabilitacije, izvajata tako na formalni kot tudi akcijski ravni, 

da bi zagotovili (Zagorc idr. 2008, 103–104): 

 racionalnost postopkov; 

 hitro delovanje; 

 polno učinkovitost, kakovost storitev; 

 prilagodljivost; 

 visoko stopnjo sodelovanja. 

2.3.3 Glavne aktivnosti poklicne rehabilitacije 

Poklicna rehabilitacija je celovit proces priprave, obravnave in vodenja invalidne osebe, ki je 

sestavljen iz vseh tistih aktivnosti, ki so potrebne, da invalidna oseba uresniči cilje poklicne 

rehabilitacije, torej da se usposobi za ustrezno delo, da se zaposli, da zaposlitev zadrži, da v njej 

napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero (Zavod Papilot Ljubljana 2015). 

Kot glavne aktivnosti bi lahko opredelili (Zavod Papilot Ljubljana 2015): 

 ugotavljanje stanja invalidne osebe; 
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 izdelava rehabilitacijskega načrta; 

 izvedba rehabilitacijskega načrta; 

 spremljava doseženih rezultatov in njihove vzdržljivosti. 

Znotraj glavnih aktivnosti bi lahko opredelili niz raznovrstnih, med seboj prepletajočih se 

aktivnosti, ki jih z uporabo različnih metod izvajajo strokovnjaki različnih profilov, vse z 

namenom uresničevanja zastavljenih ciljev. Povzeto po Doktrini in tehnologiji dela s težko 

zaposljivimi osebami5 (Zagorc idr. 2008, 105–149), lahko opredelimo naslednje aktivnosti: 

 triaža z motivacijo, v katero so napoteni kandidati zaradi definiranja problema, interesa in 

motivacije za nadaljnje vključevanje v izbrane aktivnosti; 

 ocenjevanje preostale delovne sposobnosti; 

 psihosocialna rehabilitacija, katere cilji so izboljšanje samopodobe, dvig samozavesti, 

uvid in sprejemanje svoje trenutne situacije, trening socialnih in komunikacijskih veščin in 

učinkovito reševanje problemskih in konfliktnih situacij; 

 pridobivanje veščin in znanj za iskanje zaposlitve in aktivno vključevanje na trg dela; 

 iskanje ustrezne zaposlitve; 

 analiza in prilagajanje delovnega mesta zaradi izboljšanja možnosti za zaposlovanje; 

 pridobivanje delovnih veščin, ki je namenjeno izboljšanju delovnih veščin, lahko je na 

konkretnem delovnem mestu ali v simuliranem delovnem okolju, če kandidat ni sposoben 

vključitve v običajno delovno okolje; 

 strokovna pomoč in spremljanje zaradi uspešnega vključevanja v delo oziroma 

izobraževanje oziroma zadržanje delovnega mesta; 

 funkcionalno opismenjevanje; 

 programi delovne in socialne vključenosti, v katere se napotuje osebe z večjimi oviranostmi 

in potrebujejo daljšo obravnavo. 

Triaža z motivacijo je aktivnost, usmerjena v osnovno orientacijo posameznika, prepoznavanje 

njegove življenjske situacije, potencialov, ciljev in pričakovanj ter možnosti v lokalnem okolju. 

Aktivna vloga obravnavane osebe temelji na realnem prepoznavanju ovir, pridobivanju 

potrebnih informacij o mogočih oblikah reševanja svoje problematike kot tudi na pravici do 

lastnega načrtovanja, izbire ciljev in prevzemanja odgovornosti za njihovo uresničevanje. 

Vsebina aktivnosti je individualizirana, saj se oblike in vsebine ocenjevanja določajo za 

vsakega posameznika posebej, upoštevajoč njegove potrebe in sposobnosti. Po Tidwellovi idr. 

(2016) ocenjevanje z več vidikov strokovnemu timu omogoča celovit vpogled v problematiko 

posameznika, kar je bistveno za razvoj kariernih ciljev. 

Področja ocenjevanja preostale delovne sposobnosti obsegajo: oceno zdravstvenega stanja, 

socialnih dejavnikov, izobraževalno-poklicnih dejavnikov in delovnih izkušenj, sposobnost 

                                                 
5 Doktrina i tehnologija rada sa teže zapošljivim licima. 
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učenja, mentalne sposobnosti, osebnost in obnašanje, sprejemanje lastne oviranosti, obnašanje 

v delovni situaciji na določenem področju dela oziroma usposabljanja. Zagorc in Polović (2003, 

81) poudarjata, da trenutno stanje sposobnosti, interesov, prepričanj, vrednot, delovnih navad 

in osebnostnih lastnosti, ki jih ugotovimo s pomočjo psihodiagnostičnih sredstev, ni samo 

osnova za postavljanje diagnoze, ampak tudi temelj novega učenja, ker se navedene lastnosti 

neprestano menjajo kot rezultat izkušenj.  

Triaža z motivacijo in ocenjevanje preostale delovne sposobnosti predstavljata izhodišče za 

nadaljnje vključevanje invalida v proces poklicne rehabilitacije. Brejc (1990, 15) poudarja, da 

moramo pri izboru in uporabi metod za ocenjevanje vse naše znanje usmeriti v oblikovanje 

celovitega, potrebam rehabilitanta in okolja prilagojenega načrta nadaljnje rehabilitacijske 

pomoči. 

Psihosocialna rehabilitacija pomeni vzpodbujanje in poglabljanje razvoja notranje motivacije 

za reintegracijo v socialno in delovno okolje. Poudarek je na vzpodbujanju reševanja 

vsakodnevnih problemov kot izzivu za osebni razvoj, kajti le na ta način lahko posameznik 

gradi svojo sedanjost in prihodnost ter oblikuje realen odnos do preteklosti. 

Psihosocialna rehabilitacija zajema niz svetovalnih postopkov in metod, ki niso usmerjeni v 

terapijo. Rehabilitantu omogočajo razvijanje manjkajočih socialnih veščin, ki so izginile zaradi 

daljše izključenosti, izboljšanje komunikacijskih veščin, učenje različnih pristopov in tehnik za 

reševanje problemov kot tudi tehnik sproščanja zaradi preprečevanja stresnih situacij in 

boljšega funkcioniranja. Po Prazniku (2015, 107a) je ključnega pomena pri delu z uporabnikom 

aktiviranje njegovega miselnega procesa in razvoja zaradi sprejemanja svoje situacije in se 

pozitivnega odločanja. 

Pridobivanje veščin in znanj za iskanje zaposlitve in aktivno vključevanje na trg dela temelji na 

predhodni pripravi rehabilitanta, predvsem pa na oceni preostalih delovnih sposobnosti, ki je 

osnova za nadaljnje poklicno usmerjanje. Rehabilitant mora imeti pri načrtovanju svoje bodoče 

poklicne poti možnost samoodločanja. Za ta korak bi lahko izpostavili misel dr. Rutarja: 

»collaborative cosultation« ali skupno razmišljanje o reševanju problemov (Rutar 2015).  

Pred začetkom iskanja ustrezne zaposlitve mora biti rehabilitant seznanjen z zakonitostmi trga 

dela ter primerno usposobljen za iskanje dela skladno s svojim rehabilitacijskim načrtom. Po 

Powerju (2006, 15) je ključnega pomena rehabilitantova pripravljenost za delo, to pomeni, da 

je zaposljiv in delodajalcu všečen. Razvite mora imeti ustrezne delovne veščine in delovno 

osebnost, obenem pa mora biti sposoben narediti na delodajalca dober vtis. Langman (2012, 

195) ugotavlja, da je očiten problem izvajalcev, ki se ukvarjajo z brezposelnimi, da se namesto 

z umestitvijo na ustrezno delovno mesto pogajajo z delodajalci o rehabilitacijskem načrtu in 

prilagoditvi delovnega mesta. 

Prilagoditev delovnega okolja in delovnega mesta je pomemben element poklicne 
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rehabilitacije, ki pripomore k učinkovitemu vključevanju invalidne osebe v delovno okolje. 

Hershenson (1996, 442–446) meni, da morajo svetovalci posvečati več pozornosti razvoju 

prilagoditve dela ter s tem povezanim problemom. Prilagoditev delovnega mesta in delovnega 

okolja izvajamo z namenom zmanjšanja delovnih obremenitev in izogibanja škodljivim 

vplivom, s ciljem večje učinkovitosti in varnosti na delovnem mestu. Ameriško Ministrstvo za 

zdravje6 (2006, 4–6) meni, da bo prilagoditev delovnega mesta uspešna le, če bo izvedena v 

podpornem in razumevajočem okolju. V izogib potencialnemu negativnemu vplivu na 

delavčevo mentalno zdravje priporoča postopno oblikovanje zdrave psihološke klime na 

delovnem mestu. To potrjuje tudi Gatesova (1993, 179), ki meni, da k temu pripomore tudi 

soodločanje delavca in uporaba njegovih veščin. 

Izhodišče za prilagoditev delovnega mesta in delovnega okolja predstavljajo poleg invalidove 

oviranosti in njegovih preostalih delovnih sposobnosti tudi zahteve delovnega mesta in 

delovnega okolja. V okvir prilagoditev sodijo delovni objekti, vključno z dostopom, delovna 

sredstva, zaščitna sredstva, pomožni prostori (jedilnica, garderoba, sanitarije), delovno 

pohištvo, proces in tehnologija dela ter ustrezna usposabljanja in izobraževanja. Človek si že 

od nekdaj z različnimi tehničnimi pripomočki izboljšuje svoje omejene senzorične ali 

motorične zmožnosti. Z njimi zmore več, dejavnosti opravlja varneje, hitreje in učinkoviteje. 

Še pomembnejši so ti pripomočki za hendikepirane, saj jim omogočijo, da se ob njihovi pomoči 

enakovredneje in z bolj izenačenimi možnostmi vključujejo v različne segmente družbenega 

delovanja (Peljhan in Vidergar 2015, 146–147). Po Vidmarju (2009, 85) bi informacijsko-

komunikacijske tehnologije, povezane z GPS ali podobnimi sistemi, pripomogle k vključenosti 

in kakovosti življenja ljudi z omejenimi zmožnostmi oziroma posebnimi potrebami. 

Pridobivanje delovnih veščin obsega sistematično izkustveno učenje na posebej izbranih 

delovnih mestih in situacijah. Program usposabljanja mora biti prilagojen potrebam 

rehabilitanta, njegovim sposobnostim in možnostim za nadaljnji poklicni razvoj s ciljem, da se 

mu olajša prehod v delo oziroma da zadrži zaposlitev in v njej napreduje ob istočasnem 

zmanjševanju negativnega vpliva njegovih oviranosti. Navedeni cilj lahko dosežemo skozi tri 

prepletajoče se segmente: delovno prilagajanje, osebnostno prilagajanje in prilagajanje 

delovnemu okolju (Papilot zavod Ljubljana 2015). 

Pridobivanje delovnih veščin se lahko izvaja pri delodajalcu ali v simuliranem delovnem 

okolju. Usposabljanje pri delodajalcu je usmerjeno na zaposlitev invalida v obstoječem 

delovnem okolju, medtem ko usposabljanje v simuliranem delovnem okolju omogoča daljše 

obdobje navajanja na zahteve dela ter več praktičnega usposabljanja za posamezne faze dela, 

ker je storitev tehnološko, delovnoterapevtsko in rehabilitacijsko podprta (Papilot 2015). 

Strokovna pomoč in spremljanje na delovnem mestu sta aktivnosti (EUSE 2005), ki se 

uporabljata pri zaposlovanju invalidne osebe na odprtem trgu dela, in sicer takrat, ko oseba brez 

                                                 
6 United States: Department of Health. 
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strokovnega vodenja in pomoči ne bi bila sposobna zadržati zaposlitve. V tem primeru gre za 

podporno zaposlitev. 

Če je invalidna oseba v procesu poklicne rehabilitacije skladno z rehabilitacijskim načrtom 

vključena v izobraževanje, se ji strokovna pomoč in spremljava lahko zagotovita tudi v procesu 

izobraževanja. 

Spremljanje posameznika tudi sicer predstavlja zaključni del poklicne rehabilitacije in s tem 

realizacije poklicnega cilja in omogoča hitro povratno informacijo upravičenosti predhodnih 

usmerjanj in aktivnosti ter odklanjanje morebitnih motenj, ki bi vplivale na zadovoljstvo 

invalida z vključitvijo v delo (ILO 1995). 

Po definiciji Unescovega Inštituta za statistiko (UNESCO 2014) je »funkcionalno pismena 

oseba tista, ki je zmožna sodelovati v vseh življenjskih dejavnostih, ki zahtevajo pismenost za 

vsakdanje delovanje v družbeni skupnosti, ter uporablja svoje bralne, pisne in računske 

spretnosti za osebni razvoj in razvoj družbene skupnosti«. 

Hiter razvoj tehnologij, pa tudi delovanje družbe nasploh, zahtevata veliko učljivost in 

prilagodljivost njenih članov. Invalidne osebe, ki so zaradi svojih oviranosti pogosto 

dolgotrajno brezposelne in izključene iz tehnološkega razvoja in družbenega dogajanja, težko 

sledijo vsem tem zahtevam. To potrjujeta tudi Riemer-Reiss in Wacker (2000, 44–50), ki 

ugotavljata, da so številne osebe z invalidnostjo nezadovoljne s tehničnimi pripomočki in jih 

prenehajo uporabljati. Stopnja opuščanja tehničnih pripomočkov se giblje od 8 do 75 %. Če jih 

želimo uspešno rehabilitirati in jih vključiti v delovno in družbeno okolje, jih moramo na to 

ustrezno pripraviti. Usvojiti morajo številna znanja in veščine, ki so vezane na vsakdanje 

življenje v skupnosti. 

V programe delovne in socialne vključenosti se napotujejo osebe z večjimi oviranostmi, ki 

potrebujejo daljšo obravnavo, ter osebe, za katere je ocenjeno, da s svojimi razpoložljivimi 

potenciali, veščinami in znanji ne dosegajo praga aktivnega vključevanja v socialno in delovno 

okolje.   

2.3.4 Multidisciplinarni timski pristop 

Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem pri obravnavi posamezne invalidne osebe 

sodelujejo strokovnjaki različnih ved in profilov, in to s ciljem, da bi obravnavano osebo kar 

najbolje pripravili na aktivno življenje. S posameznikom delajo timsko, pri čemer poleg 

njegovih sposobnosti in zmožnosti upoštevajo tudi njegove želje in interese ter razmere v 

okolju. V rehabilitacijske time se tako po potrebi vključujejo socialni delavci, psihologi, delovni 

terapevti, tehnologi, zdravniki medicine dela, psihiatri, specialni pedagogi, defektologi, 

inženirji varstva pri delu in drugi strokovnjaki, ki jih zahteva obravnavana problematika. Vsak 

strokovnjak v procesu obravnave uporablja instrumente oziroma metode dela s ciljem, da se 
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ustvari kar najobjektivnejši uvid v situacijo posameznika, kar predstavlja osnovno izhodišče za 

daljnjo obravnavo (Zagorc idr. 2011). 

Vodja rehabilitacijskega tima mora biti oseba, ki ima poleg odličnih strokovnih kompetenc 

razvite tudi organizacijske, saj mora v procesu rehabilitacije organizirati vrsto aktivnosti ter 

koordinirati delo strokovnih delavcev, različnih institucij in delodajalcev ter sodelovati tako z 

invalidom kot tudi z njegovo družino. Pri obravnavi najtežjih invalidov se strokovni tim po 

potrebi razširi z dodatnimi strokovnjaki. Tako npr. Peljhan in Kravanja navajata (2015, 38), da 

je v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik v strokovno delo vključen 

širok interdisciplinarni tim, v katerega se vključujejo poleg standardnih članov tudi učitelj, 

vzgojitelj, medicinska sestra, fizioterapevt, logoped ter spremljevalec in negovalec. 

Pri delovanju rehabilitacijskih timov je zelo pomembno, da pri sodelovanju med obravnavo 

pride do uskladitve strokovnih mnenj aktivnosti članov tima in s tem do sinergičnih učinkov, 

ki pripomorejo k uspešnemu doseganju rehabilitacijskih ciljev (Papilot zavod Ljubljana 2015). 

2.3.5 Izvajanje poklicne rehabilitacije 

Izvajanje poklicne rehabilitacije je predpisano z nacionalnimi zakonodajami, ki to področje 

različno urejajo. Pogosto je ureditev predpisana glede na razpoložljive vire financiranja. 

Poklicna rehabilitacija se lahko izvaja kot javna služba zgolj v okviru javnih institucij, lahko se 

izvaja kot javna služba v okviru zasebnih (in) javnih institucij, ki s koncesijami pridobijo 

pravico za opravljanje javne službe, lahko se izvaja na pobudo civilne iniciative in s 

financiranjem donacijskih shem. Tako npr. Cole, Cope in Cervelli (1985, 38–40) opisujejo 

cenovno ugoden individualiziran in podrobno strukturiran model poklicne rehabilitacije oseb s 

poškodbo glave, ki ga izvajajo visoko usposobljeni strokovnjaki skupaj z usposobljenimi 

prostovoljci kot alternativo cenovno neugodnemu medicinskemu modelu. 

2.3.6 Standardi in normativi za izvajanje poklicne rehabilitacije 

Glavni cilj standardov kakovosti v poklicni rehabilitaciji je zagotoviti enako dostopnost, enako 

vsebino in enako kakovost storitev vsem uporabnikom. To pomeni, da moramo v načrtovanje 

in izvajanje standarda kakovosti vključiti tudi uporabnike in jih postaviti v sam vrh prioritet. 

Gebelet in Franchignoni (2007, 125) menita, da je v sistemu standardov kakovosti treba določiti 

smernice standardov kakovosti oziroma določiti minimalne kriterije za programsko strukturo, 

proces, vrednotenje proizvodov kot tudi kontrolo sistema, ki certificira izvajalce poklicne 

rehabilitacije, in opredeliti intervale njihove kontrole. 

Na pobudo  Evropske platforme za rehabilitacijo7 je nastal Evropski sistem kakovosti na 

                                                 
7 EPR – European Platform for Rehabilitation. 
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področju socialnovarstvenih storitev – EQUASS8, ki omogoča organizacijam, ki se ukvarjajo z 

izvajanjem storitev socialnih programov, med katere sodi tudi poklicna rehabilitacija, 

certificiranje teh storitev na evropski ravni. V proces certificiranja vključuje tudi uporabnike, 

saj se jim želi s ciljem kar najbolj kakovostnih storitev čim bolj približati. Na evropski ravni 

želi okrepiti področje socialnovarstvenih storitev in vzpostaviti konkurenčen trg ponudnikov 

storitev. Uporabnikom na področju celotne Evrope želi omogočiti enako kvaliteto in 

neprenehno izboljšavo storitev (povzeto po URI-Soča 2011). 

Evropska platforma za rehabilitacijo9 je razvila dva sistema kakovosti v rehabilitaciji, najprej 

Evropski znak kakovosti v rehabilitaciji (EQRM), ki ga je leta 2003 potrdil tudi Evropski 

parlament. Zaradi težav organizacij pri pridobivanju tega certifikata je leta 2006 razvila sistem 

kakovosti EQUASS (2010), ki organizacijam postavlja minimalne zahteve glede sistema 

kakovosti, ki jih je treba izpolnjevati za pridobitev EQRM. 

Oba sistema kakovosti temeljita na naslednjih načelih odličnosti: voditeljstvo, pravice, etika, 

partnerstvo, udeležba, osredotočenje na osebo, kompleksnost, usmerjenost v rezultate, nenehno 

izboljševanje. 

S standardi za izvajanje poklicne rehabilitacije predpisujemo strokovne pristope, vsebino, 

proces in metode dela ter določamo minimalne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za njeno 

izvajanje v praksi. Gobelet in Franchignoni (2006, 125) navajata, da je pri standardizaciji 

procesa poklicne rehabilitacije treba posebno  pozornost posvetiti proizvodom. V poklicni 

rehabilitaciji so to storitve, pri katerih je treba opredeliti strukturo posameznih storitev.  

Ustrezna informacijska podpora lahko dodatno pripomore k standardiziranemu in preglednemu 

izvajanju storitev poklicne rehabilitacije, spremljanju napredovanja posameznika, nadzoru in 

vrednotenju. 

V poklicni rehabilitaciji uporabljamo različne metode in tehnike dela, ki jih izbiramo glede na 

vrsto, vsebino in zahteve posamezne aktivnosti, ter značilnosti in potrebe obravnavane 

invalidne osebe,  kot so (URI-Soča: Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo 2012): 

individualno in skupinsko svetovanje; usmerjeni in strukturirani intervju; pregled in analiza 

obstoječe dokumentacije; izkustveno delo v skupini; ocena vrste in stopnje težav in ovir; 

specialistični pregledi; standardizirani preizkusi; ocenjevanje skozi aktivnost. 

Za izvajanje poklicne rehabilitacije moramo zagotoviti ustrezno infrastrukturo, kar pomeni, da 

morajo objekti ustrezati zahtevam Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o 

splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (direktiva o enakosti pri 

zaposlovanju) (2015/2116(INI), ki glede primerne prilagoditve navaja: »Da se zagotovi 

skladnost z načelom enakega obravnavanja, kar zadeva hendikepirane osebe, se zagotovijo 

                                                 
8 EQUASS – European Quality in Social Service. 
9 European Platform for Rehabilitation. 
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primerne prilagoditve. To pomeni, da delodajalci sprejmejo ustrezne ukrepe glede na potrebe v 

konkretni situaciji, da se hendikepirani osebi omogoči dostop, sodelovanje ali napredovanje v 

službi ali usposabljanje, razen če bi taki ukrepi delodajalca nesorazmerno obremenili. 

Obremenitev ni nesorazmerna, če jo v zadostni meri kompenzirajo ukrepi v okviru politike, ki 

jo zadevna država članica izvaja v zvezi s hendikepiranimi osebami.« 

Zagotovitev enake kakovosti storitev vsem uporabnikom zahteva tudi standardizacijo 

minimalnih znanj, ki jih morajo imeti posamezni strokovni delavci, ki so vključeni v proces 

izvajanja poklicne rehabilitacije. Nacionalne zakonodaje se temu elementu standardov pogosto 

izognejo, in sicer predvsem zaradi strahu pripravljavcev zakonodaje, da bodo morali tudi oni 

pristopiti k obveznemu preverjanju znanja. Vsebina potrebnih znanj je lahko vezana na 

posamezni strokovni profil ali pa gre za znanja, ki jih morajo imeti vsi strokovni delavci, 

vključeni v rehabilitacijski proces. Radonjič Miholič (2009, 64) poudarja, da morajo 

strokovnjaki zaradi zahtevnih nalog, s katerimi se soočajo rehabilitacijski timi, nenehno slediti 

in dopolnjevati lastno strokovno znanje ter biti sposobni razumeti specifične probleme in 

sodelovati z drugimi strokovnjaki pri njihovem reševanju. Pri izvajanju posameznih storitev v 

okviru rehabilitacijskega tima sodelujejo strokovnjaki različnih ved. Maki (2011, 201) meni, da 

morajo biti strokovnjaki za izvajaje poklicne rehabilitacije visoko usposobljeni, saj naj bi poleg 

zaključenega šolanja na magistrski ravni iz poklicne rehabilitacije ali sorodnih ved tudi opravili 

nacionalni strokovni izpit. 

Evropska komisija je pripravila evropski kompetenčni okvir za svetovalce v službah za 

zaposlovanje (European Commission 2014), ki lahko smiselno služi tudi za standardiziranje 

znanj strokovnih delavcev na področju poklicne rehabilitacije. 

Normiranje timskega dela je za učinkovito delovanje rehabilitacijskih timov zelo pomembno. 

Williams (2009, 368) navaja, da normativi povedo članom tima, kaj se od njih pričakuje, po 

drugi strani pa vplivajo na delovanje tima v pozitivni in negativni smeri. Pozitivno sprejemanje 

normativov je povezano z organizacijsko kulturo, zaupanjem in zadovoljstvom na delu. 

2.3.7 Spremljava in vrednotenje procesa poklicne rehabilitacije 

Pomemben del standardov kakovosti predstavljata nadzorovanje in nenehno izboljševanje 

procesov. Preverjanje smotrnosti in učinkovitosti procesa poklicne rehabilitacije zahteva 

njegovo neprestano spremljanje in vrednotenje vseh faz in procesov, strokovnega dela 

izvajalcev, zadovoljstva uporabnikov, sodelujočih institucij, delodajalcev in doseganja 

rezultatov, da bi ga lahko po eni strani finančno upravičili, po drugi pa izboljšali. Prizadevanja, 

da se vzpostavi enoten sistem evalvacije in da se obelodanijo poraba sredstev in resnični 

rezultati, lahko naletijo na močan politični odpor, negodovanje in zavračanje (Morra Imas in 

Rist  2009). Odpor proti vrednotenju rezultatov je zlasti pogost v manj razvitih državah. 
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V načrtovanje evalvacije Morra Imas in Rist (2009, 234) vključujeta: glavne evalvacijske teme 

in vprašanja; opis evalvacijskega pristopa; določena evalvacijska vprašanja in podvprašanja; 

operacionalizacijo (mere in indikatorji), izvor podatkov in metodoloških strategij za zbiranje 

posameznih vrst podatkov; načrtovane analize in strategije širjenja. Za spremljanje in 

vrednotenje procesa poklicne rehabilitacije lahko uporabimo participacijsko metodo evalvacije, 

ki jo Paulmer (2005, 19) opisuje kot kolektivno oceno programa s strani deležnika in 

uporabnika. Gre za evalvacijo, kjer se odgovornost za načrtovanje, izvajanje in poročanje deli 

med deležnike, ki lahko pomagajo definirati evalvacijska vprašanja, zbirati in analizirati 

podatke in pripraviti poročilo. 

2.4 Oblike vključevanja invalidne osebe v delovno okolje 

Oblike vključevanja invalidne osebe v delovno okolje so lahko različne, odvisne so od faze 

poklicne rehabilitacije, v kateri je invalid, sposobnosti in veščin invalida, invalidove 

delazmožnosti, od stanja na trgu dela, potreb delodajalca, posebnosti in zahtevnosti delovnega 

mesta. Moramo poudariti, da vse oblike vključevanja invalida v delovno okolje ne pomenijo 

zaposlitve, lahko gre za delovni preizkus, usposabljanje na delovnem mestu, prostovoljno delo 

ali vključitev v programe socialne in delovne vključenosti. Praznik (2015, 122) izpostavlja 

problem zaposlovanja mladih, ki so končali šolo, pridobili poklicno izobrazbo in poklic, vendar 

se v njem ne morejo zaposliti. To potrjuje tudi Kožar (2015, 78), ki meni, da se mladi gibalno 

ovirani invalidi, kljub svoji poklicni izobrazbi verjetno ne bodo zaposlili. 

Delodajalci predstavljajo enega ključnih elementov pri vključevanju invalidnih oseb na trg dela, 

saj so oni tisti, ki invalidu zagotovijo ustrezno delo, ki mu omogoča dostojno življenje. Na 

odnos delodajalcev do invalidnosti in vključevanja invalidov v trg dela vpliva pogosto več 

faktorjev, med katerimi velja izpostaviti osebno izkušnjo z invalidnostjo, kulturo okolja in 

podporno zakonodajo. V primeru nastanka invalidnosti pri delodajalcu, je ohranitev delovnega 

mesta za invalidno osebo zelo pomembna. Hartnett, Stuart, Thurman, Loy in Batiste (2011) 

poudarjajo, da imajo delodajalci s tem, da ohranijo zaposlitev kvalitetnih delavcev korist, saj 

poleg povečanja dobička prihranijo stroške za zaposlovanje in usposabljanje novih delavcev. 

Prepoznavanje  vrednosti posameznika kot človeškega bitja in ustvarjanje trajnostnih in 

vključujočih (inkluzivnih) delovnih mest ima ugoden vpliv na povečanje organizacijske in 

kulturne klime v podjetju. 

2.4.1 Delovni preizkus 

Delovni preizkus pomeni vključevanje osebe, tudi invalida, v delovno okolje z namenom 

preizkusa njegovih delovnih sposobnosti, lastnosti, zmožnosti, znanj in veščin.  

Delovni preizkus se lahko uporabi v primeru faze ocenjevanja invalidovih delovnih značilnosti, 

pa tudi kot preizkus invalidovih sposobnosti pred sklenitvijo delovnega razmerja v realni ali 
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simulirani delovni situaciji. Uspešno opravljen delovni preizkus je običajno pozitiven znak tako 

za delodajalca kot potencialnega delavca – invalida, da je sklenitev delovnega razmerja 

smiselna in koristna za oba, nezadovoljujoči rezultati pa pomenijo, da delovno mesto za 

invalida ni primerno oziroma da poklicna rehabilitacija še ni zaključena. Gabelet in 

Franchignoni (2006, 116) navajata kot pomembni izhodišči za opravljanje delovnega preizkusa:  

 standardizirano delovno proceduro z jasnimi navodili in časom trajanja  od 20 do 30 minut 

ter 

 delo mora biti časovno merljivo oziroma izraženo s številom kosov v časovni enoti. 

Realno sliko o sposobnostih invalidne osebe dobimo s primerjavo doseženih rezultatov z 

rezultati, ki jih dosežejo osebe brez invalidnosti (Gabelet in Franchignoni 2006, 116). 

Običajno je, da v času delovnega preizkusa ne pride do zaposlitve, saj je delovni preizkus 

praviloma kratek. V okviru poklicne rehabilitacije gre za običajen ukrep, medtem ko delovni 

preizkus ni v skladu s konceptom podpornega zaposlovanja, ki ga priznava le kot skrajni in 

časovno omejen ukrep v korist pridobitve zaposlitve (EUSE, 2005b).  

2.4.2 Usposabljanje na delovnem mestu 

Usposabljanje na delovnem mestu je začasni ukrep, ki je namenjen izboljšanju delovnih veščin 

oziroma pridobivanju novih. Gre za časovno omejen ukrep, običajno traja od enega do nekaj 

mesecev, lahko pa se izvaja v običajnem ali simuliranem delovnem okolju. Fatur Videtičeva 

(2009, 75) poudarja, da se programi usposabljanja za delo, še posebno pri delodajalcih, kažejo 

kot najbolj uspešni za ohranjanje in doseganje zaposlenosti. Burgstahler in Doe (2014) za 

usposabljanje mentorjev kot metodo predlagata simulacijo določene oviranosti, da bi lažje 

razumeli potrebe invalidov. Moderne tehnologije, pravi Shah (2005, 31), omogočajo »mobilne 

delavce«, kar je priložnost za zaposlovanje oseb z invalidnostjo. Vash in Crewe (2004, 125) 

menita, da moderne tehnologije invalidom omogočajo precej dobro plačanih delovnih mest za 

delo na daljavo. Budziszewski idr. (2011, 355–358) priporočajo navidezno delovno okolje za 

preverjanje prilagojenega delovnega okolja in dodajanje morebitnih novih prilagoditev. Wilson, 

Foreman in Stanton (1997, 213–220) vidijo korist za invalide predvsem v tem, da se lahko 

vključujejo v aktivnosti v simuliranem (virtualnem) delovnem okolju neodvisno od svoje 

oviranosti in znanja in veščine nato prenesejo v realno delovno okolje. 

Simulirano delovno okolje je kar najbolj verodostojen posnetek običajnega delovnega okolja, 

omogoča pa intenzivnejše in bolj v posamezne veščine in znanja usmerjeno usposabljanje kot 

običajno delovno okolje (Papilot 2007). Vključitev invalida v simulirano delovno okolje je 

zaradi skupinskih oblik dela običajno tudi cenejša in pomeni dobro psihosocialno in poklicno 

pripravo invalida na zaposlitev. Poznamo dve obliki usposabljanja v simuliranem delovnem 

okolju, in sicer učne delavnice in učna podjetja. Proces usposabljanja invalidnih oseb v 

kompetentne delavce je običajno precej kompleksen in zahteva tudi od delodajalcev precej 
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vloženega napora. Rešitev tega problema je dokaj preprosta: invalide je treba predhodno 

usposobiti za opravljanje določenih delovnih nalog, jih naučiti delovnih navad in mehkih 

veščin, da bodo lahko čim prej začeli samostojno delati, prevzeli za svoje delo odgovornost in 

se uspešno vklopili v delovno okolje. To omogočata oba koncepta usposabljanja v simuliranem 

delovnem okolju: učno podjetje in učna delavnica. 

Učno podjetje je navidezno podjetje, ki deluje po vseh načelih pravega podjetja, le da je predmet 

poslovanja navidezen. Namen učnega podjetja je učenje in usposabljanje udeležencev za 

uspešen in učinkovit prehod v zaposlitev. Učno podjetje je organizirano po vseh običajnih 

organizacijskih predpisih, z vsemi oddelki, potrebnimi za uspešno poslovanje. Ima direktorja, 

poslovnega sekretarja, kadrovski oddelek, oddelke za načrtovanje in razvoj, marketing, 

računovodstvo, proizvodnjo in druge oddelke po potrebi, tako da udeleženci skorajda ne opazijo 

razlike med pravim in učnim podjetjem (Papilot 2007). 

Učna podjetja poslujejo v okviru trga učnih podjetij. Inštitucije za usposabljanje in 

izobraževanje, v katerih delujejo učna podjetja, se vključujejo v mrežo učnih podjetij tako na 

lokalni kot tudi mednarodni ravni, kjer je v okviru globalnega združenja EUROPEN vključenih 

nekaj tisoč učnih podjetij s celega sveta (Papilot 2007). 

Skupna značilnost učnih podjetij je, da je ta metoda usmerjena na praktično usposabljanje 

udeležencev. V učnem podjetju udeleženci uporabljajo pridobljena znanja in veščine pod 

nadzorom posebej usposobljenih trenerjev na način izkustvenega učenja z delom "Learning by 

doing" in na način samostojnega učenja. V kadrovskem oddelku pa je del aktivnosti realen, in 

sicer zaposlovanje udeležencev na realnem trgu dela (Papilot 2007) .  

Pomemben element v delovanju učnega podjetja je kroženje na delovnih mestih (job-rotation), 

ki vsem udeležencem v učnem podjetju omogoča, da na lastni koži preizkusijo vsa razpoložljiva 

delovna mesta in s tem delovne naloge, ki so del poslovanja učnega podjetja (Papilot 2007) .  

Usposabljanja za opravljanje proizvodnih dejavnosti in del storitvenih dejavnosti zaradi narave 

dela ni mogoče opravljati navidezno, zato učna podjetja v opisani obliki za takšna usposabljanja 

niso primerna (Drobnič in Zupan 1997, 55). Za tovrstna usposabljanja se je izoblikovala učna 

delavnica, ki lahko deluje kot samostojna enota, lahko pa v sklopu organizacijske oblike, ki se 

ukvarja z zaposlovanjem in usposabljanjem invalidov, npr. v R Sloveniji sta ti obliki invalidsko 

podjetje in zaposlitveni center. 

Cilje in pogoje usposabljanja v tej obliki opredeljujeta Drobnič in Zupan (1997, 57), ki 

poudarjata prilagoditev delovnega mesta potrebam in zmožnostim posamezne invalidne osebe, 

ki naj bi se na delovnem mestu usposabljale organizirano, skladno z načrtom usposabljanja in 

pod mentorstvom.  
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2.4.3 Prostovoljno delo 

Prostovoljstvo razumemo kot družbeno koristno brezplačno aktivnost posameznikov, ki s 

svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja 

posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. 

Invalidi se lahko enakopravno vključujejo v prostovoljno delo. Hammel, Magasi, Heinemann, 

Bogner in Rodriguez poudarjajo, da morajo imeti invalidi možnost sami definirati vključitev v 

prostovoljno delo, in sicer pod svojimi pogoji in ne pod vnaprej določenimi družbenimi 

normami. 

2.4.4 Vključitev v programe socialne in delovne vključenosti 

Cilj programov socialne in delovne vključenosti je ohranjanje in razvijanje delovnih 

sposobnosti invalida (z delovnimi vsebinami) ter vzpodbujanje socialne vključenosti (s 

socialnimi vsebinami) s ciljem opolnomočenja za aktivno vključitev na trg dela (Zavod Vitis 

Ptuj 2007). »Socialna ranljivost, občutki nemoči in življenjskega demoraliziranja lahko vodijo 

v osamljenost in socialno izključenost. Vsakodnevno vključevanje v delovno in socialno okolje 

posameznikom omogoča razvoj občutka pripadnosti in vzpostavitev konstruktivne dnevne 

rutine in izrabe časa«, navaja Rapuš Pavel (2007, 9–17). 

 Pri programih socialne in delovne vključenosti ne gre za zaposlitev invalidov, pač pa za njihovo 

aktivno vključevanje. V posameznih državah so programi definirani zelo podobno, razlikujejo 

se predvsem v pogojih, ki jih mora izpolnjevati invalid za vključitev v program.  

Delovno vključevanje zajema približno 70 % trajanja programa. Namenjeno je pridobivanju in 

ohranjanju delovnih navad, delovne kondicije, delovnih spretnosti in veščin in s tem 

vzpostavitvi delovne osebnosti, seveda z upoštevanjem zmožnosti in sposobnosti uporabnika. 

Hodak (2015, 52) meni, da z uporabo sodobnih tehnologij invalidnim osebam omogočimo 

kompenzacijo primanjkljaja in napredovanje.  

Z merjenjem doseganja delovnih rezultatov uporabniki spremljajo lastni napredek in razvoj 

svojih veščin, sposobnosti ter si v nadaljevanju zastavljajo realne in dosegljive cilje. Merjenje 

rezultatov dela je osnova za morebitno ponovno oceno doseganja delovnih rezultatov in 

vključitev v redno delovno okolje (Zavod Vitis Ptuj 2007). 

Socialne vsebine v obsegu 30 % predvidenih aktivnosti so prilagojene potrebam in specifiki 

uporabnikov in se izvajajo tako individualno kakor tudi skupinsko. Pri izvajanju socialnih 

vsebin kot metodo dela uporabljamo tudi umetnostno terapijo, ki jo Kroflič (2015, 71–72) glede 

na medije deli na likovno, glasbeno, dramsko in plesno, nanje pa se navezujejo novejša področja 

z novejšimi vrstami umetnostnih medijev – fotografija, video, film, računalniška animacija, 

katerih cilj ni vrhunska umetniška stvaritev, pač pa osebnostna integracija in samospoštovanje. 
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Pri vključevanju ranljivih skupin v delovno in socialno okolje mora biti sodelovanje in 

proaktivno delovanje z lokalno skupnostjo in organizacijami cilj strokovnih timov (Volovec 

idr. 2013). To ima ugoden vpliv na zmanjševanje stigme, ki se po Thornicroftu, Brohanovi, 

Kassamovi in Lewis-Holmesovi (2008) pojavlja kot povezava med problemom znanja v obliki 

ignorance, problemom odnosa v obliki predsodkov in vedenjskim problemom v obliki 

diskriminacije. 

Posebno obliko socialne in delovne vključenosti predstavljajo varstveno-delovni centri, ki 

poleg vključevanja v program omogočajo invalidom tudi bivanje. Namenjeni so invalidom, ki 

zaradi svojih oviranosti niso sposobni samostojnega življenja. Varstveno-delovni centri so 

oblika institucionalnega varstva, ki je prisotna v širšem evropskem prostoru in je opredeljena z 

zakonodajo. V evropskem prostoru je že nekaj časa prisotna težnja po vključevanju invalidnih 

oseb v različne programe in oblike pomoči za učinkovitejše vključevanje v običajno okolje in 

zmanjšanje vključevanja v varstveno-delovne centre. Pri programih socialne in delovne 

vključenosti je treba tudi sistemsko urediti status in pravice vključenih oseb, na kar opozarja 

Inštitut za socialno varstvo R Slovenije (2013, 42) v Poročilu o uresničevanju akcijskega 

programa za invalide 2007–2013 iz leta 2013. 

2.4.5 Zaščitne zaposlitve 

Invalidna oseba, ki zaradi svojih oviranosti ni zaposljiva v običajnem delovnem okolju, ima pa 

potenciale za opravljanje pridobitnega dela v prilagojenem delovnem okolju, se šteje za 

zaposljivo, in sicer v zaščitnem delovnem okolju. Zakonodaje posameznih držav predpisujejo 

različne oblike zaščitnih zaposlitev. Kot zaščitna zaposlitev se šteje zaposlitev invalida na 

delovnem mestu v delovnem okolju, prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam le-tega. 

Visier (1998, 365) meni, da za invalidne delavce, ki ne bodo nikoli sposobni delati na odprtem 

trgu, predstavlja zaščitna zaposlitev optimalno možnost zaposlitve. 

V invalidskih podjetjih, ki so namenjena usposabljanju in zaposlovanju invalidov, se 

zaposlujejo invalidi, pri katerih je ocenjena raven delovnih sposobnosti precej visoka, lahko 

tudi dosegajo normative, vendar invalidi zaradi svojih oviranosti niso sposobni delati v 

običajnem delovnem okolju. Zakonodaja, ki obravnava zaposlovanje invalidov, praviloma 

določa tudi storilnostne meje za zaposlovanje v invalidskih podjetjih. Za invalidska podjetja je 

tudi značilno, da je predpisano razmerje med zaposlenimi invalidnimi delavci in drugimi precej 

višje kot v zaščitnih podjetjih, kot so npr. delovni in zaposlitveni centri, ki zaposlujejo najtežje 

invalide. Običajno zakonodaja zahteva, da je v invalidskih podjetjih zaposlenih nad 40 % ali 50 

% invalidnih delavcev. Nekatere zakonodaje predpisujejo tudi zaposlitev ustreznega števila 

strokovnih delavcev, ki se v invalidskem podjetju ukvarjajo z usposabljanjem invalidov in jim 

nudijo strokovno podporo.  

Združeni narodi v 7. pravilu Standardov za izenačevanje možnosti invalidov, ki se nanaša na 
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zaposlovanje, predpisujejo državam »aktivno podporo pri vključevanju invalidov v redno 

zaposlovanje. Država lahko z ukrepi pozitivne diskriminacije na trgu vzpodbuja delovanje in 

ustanavljanje podjetij, ki zaposlujejo invalide. Tak ukrep predstavlja tudi lažja dostopnost do 

del, razpisanih z javnimi razpisi, ki je smiselna, saj invalidska podjetja zaradi specifike 

zaposlenih veliko težje pridejo do dela. Pri tem pa mora država paziti, da s prevelikimi 

olajšavami ne slabi konkurenčnosti na trgu.   

Oblike zaščitne zaposlitve ne sodijo v koncept podpornega zaposlovanja, kajti le to se zavzema 

za zaposlitev invalidov na odprtem trgu (EUSE 2005b). 

2.4.6 Zaposlitev v običajnem delovnem okolju 

Invalidi z nižjo stopnjo oviranosti se lahko zaposlujejo v običajnem delovnem okolju, in sicer 

na primernih delovnih mestih. Primerna delovna mesta so vsa delovna mesta, na katerih ob 

upoštevanju izjave o varnosti z oceno tveganja invalidnost ni ovira za enakopravno opravljanje 

dela. Da bi delodajalcem olajšali proces vključevanja invalida v delovno okolje, je Mednarodna 

organizacija dela pripravila Kodeks o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu10 (v 

nadaljevanju Kodeks), ki  poleg vključevanja invalida v delovno okolje opredeljuje tudi razvoj 

njegove poklicne kariere, ohranjanje delovnega mesta in prilagoditev delovnega okolja. Velik 

poudarek je na ohranjanju delovnega mesta, če je invalidnost nastala v času zaposlitve. V tem 

primeru je primerno invalidu s prilagoditvijo delovnega mesta ali z dodatnim usposabljanjem 

oziroma kombinacijo obojega ohraniti zaposlitev na istem oziroma novem delovnem mestu. če 

svojega prejšnjega dela ne more več opravljati. Colella (1994, 87–106) ugotavlja, da na proces 

socializacije pogosto vplivajo tudi zadovoljstvo invalida z delom, predanost organizaciji, 

veščine, možnost napredovanja ter prihodki. 

Kot določa Kodeks (prevod Švajger 2011, str. 30), lahko to pomeni usposabljanje ali vnovično 

usposabljanje prizadetih oseb, zagotavljanje informacij predpostavljenim in sodelavcem, 

uporabo pripomočkov in naprav, pravico do dostopa do drugih vrst pomoči, če so potrebne, ter 

prilagoditve in nadomestne možnosti v postopkih izvajanja dela, ki preprečujejo poslabšanje 

stanja. Skratka gre za niz aktivnosti, ki se jih izvede z vključitvijo delavca v poklicno 

rehabilitacijo. 

Nekateri invalidi pri zaposlovanju v običajnem delovnem okolju potrebujejo različne oblike 

strokovne in tehnične podpore. V tem primeru govorimo o podporni zaposlitvi, celotnemu 

procesu vključevanja v običajno delovno okolje pa rečemo podporno zaposlovanje. Pri 

invalidih, ki so si po poškodbi sicer zdravstveno opomogli, ne zmorejo pa še polne zaposlitve, 

Dean (1990, 52) priporoča postopno uvajanje v delo. 

Posebno obliko zaposlitve v običajnem delovnem okolju pomeni zaposlitev v okviru javnih del, 

                                                 
10 Code of practice on managing disability in the workplace (ILO, 2002). 
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ki so ukrep aktivne politike zaposlovanja, katere razvojno vlogo vidita Svetlik in Batič (2002, 

174–198) v sodelovanju z drugimi politikami v pomoči posamezniku pri razvoju njegovih 

sposobnosti ter izboljšanju položaja na trgu delovne sile. Javna dela so po definiciji Zavoda za 

zaposlovanje R Slovenije (ZRSZ 2016) instrument aktivne politike zaposlovanja, ki omogoča 

težko zaposljivim osebam, med katere uvrščata Svetlik in Batič (2002, 179–181) tudi invalide, 

postopno vključitev na trg dela, in sicer preko zaposlitve pri neprofitnih delodajalcih, ki 

organizirajo družbeno koristno delo, običajno na področjih, kot so socialno varstvo, vzgoja, 

izobraževanje, kultura, kmetijstvo, ekologija in podobno. Kopač (2016, 164) navaja, da so 

zaposlitveni načrti temelj za vključevanje brezposelnih v programe aktivne politike 

zaposlovanja, uporabljajo pa se tudi za preverjanje osebne pripravljenosti na zaposlitev. V 

javnih delih, ki so časovno omejena, pridobijo vključeni delovne izkušnje, delovne navade, 

ustvarijo si novo socialno okolje, usvojijo nove veščine in znanja, ki jim pomagajo na poti do 

zaposlitve na odprtem trgu dela. Zaposlitveni status oseb, vključenih v javna dela, se razlikuje 

od države do države, lahko so zaposlene ali samo vključene. 

2.4.7 Zaposlitev v socialnih podjetjih 

Gre za podjetja, ki se z izrazito poudarjenimi vrednotami, kot so solidarnost, družbena 

odgovornost in socialna kohezija, ter močno izraženimi socialnimi komponentami razlikujejo 

od običajnih podjetij, kljub temu da oboji tekmujejo na trgu. Roelants (2002, 5–6) navaja, da 

socialna podjetja postavljajo specifične interese in cilje udeležencev pred finančnimi in se od 

običajnih podjetij razlikujejo tudi po delitvi dobička, ki je usmerjen deloma v prejemke 

deležnikov, deloma pa v razvoj socialnega podjetja in družbene skupnosti. 

Yunus (2009, 38) trdi, da smo v težnji po čim večjem dobičku prezrli človeka in ustvarili svet, 

v katerem gospodarstvo ne more več odgovoriti na najbolj pereče družbene probleme. Kralj 

(2015, 82) pravi, da je socialna ekonomija vselej skupnostna, družbena in kolektivna ter v 

nasprotju z individualistično usmerjenim modelom sodobne tržne ekonomije, ki potrebuje tako 

individualnega ponudnika dela kot individualnega potrošnika. V socialna podjetja se 

vključujejo pripadniki vseh generacij, zlasti pomembno vlogo pa igrajo pri razvoju delovnih 

osebnosti mladih in oblikovanju njihove poklicne poti. Zrim Martinjak (2006, 37–50) vidi 

mlade in njihovo ustvarjalnost kot pomemben socialni kapital. Halilbašić, Osmanković in Talić 

(2015, 51) predlagajo tri operativne modele socialnih podjetij, kjer socialno podjetje nastopa v 

vlogi posrednika na tržišču, kot zaposlovalec in kot prejemnik organizacijske podpore 

predvsem v začetnih fazah poslovanja. 

Socialna podjetja v vseh pogledih predstavljajo navidez idealno okolje za zaposlovanje 

invalidov, saj zagotavljajo vzpodbudno podporno okolje za njihovo delo, poklicni in osebnostni 

razvoj. Težava pri zaposlovanju invalidov v socialnih podjetjih se pojavi običajno v državah, 

kjer zaposlovanje invalidov v socialnih podjetjih ni enako podprto, kot je v nekaterih drugih 

zaščitnih oblikah zaposlovanja invalidov, kot na primer v zaposlitvenih centrih in invalidskih 
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podjetjih. Drugi razlog je slaba informiranost, kar potrjuje tudi Kralj (2015, 62), ki navaja, da 

je kljub javni popularnosti socialnega podjetništva to področje dokaj slabo poznano, še posebej 

med ranljivimi družbenimi skupinami. 

2.4.8 Zaposlitev kot samostojni podjetnik 

Invalidna oseba se lahko samozaposli kot samostojni podjetnik tako kot ostali delovno aktivni 

državljani, pri čemer lahko uveljavlja vse pravice s strani države, do katerih bi bila sicer 

upravičena, če bi se zaposlila pri drugem delodajalcu. Pagan (2009, 224) meni, da je 

samozaposlitev oblika zaposlitve, ki ustreza invalidnim osebam zaradi lažjega usklajevanja 

invalidnosti in delovnega življenja. Posledica tovrstne oblike zaposlitve je v primerjavi z 

zaposlitvijo pri delodajalcu lahko višja produktivnost, in sicer zaradi primernejšega urnika in 

miru na delovnem mestu. 

2.4.9 Prehajanje invalidov med posameznimi oblikami vključevanja v delovno okolje 

V času zaposlovanja se v odvisnosti od oviranosti posameznega invalida spreminjajo tudi 

njegove potrebe in pogoji, pod katerimi lahko opravlja svoje delo. Njegove delovne sposobnosti 

se lahko izboljšajo, lahko pa tudi poslabšajo, kar bistveno vpliva na kakovost in ohranjanje 

njegove zaposlitve. Lahko se celo zgodi, da pridobitnega dela ne more več opravljati. 

Izkušnje iz izobraževalnega sistema, ki omogoča prehajanje otrok z ene zahtevnostne ravni na 

drugo, kažejo, da bi bil ta problem enostavno rešljiv, če bi v zakonodaji upoštevali možnost 

sprememb v invalidovi delovni zmožnosti in bi opredelili prehajanje med različnimi oblikami 

zaposlitve oziroma vključitve v delo. Tako bi bil lahko invalid npr. najprej vključen v delovni 

preizkus, nato v program usposabljanja na delovnem mestu, sledila bi zaposlitev na zaščitenem 

delovnem mestu, nato v običajnem delovnem okolju. Če bi njegova delovna zmožnost zaradi 

njegovih oviranosti upadla, bi se lahko vnovič zaposlil v zaščitnem delovnem okolju oziroma 

se vključil v program socialne in delovne vključenosti. Ves čas svoje delovne aktivnosti bi bil 

tako na primernem delovnem mestu, ki bi ustrezalo njegovim potrebam. Posebni problem 

predstavljajo mlade invalidne osebe in njihovo prehajanje v delovno okolje. Rutar (2015, 57) 

navaja, da mora biti prehajanje nepretrgano in koherentno, kar terja nove oblike sodelovanja 

med vsemi predstavniki ustanov, ki morajo skrbeti za edukacijo in zaposlovanje hendikepiranih 

mladih ljudi. V nadaljevanju dodaja, da to zlasti pomeni ustvarjanje povezav med bodočimi 

delodajalci, učenci, njihovimi starši in učitelji.  

Na Sliki 1 prikazujemo model kroženja med zaščitnim in običajnim delovnim okoljem. 
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Slika 1: Diagram prehoda med zaščitnim in odprtim trgom dela 

Vir: Volovec idr. 2013, 40. 
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3 PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE POKLICNE REHABILITACIJE V R 

MAKEDONIJI 

»Sodobni evropski in svetovni pristop k človekovim pravicam poudarjata invalide kot nosilce 

pravic, ki uživajo človekove pravice brez diskriminacije – tako kot to velja za kontekst starosti, 

spola in otrok. Pri tem je center osredotočanja zunaj invalidnosti – v družbenih procesih«, trdita 

Uršič in Tabaj (2015, 7). V nadaljevanju bomo predstavili mednarodne dokumente, ki so 

podlaga za oblikovanje nacionalnih zakonodaj, povezanih s pravicami invalidov in njihovim 

enakopravnim vključevanjem v družbo, nato pa podrobneje analizirali zakonodajo R 

Makedonije, ki obravnava vključevanje invalidov v delovno okolje. 

3.1 Mednarodna zakonodaja 

Izhodišča za razvoj nacionalnih zakonodaj, torej tudi zakonodaje R Makedonije, predstavljajo 

mednarodno sprejeti dokumenti, ki se nanašajo na pravice invalidov. Temeljna dokumenta, na 

katerih je oblikovana zakonodaja R Makedonije glede vključevanja invalidov na trg dela, sta 

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov11 (Združeni narodi 2006) in Evropska 

socialna listina12 (Svet Evrope 2006 – spremenjena).  

Konvencija o pravicah invalidov  

Konvencija o pravicah invalidov (Organizacija združenih narodov), ki določa minimalne 

standarde za zaščito civilnih, političnih, družbenih in ekonomskih pravic invalidov (United 

Nations 2006), je temeljni dokument, ki na mednarodni ravni opredeljuje pojem invalidnosti in 

s tem povezane pravice invalidov ter navaja aktivnosti, ki so potrebne za realizacijo le-teh. 

Predstavlja osnovo za oblikovanje nacionalnih zakonodaj na področju invalidnosti.  

Konvencija o pravicah invalidov v 4. členu med drugim obvezuje države pogodbenice za 

sprejem ustrezne zakonodaje in ukrepov za zagotavljanje pravic invalidov, odpravo 

diskriminacije, njihovo celovito vključevanje v družbo in zaposlitev ter vzpodbujanje raziskav, 

razvoja, razpoložljivosti in uporabe univerzalno oblikovanih dobrin, storitev, opreme in 

objektov, ki bodo ustrezali specifičnim potrebam invalidov, ki jih je treba za to, da so uporabni 

za invalide, čim manj ali čim ceneje prilagajati, in spodbujanje univerzalnega oblikovanja pri 

pripravi standardov in smernic, razvoj in uporabo novih tehnologij. Poseben poudarek je tudi 

namenjen usposabljanju strokovnih delavcev, ki delajo z invalidi. 

R Makedonija je februarja 2010 umestila vrednote in načela Konvencije o pravicah invalidov 

v revidirano verzijo Nacionalne strategije o izenačevanju pravic invalidov za obdobje 2010 do 

2018 in jo podpisala decembra 2011. 

                                                 
11 United Nations Convention on the Rights of Persons with disabilities. 
12 European Social Charter (revised). 
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Evropska socialna listina (1996 – spremenjena) 

Evropska socialna listina (spremenjena 1996) je dokument Sveta Evrope, ki zagotavlja socialne 

in ekonomske človekove pravice. V 15. členu izpostavlja pravico invalidov do samostojnosti, 

vključevanja v družbo in sodelovanja v življenju skupnosti. Listina poudarja, da so države 

pogodbenice zavezane invalidom zagotavljati uresničevanje pravice do samostojnosti, 

vključevanja v družbo in sodelovanja v življenju skupnosti z zagotovitvojo izobraževanja in 

usposabljanja, dostopa do zaposlitve s pomočjo tehničnih pripomočkov in ukrepov, ki so za to 

potrebni. 

R Makedonija je podpisala dokument maja 2009 in ga ratificirala januarja 2012. 

Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov (ILO 1983) 

Navedena konvencija, ki jo je R Makedonija ratificirala 1991, določa osnovne okvire poklicne 

rehabilitacije, saj opredeljuje pojem invalidnosti, načela poklicne rehabilitacije in politike 

zaposlovanja za invalide ter ukrepe na nacionalnem področju za razvoj poklicne rehabilitacije 

in služb za zaposlovanje invalidov. 

3.2 Domača zakonodaja 

V R Makedoniji poklicna rehabilitacija invalidov ni razvita kot sistem in je ne obravnava kot 

tako noben zakon. Posamezni elementi poklicne rehabilitacije pa so zajeti v pravnih aktih, ki se 

naslanjajo na mednarodne dokumente, ki obravnavajo invalidnost in jih predstavljamo v 

nadaljevanju.  

Ustava R Makedonije13 

Ustava R Makedonije invalidov kot posebno družbeno skupino ne navaja posebej, imajo enake 

pravice in dolžnosti kot drugi državljani. V 8. členu ustava poudarja vrednote, kot so humanost, 

socialne pravice in solidarnost, ki so pomembne predvsem za pripadnike ranljivih skupin, torej 

tudi invalidov. 

                                                 
13 Ustav na Republika Makedonija (Službeni vesnik na RM št. 52 od 22. 11. 1991, z amandmaji od I do 

XXXII, in to: Amandmani I in II v št. 1 od 10. 1. 1992; Amandman III v št. 31 od 2. 6. 1998; Amandmani 

IV do XVIII v št. 91 od 20. 11. 2001; Amandman XIX v št. 84 od 30. 12. 2003; Amandmani XX do 

XXX v št. 107 od 9. 11. 2009 in s popravki v št. 13 od 9. 12. 2005; Amandman XXXI v št. 3 od 9. 1. 

2009 s popravki v št. 13 od 29. 1. 2009; Amandma XXXII v št. 49 od 12. 4. 2011). 
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Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti14 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti opredeljuje vse bistvene 

elemente in aktivnosti, ki so vezane na delovanje trga dela, ki je sestavljen iz brezposelnih oseb 

in delodajalcev, ter delovanje podpornih institucij. Podrobno definira aktivnosti, ki so 

namenjene delodajalcem, ter aktivnosti, ki so namenjene brezposelnim osebam. 

Zakon umešča invalidne osebe enakopravno med ostale brezposelne, prijavljene v evidenci 

Agencije za zaposlovanje, v nekaterih aktivnostih pa so še posebej poudarjeni, npr. v členu 21, 

ki govori o poklicni orientaciji invalidov. Poudariti velja tudi člen 26, ki je izjemno pomemben 

za zaposlovanje brezposelnih oseb, še posebej pa invalidov, saj določa, da se lahko brezposelni 

zaposlujejo le v službah, ki ustrezajo njihovim psihofizičnim sposobnostim, v katerih ni 

ogroženo zdravje, kjer sklenejo pogodbo o zaposlitvi in dobivajo plačo ter kjer ne ogrožajo 

njihovega dostojanstva in morale in kjer imajo pravico do civilne tožbe. Ta člen je skladen tako 

s konceptom podpornega zaposlovanja15 (EUSE 2005b) kot s Konvencijo Združenih narodov 

o pravicah invalidov16 (United Nations 2006) in Evropsko strategijo o invalidih 2010–202017 

(Evropska unija 2010) ter z Evropsko deklaracijo o temeljnih pravicah18 (Lisbon Treaty 2009). 

Zakon o zaposlovanju invalidnih oseb19 

Zakon o zaposlovanju invalidnih oseb določa vrste delodajalcev, pri katerih se lahko invalidi 

zaposlujejo. Invalidi se lahko zaposlujejo pri vseh pravnih subjektih, lahko pa so tudi 

samozaposleni. 

Zakon v 2. členu podaja tudi definicijo invalidne osebe, ki natančno določa, katere oviranosti 

se upoštevajo pri določanju statusa invalidnosti, po čemer se razlikuje od definicij invalidnosti, 

ki jo odrejajo zakoni v drugih državah, npr. Sloveniji in Hrvaški, kjer je opredelitev širša. 

V R Makedoniji je tako invalidna oseba definirana kot oseba s poškodbo vida, poškodbo sluha, 

z motnjami glasu in jezikovnega govora, s telesnimi oviranostmi, z motnjami v duševnem 

razvoju in oseba s kombiniranimi oviranostmi, ki ima zaradi stopnje invalidnosti posebne 

potrebe pri zaposlovanju. 

Makedonski zakon podrobno opisuje mere za pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb, med 

katere sodijo subvencija plače, financiranje usposabljanja na delovnem mestu, adaptacija 

                                                 
14 Zakon za vrabotuvanjeto i osiguruvanjetovo slučaj na nevrabotenost (Služben vesnik na RM, št. 37/97, 

U. sud – 4/98). 
15 Supported Employment Toolkit. 
16 United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities. 
17 European Disability Strategy 2010–2020. 
18 European Charter of Fundamental Rights. 
19 Zakon za vrabotuvanje na invalidni lica (Službeni vesnik na RM, št. 44/2000, 16/2004, 62/2005, 

113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009, 136/2011). 
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delovnega mesta in sofinanciranje nakupa opreme. Prav tako definira ustanovitev, delovanje, 

upravljanje in nadzor Posebnega sklada, ki operativno izvaja mere ter ustanovitev in kriterije 

delovanja invalidskega podjetja (zaštitno društvo), ki poleg samozaposlitve predstavlja edino 

zaščitno obliko zaposlovanja invalidnih oseb v R Makedoniji. 

Makedonski zakon razen zaposlovanja v zaščitnih podjetjih (zaštitna društva), v katerih se 

zaposlujejo invalidne osebe z ugotovljeno delazmožnostjo nad 50 %, ne predvideva drugih 

oblik organizacij, ki bi zaposlovale oziroma vključevale invalide z nižjo stopnjo delazmožnosti, 

kot to npr. predvidevajo slovenska, črnogorska in srbska zakonodaja. Izvajanje programov 

delovne in socialne vključenosti dela invalidne populacije, ki je proglašena za nezaposljivo, je 

v celoti prepuščena nevladnim organizacijam in združenjem prostovoljcev. 

V makedonskem zakonu ni nikjer navedeno upoštevanje Mednarodne klasifikacije 

funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF), ki služi kot globalna strokovna podlaga 

za obravnavo invalidnosti. 

Makedonski zakon tudi ne predpisuje metodologije določanja ravni delazmožnosti, ki je 

prepuščena pavšalni oceni članov invalidske komisije, kar dolgoročno lahko škoduje tako 

invalidu kot tudi delodajalcu in državi. V primeru preveč optimistične ocene invalid namreč ne 

dosega pričakovanih delovnih rezultatov, delodajalec pa zato ustvarja manjši prihodek od 

načrtovanega. V primeru preveč pesimistične ocene se lahko zgodi, da je invalid kljub svojim 

obstoječim delovnim sposobnostim ocenjen kot nezaposljiv, kar pomeni neprecenljivo škodo 

za invalida, ki je tako potisnjen v pasivo in s tem životarjenje, za njegove ožje družinske člane 

kot tudi za državo, ki mora to financirati. 

V zakonu nikjer ni omenjena kakršnakoli oblika strokovnega dela z invalidi, z izjemo delovanja 

invalidske komisije, ki dela strogo v skladu z medicinskim pristopom k poklicni rehabilitaciji, 

ki se v Evropi in Ameriki že desetletja ne uporablja več. V zakonu ni omenjeno niti 

usposabljanje na delovnem mestu, kot je to urejeno v zakonodaji drugih držav.  

Zakon tudi ne predvideva strokovnih institucij, ki bi se ukvarjale s poklicno rehabilitacijo in 

zaposlovanjem invalidnih oseb. Kot prednostne vsebinske naloge centrov za poklicno 

rehabilitacijo Zupan (1997, 104) navaja: ocenjevanje zaposlitvenega razvoja, usposabljanje, 

sodelovanje z delodajalci pri nameščanju invalidov na delovna mesta (rehabilitacijsko 

inženirstvo), naloge v lokalni skupnosti ter zaposlovanje. 

Gre za zakon, ki je naravnan predvsem v administrativno reševanje vprašanja zaposlovanja 

invalidnih oseb. S tem namenom je tudi opredeljena Zveza invalidskih podjetij Zapovim, ki 

zagotavlja administrativno podporo pri zaposlovanju invalidov in udejanjanju podpornih 

finančnih instrumentov.  

Makedonski zakon ne predvideva niti posebnih zaščitenih oblik vključevanja nezaposljivih 
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invalidov v socialno in delovno okolje niti zaščitnih oblik zaposlovanja za invalide z nižjo 

stopnjo delazmožnosti ali posebnih zaščitnih oddelkov za zaposlovanje invalidov pri 

delodajalcu. Makedonski zakon ne predvideva kvotnega sistema, ki bi delodajalce zavezoval k 

zaposlovanju določenega procenta invalidov glede na število zaposlenih. 

Zakon za davek od premoženja20  

Zakon za davek od premoženja poleg ostalega odreja, da so iz plačila tega davka izvzete 

nepremičnine oziroma objekti za delovno usposabljanje, poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje 

invalidov, kar zmanjšuje stroške poslovanja pravnih oseb, ki se ukvarjajo s problematiko 

zaposlovanja invalidnih oseb. 

Zakon o socialni zaščiti21  

Zakon  v 15. členu zagotavlja pravico do namestitve v dnevnih centrih in vključevanja v 

vsakdanje življenje osebam z zmernimi in težkimi oviranostmi v psihofizičnem razvoju, 

invalidnim osebam, ki ne morejo same skrbeti zase, in invalidnim otrokom. V 18. členu 

opredeljuje pravico do usposabljanja za delovno-proizvodno aktivnost, ki obsega: 

 napotitev v ustanovo za socialno zaščito; 

 nadomestila stroškov prehrane in namestitve; 

 nadomestilo za usposabljanje za delovno-proizvodno aktivnost; 

 nadomestilo za prevoz. 

Napotitev osebe se izpelje na podlagi izvida in mnenja posebne komisije, imenovane s strani 

pristojnega ministrstva. 

V noveli tega zakona (Službeni vesnik RM br. 28/2004) je dejavnost dnevnega centra v 72. 

členu določena kot:  

 zagotavljanje dnevne oskrbe, delovno-proizvodnih aktivnosti, delovne terapije in drugih 

aktivnosti osebam z intelektualno prizadetostjo oziroma osebam z zmernimi oviranostmi v 

intelektualnem razvoju in osebam s težavami v telesnem razvoju zaradi njihovega 

vključevanja v vsakdanje življenje; 

 usposabljanje za delovno-proizvodno aktivnost. 

Zakon o socialni zaščiti predstavlja predzadnji manjkajoči člen22 v zaokroževanju zakonske 

podlage za izvajanje poklicne rehabilitacije in zaposlovanje invalidov v R Makedoniji, saj uvaja 

nekatere, ne pa vseh vsebin in aktivnosti poklicne rehabilitacije, ki so osnova za zaposlovanje 

invalidov na strokovni osnovi 

                                                 
20 Zakon za danocite na imot (Sl. vesnik na RM, št. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 53/2011). 
21 Zakon na socijalnata zaštita (Sl. vesnik na RM, št. 50/97, 16/2000, 17/2003). 
22 Zadnji manjkajoči člen je zakon o poklicni rehabilitaciji invalidov z ustreznimi podzakonskimi akti. 
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Pravilnik za kriterije in način dodeljevanja nepovratnih sredstev Posebnega sklada za 

izboljšanje pogojev za zaposlovanje in delo invalidnih oseb23  

Pravilnik podrobno opredeljuje pogoje in postopke za dodelitev nepovratnih sredstev s strani 

Posebnega sklada delodajalcem, ki zaposlujejo invalidne osebe. Nepovratna sredstva lahko 

pridobijo delodajalci za: 

 zaposlitev invalidne osebe za nedoločen čas; 

 adaptacijo delovnega mesta, na katerem se zaposli invalidna oseba; 

 nabavo opreme, ki je potrebna za zaposlitev invalidne osebe. 

Posebnost tega pravilnika je, da vsako vlogo delodajalca ne glede na višino zahtevka odobrava 

Upravni odbor Agencije za zaposlovanje, kar predstavlja veliko oviro pri operativnosti 

delovanja sklada, saj po izjavah delodajalcev lahko proces odobritve posamezne vloge traja tudi 

več mesecev. 

Pravilnik za obliko in vsebino obrazca za prošnjo za izdajo odločbe s strani Upravnega odbora 

Agencije za zaposlovanje Republike Makedonije24  

S tem pravilnikom sta predpisani oblika in vsebina obrazca za prošnjo za izdajo odločbe za 

dodelitev sredstev Posebnega sklada za uresničevanje pravic skladno s 16. členom Zakona o 

zaposlovanju invalidnih oseb. 

Pravilnik za delovno usposabljanje invalidnih oseb25 (Sl. vesnik na RM, št. 54/2004) 

Pravilnik za delovno usposabljanje invalidnih oseb ureja način in pogoje za delovno 

usposabljanje brezposelnih invalidnih oseb. Pravilnik opredeljuje enega od redkih s predpisi 

omogočenih elementov poklicne rehabilitacije, ki pa ga žal zaradi kompliciranosti 

administrativnih postopkov delodajalci v glavnem ne uporabljajo.  

Delovno usposabljanje je definirano kot usposabljanje osebe z invalidnostjo za praktično delo 

na določenem delovnem mestu v soglasju tako delodajalca kot invalida. Pri tej definiciji je treba 

poudariti vlogo invalidne osebe pri odločanju o vključitvi v usposabljanje, kar je v skladu z 

vrednotami podpornega zaposlovanja (EUSE 2005a). 

Na delovno usposabljanje se lahko napoti invalidna oseba, ki nima primerne izobrazbe oziroma 

                                                 
23 Pravilnik za kriterijumite i načinot na dodeluvanje na nepovratni sredstva od Posebniot fond za 

podobruvanje na uslovite za vrabotuvanje i rabotenje na invalidnite lica (Sl. vesnik na RM, št. 

156/2008). 
24 Pravilnik za formata i sodržinata na obrazecot za baranjeto na donesuvanje na rešenje od strana na 

Upravniot odbor na Agencijata za vrabotuvanje na Republika Makedonija (Sl. vesnik na RM, št. 

2/2012). 
25  Pravilnik za rabotno osposobuvanje na invalidni lica. 
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delovnih veščin za opravljanje določenega dela glede na potrebo delodajalca.  

Nezaposleno invalidno osebo na delovno usposabljanje napoti Agencija za zaposlovanje, 

zaposleno invalidno osebo pa na delovno usposabljanje napoti delodajalec. Tako nezaposlena 

kot zaposlena invalidna oseba pa mora pred napotitvijo na delovno usposabljanje pridobiti 

mnenje in izvid Komisije za oceno delazmožnosti pri Skladu za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje. 

Program usposabljanja na delovnem mestu, ki je sestavljen iz praktičnega in teoretičnega dela, 

pripravi delodajalec v sodelovanju z Agencijo za zaposlovanje, trajanje usposabljanja pa je 

odvisno od zahtevnosti programa. 

Pravilnik za delovno usposabljanje invalidnih oseb zelo podrobno določa posamezne elemente 

delovnega usposabljanja, kot so napotitev, kadri, vsebina, proces in verifikacija, in bi pri 

razvoju drugih vsebin poklicne rehabilitacije z nekaj dopolnitvami lahko služil kot standardni 

okvir. 

V navedenem pravilniku so opredeljena tudi sredstva, ki jih delodajalec dobi od Posebnega 

sklada za posamezno vključeno osebo. Žal delodajalci ta sicer kakovosten in rehabilitacijsko 

naravnan ukrep zelo redko izvajajo, saj sredstva, potrebna za pripravo dokumentacije za 

pridobitev sredstev od Posebnega sklada, daleč presegajo predpisana razpoložljiva sredstva.  

Pravilnik za sestavo Invalidske komisije in način sprejetja izvida in mnenja26  

Pravilnik določa sestavo Invalidske komisije pri Ministrstvu za delo in socialno politiko R 

Makedonije ter način izdaje izvida in mnenja za opredelitev dela, ki ga invalidna oseba lahko 

opravlja v okviru določenega delovnega mesta. 

Invalidsko komisijo sestavljajo strokovnjaki več strok, prevladuje pa medicinska, kar nakazuje 

na uporabo večinoma opuščenega medicinskega modela pri vključevanju invalidne osebe v 

delo. Invalidska komisija je sestavljena iz treh članov: 

 zdravnik nevropsihiater; 

 zdravnik specialist medicine dela; 

 defektolog. 

Sestava invalidske komisije zaradi prevladujoče medicinske komponente ne omogoča celovite 

ocene invalidne osebe in mnenje ne vsebuje vseh elementov, ki bi bili potrebni za uspešno, 

učinkovito in varno vključitev invalida v delovno okolje. Socialni, tehnološki, 

delovnoterapevtski in varnostni vidiki vključevanja invalida v delo so v tem primeru 

                                                 
26 Pravilnik za sostavot na komisijata i načinot na donesuvanje na Naod i mislenje (Sl. vesnik na RM, 

št. 15/2006, 124/2007). 
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popolnoma odsotni. 

Pravilnik za oceno specifičnih potreb oseb z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju27  

Pravilnik za oceno specifičnih potreb oseb z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju ureja 

vidik in raven oviranosti otrok in mladostnikov do 26. leta starosti. 

Pravilnik navaja vrste invalidnih oseb z oviranostmi v telesnem in duševnem razvoju: 

 osebe z okvaro vida (slabovidni in slepi); 

 osebe z okvaro sluha (naglušni in gluhi); 

 osebe z motnjo glasu, govora in jezika; 

 osebe z motnjo v telesnem razvoju; 

 osebe z motnjo v duševnem razvoju; 

 osebe z avtizmom; 

 kronični bolniki; 

 osebe s kombiniranimi oviranostmi (osebe s kombiniranimi motnjami v razvoju). 

Pravilnik določa strokovne time, ki obravnavajo v tem pravilniku opredeljene vrste invalidnih 

oseb. Timi so veliko bolj multidisciplinarno zastopani kot v invalidskih komisijah, saj so poleg 

strokovnjakov medicinske stroke člani tima tudi specializirani pedagogi (tiflopedagog, 

surdopedagog), psihologi in socialni delavci, kar pripomore k mnogo celovitejši oceni, kot jo 

lahko poda invalidska komisija. 

Pravilnik določa tudi mrežo izvajalcev za izvajanje ocen specifičnih potreb oseb z motnjo v 

telesnem in duševnem razvoju kakor tudi potrebno opremo.  

Podobno kot pri Pravilniku za delovno usposabljanje gre za pravilnik z veliko elementi 

standardov kakovosti.  

Navodilo za izračunavanje in izplačilo plač in vračilo prispevkov za socialno zavarovanje za 

zaposlene v invalidskih podjetjih, invalide, ki samostojno opravljajo dejavnost kot samostojni 

podjetniki, in druge delodajalce, ki zaposlujejo invalidne osebe28  

Navodilo določa način izračuna plač, njihovo izplačilo in povrnitev prispevkov za pokojninsko 

in socialno zavarovanje invalidskim podjetjem, samozaposlenim invalidom, samostojnim 

podjetnikom in drugim pravnim osebam, ki zaposlujejo invalide. 

                                                 
27 Pravilnik za ocena na specifičnite potrebi na licata so prečki vo fizičkiot ili psihičkiot razvoj (Sl. 

vesnik na RM, št. 30/2000). 
28 Pravilnik na načinot od presmetka i isplata na plata i povrat na pridonesi od zadolžitelno socijalno 

osiguruvanje za vrabotenite vo zaštitni društva, invalidnite lica koga samostojnovršat dejnost kako 

trgovci poedinci i drugite rabotodavači koi imaat vraboteno invalidno lice (MTSP, št. 10-211/3 od 13. 

1. 2012). 



 

39 

4 SKLEP IZ TEORETIČNEGA DELA 

Na osnovi pregledane znanstvene literature in drugih virov ugotavljamo, da so invalidne osebe 

zaradi svojih oviranosti pri vključevanju na trg dela v slabšem položaju od drugega dela 

prebivalstva, zato v večini držav, podpisnic mednarodnih sporazumov in konvencij s področja 

zagotavljanja in zaščite pravic invalidov, uživajo posebno zaščito. 

Vključevanje invalidnih oseb na trg dela zaradi njihovih oviranosti zahteva posebne pristope, 

ki jih udejanjamo v okviru poklicne rehabilitacije, in to s ciljem, da se invalid skladno s svojimi 

željami, zmožnostmi in možnostmi, ki jih omogoča okolje, usposobi za ustrezno delo, se 

zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. 

Literatura obravnava tri modele poklicne rehabilitacije: medicinski, družbeni in bio-

psihosocialni, ki je najnaprednejši, saj omogoča kompleksno obravnavo invalidne osebe. Na 

osnovi pregleda makedonske zakonodaje lahko sklepamo, da v R Makedoniji sledijo 

zastarelemu medicinskemu modelu poklicne rehabilitacije. 

V izvajanje storitev v okviru poklicne rehabilitacije se vključujejo strokovnjaki različnih strok, 

ki vsak s svoje strani prispevajo k optimalni rešitvi zaposlitvenega problema obravnavane 

osebe. Da bi vsem invalidom, ki se vključujejo v poklicno rehabilitacijo na nacionalni ravni, 

zagotovili enako dostopne in kakovostne storitve, je smiselno vzpostaviti sistem kakovosti 

oziroma standardizirati storitve.  

V okviru teoretičnega dela magistrske naloge smo preučili tudi standarde kakovosti, ki se v 

Evropi uporabljajo za standardizacijo sistemov poklicne rehabilitacije. To so pretežno standardi 

družine ISO (9001:2015) ter standardi, ki jih je razvila Evropska platforma za rehabilitacijo29, 

ki je razvila dva sistema kakovosti v rehabilitaciji, najprej Evropski znak kakovosti v 

rehabilitaciji (EQRM) in potem sistem kakovosti EQUASS (2010), ki organizacijam postavlja 

minimalne zahteve glede sistema kakovosti, ki jih je treba izpolnjevati za pridobitev EQRM. 

Oba sistema kakovosti temeljita na naslednjih načelih odličnosti: voditeljstvo, pravice, etika, 

partnerstvo, udeležba, osredotočenje na osebo, kompleksnost, usmerjenost v rezultate, nenehno 

izboljševanje. S standardi kakovosti za izvajanje poklicne rehabilitacije predpisujemo 

strokovne pristope, vsebino, proces in metode dela ter določamo minimalne pogoje, ki morajo 

biti izpolnjeni za njeno izvajanje v praksi. Pri pregledu zakonodaje R Makedonije smo 

ugotovili, da standardov kakovosti na področju poklicne rehabilitacije nimajo razvitih. 

Za učinkovito vključevanje invalidov na trg dela mora biti poleg razvitega sistema poklicne 

rehabilitacije na ustrezni ravni razvito tudi podporno okolje, v katerega poleg zakonodaje 

štejemo tudi strokovne institucije, lokalno skupnost, delodajalce in nevladni sektor. Kultura 

okolja oziroma sprejetost invalidov in drugačnosti v skupnosti je tisti dejavnik, ki odločilno 

                                                 
29 European Platform for Rehabilitation. 
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vpliva na uspešnost in učinkovitost vključevanja invalidov v delo in družbo. Na osnovi analize 

makedonske zakonodaje lahko sklepamo, da je podporno okolje za zaposlovanje invalidov 

pozitivno naravnano, vendar ne dovolj razvito. 

Oblike vključevanja invalidne osebe na trg dela so različne, temeljijo pa na nacionalnih 

zakonodajah. V grobem bi lahko razdelili vključevanje na trg dela na delovni preizkus30, 

vključevanje v usposabljanje na delovnem mestu31, vključitev v programe socialne in delovne 

vključenosti32 ter zaposlitev v zaščitnem33 ali običajnem delovnem okolju34. 

Ugotavljamo, da v R Makedoniji kar nekaj zakonskih in podzakonskih aktov obravnava 

problematiko vključevanja invalidov v delovno okolje. Zelo podrobno so opredeljeni organi35 

in institucije36 ter njihove pristojnosti in dolžnosti ter postopki, ki se nanašajo na pridobivanje 

statusa invalidne osebe, vrste invalidnosti, procesa zaposlovanja, oblik zaposlovanja in 

vključevanja v delovno okolje, podpornih finančnih instrumentov ter oblik neposredne 

strokovne pomoči invalidom v procesu zaposlovanja.  

Makedonska zakonodaja ne sledi doktrini poklicne rehabilitacije, kot jo opredeljujejo stroka in 

mednarodni akti. Poklicna rehabilitacija kot celovit proces, ki je namenjen pripravi in strokovni 

podpori invalidnih oseb pri njihovem vključevanju v delovno okolje, v makedonski zakonodaji 

ni nikjer niti omenjena. Nekateri akti sicer opredeljujejo posamezne elemente poklicne 

rehabilitacije, kot so: vključevanje v programe socialne in delovne vključenosti (dnevni center), 

delovni preizkus, prilagajanje delovnega mesta, usposabljanje na delovnem mestu ter nakup 

delovne opreme, vendar to še zdaleč ni dovolj. Manjka sistematični in strokovni pristop dela z 

invalidno osebo v smislu diagnosticiranja njenih sposobnosti in zmožnosti, poklicne orientacije, 

psihosocialne rehabilitacije, učenja iskanja zaposlitve, učenja delovnih navad in delovnih 

veščin, priprave sodelavcev na posebnosti invalida in njegovih potreb na delovnem mestu, 

sistemskega uvajanja na delovno mesto ter spremljanja z namenom ohranjanja zaposlitve 

oziroma napredovanja ali iskanja nove zaposlitve. Zakonodaja razen dnevnih centrov ne 

predvideva oblik vključevanja v delo za težje invalide, niti ne predvideva kroženja med 

posameznimi oblikami zaposlitve. Zakonodaja predvideva zaposlitev invalidnih oseb v 

zaščitnih podjetjih ali zaposlitev s statusom samostojnih podjetnikov. 

                                                 
30 Kratkotrajna vključitev v delo, namenjena zgolj preizkusu delovnih veščin in sposobnosti. 
31 V realnem ali simuliranem delovnem okolju. 
32 Gre za vključevanje, ne zaposlitev, kar pomeni, da vključena invalidna oseba nima sklenjene pogodbe 

o zaposlitvi in ni v delovnem razmerju. 
33 Zaščitne delavnice, zaposlitveni centri, invalidska podjetja ipd. 
34 Odprt trg dela, kjer je oblika zaposlitve lahko običajna, lahko pa gre za podprto zaposlitev, ki 

zaposlenemu invalidu omogoča funkcioniranje na delovnem mestu, doseganje pričakovanih delovnih 

rezultatov ter s tem dolgoročno ohranjanje zaposlitve. 
35 Invalidska komisija, Upravni odbor Agencije za zaposlovanje. 
36 Posebni sklad, Agencija za zaposlovanje, dnevni centri, Zapovim, Ministrstvo za delo in socialno  

politiko. 
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5 INTERVJUJI IN KVANTITATIVNA RAZISKAVA  

V poglavju predstavimo namen in cilje kvalitativne in kvantitativne raziskave ter podamo 

analizo obeh raziskav. 

5.1 Namen in cilji intervjujev in kvantitativne raziskave 

V analitičnem delu je raziskava razdeljena na kvalitativni in kvantitativni del. Pridobljeni 

podatki, zbrani z anketo in intervjuji, predstavljajo celoto teme magistrske naloge, to je poklicna 

rehabilitacija invalidnih oseb v R Makedoniji.  

S pomočjo intervjujev strokovnih delavcev institucij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem invalidov 

v R Makedoniji,  smo raziskovali pomen in načine poklicne rehabilitacije invalidnih oseb. V 

kvantitativnem delu empirične raziskave smo raziskovali pomen in načine poklicne 

rehabilitacije invalidnih oseb s strani le-teh.  

Temeljno tezo, ki se glasi: Zaposlovanje invalidne osebe v R Makedoniji je povezano z 

zadovoljstvom le-te z Agencijo za zaposlovanje R Makedonije, vključitvijo v njene programe 

zaposlovanja in posameznimi demografskimi značilnostmi invalidne osebe, smo v nalogi 

skušali potrditi oziroma ovreči. 

5.2 Intervjuji strokovnih delavcev  

V nadaljevanju opišemo vzorec, metode zbiranja podatkov, analizo in interpretacijo 

kvalitativnih podatkov.  

5.2.1 Opis vzorca 

V namenski vzorec smo vključili 9 strokovnih oseb iz različnih organizacij, ki so povezani s 

procesom zaposlovanja invalidov oziroma njegovim izvajanjem v R Makedoniji, in sicer iz 

naslednjih organizacij: z Ministrstva za delo in socialno politiko R Makedonije (1 oseba), 

Agencije za zaposlovanje R Makedonije – Posebni sklad (1 oseba), Ministrstva za delo in 

socialno politiko Republike Makedonije, iz Komisije za ugotavljanje delazmožnosti (1 oseba), 

Zveze invalidskih podjetij Makedonije (1 oseba), združenja invalidov (2 osebi), sindikata 

invalidov (1 oseba) in iz invalidskih podjetij (2 osebi). 

5.2.2 Metoda zbiranja podatkov 

Za potrebe ugotavljanja mnenjske raziskave smo uporabili polstrukturirani intervju. Pred 

izvedbo intervjujev smo oblikovali 3 raziskovalna vprašanja odprtega tipa, ki smo jih zastavili 

vsakemu intervjuvancu, in sicer: 
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 VI1: Kako in na kakšen način pripravite invalidno osebo na vključitev v poklicno 

rehabilitacijo? 

 VI2: Kako in na kakšen način poteka proces iskanja zaposlitve za invalidno osebo? 

 VI3: Kakšne so aktivnosti pri vključevanju delodajalca v proces zaposlitve invalidne 

osebe? 

V času izvedbe intervjujev smo, če je bilo to potrebno, intervjuvancem zastavili še 

podvprašanja. Individualne intervjuje smo izvedli v Skopju, saj je tam večina organizacij in 

institucij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem invalidov. Intervjuvanci so k sodelovanju v raziskavi 

pristopili prostovoljno, prav tako smo jim zagotovili, da njihovih osebnih podatkov ne bomo 

razkrili. Posamezne intervjuje smo tonsko posneli, tonske posnetke pa prepisali. Kredibilnost 

kvalitativne raziskave smo povečali s triangulacijo po skupinah. Ugotovitve kvalitativnega dela 

raziskave ne moremo posploševati na neintervjuvane osebe, kar tudi ni bil namen izvedene 

kvalitativne raziskave. 

Intervjuje smo izvedli v mesecu januarju 2016 in so trajali v povprečju od 45 do 60 minut.  

5.2.3 Analiza in interpretacija kvalitativnih podatkov 

Pridobljene kvalitativne podatke (prepisane tonske posnetke) smo analizirali z metodo analize 

vsebine. Analizo smo izvedli v treh korakih, in sicer:  

 prvi korak: identificirali smo posamezne ključne pojme;  

 drugi korak: posamezne ključne pojme smo razvrstili v posamezne kategorije;  

 tretji korak: analizirali in interpretirali smo posamezne kategorije.  

Zaradi zagotavljanja anonimnosti smo intervjuvance v raziskavi označili z oznakami oseba A, 

oseba B, oseba C, oseba D, oseba E, oseba F, oseba G, oseba H in oseba I. 

Ključni pojmi, ki smo jih uporabili v analizi, so naslednji: poklicna rehabilitacija invalidne 

osebe, posebni programi priprave invalidov na zaposlitev, invalidska komisija, dodelitev 

sredstev za usposabljanje na delovnem mestu, invalidna oseba v procesu zaposlitve, Agencija 

za zaposlovanje, zaposlitev, Združenje invalidskih podjetij Zapovim, združenje invalidov, 

lastna režija, agencija, specializirana za delovno integracijo invalidov, agencija za posredovanje 

delovne sile, delodajalec, proces zaposlovanja invalidne osebe, delovno mesto. 

Opredelili smo naslednje kategorije, ki opredeljujejo namen kvalitativnega dela magistrske 

naloge: 

 poklicna rehabilitacija invalidnih oseb, 

 akterji pri iskanju zaposlitev invalidnih oseb, 

 vloga delodajalca v procesu zaposlovanja invalidne osebe. 
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V nadaljevanju sledi analiza posameznih kategorij. 

Poklicna rehabilitacija invalidnih oseb 

Iz odgovorov deležnikov, ki so sodelovali v kvalitativni raziskavi, lahko razberemo, da so vse 

intervjuvane osebe prepričane, da so v Republiki Makedoniji delno razviti samo nekateri 

elementi poklicne rehabilitacije, ki se nanašajo predvsem na poklicno orientacijo na Agenciji 

za zaposlovanje ter v fazi zaposlitve, kjer je v primeru zaposlitve za nedoločen čas omogočeno 

usposabljanje na delovnem mestu ter po določenem času sofinanciranje adaptacije delovnega 

mesta in nakupa opreme. Največ intervjuvanih oseb meni, da posebnih programov priprave 

invalidov na zaposlitev v R Makedoniji ni. Nekatere intervjuvane osebe menijo, da je invalidna 

oseba v proces zaposlitve vključena popolnoma nepripravljena, njene veščine, sposobnosti in 

oviranosti so ocenjene zgolj pavšalno, na osnovi ad-hoc pregleda zdravnika medicine dela, 

intervjuja in ogleda delovnega mesta pri delodajalcu, ki ga opravi Komisija za oceno 

delazmožnosti, ki deluje v okviru Ministrstva za delo in socialno politiko. 

Oseba A pravi, da vključevanje invalidnih oseb v poklicno rehabilitacijo v R Makedoniji poteka 

na naslednji način: »Pred napotitvijo na delo z invalidno osebo invalidska komisija, ki deluje v 

sestavi Ministrstva za delo in socialno politiko skladno z Zakonom o zaposlovanju invalidnih 

oseb, opravi intervju, pregleda jo zdravnik specialist varstva pri delu. Komisija si ogleda 

delovno mesto pri delodajalcu in poda omejitve pri delu in priporočila v posebnem mnenju, ki 

ga predpisuje Pravilnik za sestavo komisije in načinu za sprejema Izvida in Mnenja«. Tudi 

oseba B se strinja z osebo A in pravi: »Svetovalec za področje invalidov v okviru posebnega 

sklada svetuje invalidu pri vključevanju v zaposlitev. Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi 

invalida pregleda invalidska komisija, ki si ogleda tudi delovno mesto pri delodajalcu in izda 

strokovno mnenje s priporočili in omejitvami.« Z osebo A se strinjata tudi oseba D in oseba C, 

pri čemer o invalidski komisiji oseba C doda: »Invalidska komisija deluje v okviru Ministrstva 

za delo in socialno politiko. Komisija v sodelovanju z Združenjem invalidskih podjetij Zapovim 

najprej opravi intervju z invalidom, vključno s pregledom zdravnika medicine dela, nato opravi 

ogled delovnega mesta, kjer bo invalid zaposlen, in na osnovi invalidovih karakteristik ter 

zahtev delovnega mesta izda strokovno mnenje z delovnimi omejitvami in priporočili za varno 

delo, ki je obvezujoče za delodajalca.«  

Oseba A tudi doda: »Delodajalec lahko vloži vlogo za dodelitev sredstev za usposabljanje na 

delovnem mestu, ki je predpisana s Pravilnikom za delovno usposabljanje invalidnih oseb. Pri 

Posebnem skladu za pospeševanje zaposlovanja invalidov prav tako lahko po določenem času 

vloži vlogo za nakup opreme delovnega mesta ter za adaptacijo delovnega mesta. To predpisuje 

Pravilnik za kriterije in način za dodelitev nepovratnih sredstev od Posebnega sklada za 

pospeševanje zaposlovanja in dela invalidnih oseb. Dodelitev sredstev odobrava Upravni odbor 

Agencije za zaposlovanje. Obrazci so predpisani s posebnim pravilnikom.« To meni tudi oseba 

B, ki pravi: »Delodajalec lahko pri Posebnem skladu zaprosi za sredstva za usposabljanje 
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invalida. Pri vlogi mora skladno z zakonom predložiti program usposabljanja in reference 

mentorja.« Glede vloge za dodelitev sredstev za usposabljanje invalidne osebe na delovnem 

mestu oseba D doda: »Delodajalec lahko pri Posebnem skladu vloži zahtevek za usposabljanje 

na delovnem mestu, ki mu mora predložiti ustrezno dokumentacijo, kot je program 

usposabljanja, reference mentorja in potrdilo o plačanih prispevkih za zadnjih 6 mesecev. 

Delodajalci tega ukrepa večinoma ne uporabljajo zaradi dragih administrativnih postopkov, ki 

pogosto presegajo vrednost subvencije. Po določenem času lahko delodajalec vloži tudi 

zahtevek za nabavo opreme, kar je pogosta praksa. Delodajalec lahko vloži tudi posebni 

zahtevek za prilagoditev delovnega mesta, kar pa je redko uporabljen ukrep zaradi dragih 

administrativnih postopkov in dolgega časa odobritve.« 

Oseba C, oseba D, oseba E, oseba F, oseba H in oseba I menijo, da posebnih programov priprave 

invalidov na zaposlitev v R Makedoniji ni. Oseba C pri tem dodaja, da se »invalid lahko vključi 

le v programe aktivne politike zaposlovanja«.  

Oseba G, oseba E, oseba H in oseba I menijo, da je invalidna oseba v proces zaposlitve 

vključena popolnoma nepripravljena. Oseba G pri tem dodaja: »Priprava na delo ni organizirana 

in se ne izvaja. Zaposlovanje invalidov poteka nestrokovno. Invalide delodajalci pogosto 

izkoriščajo. Nekateri jih zaposlujejo zgolj z razlogom pridobitve subvencij za nakup opreme. 

Invalidom ne pustijo delati, ampak morajo biti doma, ker so premalo produktivni. Plačo jim 

nakažejo na banko, večino denarja pa jim morajo invalidi potem vrniti in se zadovoljiti z 

minimalnimi sredstvi, ki ne zadoščajo za preživetje.« Oseba E tudi doda kritiko glede tega in 

meni: »Invalidi se vključujejo v delovno okolje brez vnaprejšnjih priprav in usposabljanj, 

skladnih s proceduro, ki jo predpisuje zakon o zaposlovanju invalidov. Zaposlitev invalida zato 

ni vselej uspešna.« Oseba I glede tega doda: »Invalide zaposlujemo na osnovi strokovnega 

mnenja invalidske komisije, ki predpiše pogoje, pod katerimi mora biti posamezna oseba 

zaposlena. Posebne priprave na zaposlitev ni, invalide sami usposabljamo za opravljanje dela. 

Pogosto dobimo neustrezne osebe, ker jih pred zaposlitvijo ne moremo preizkusiti na delovnem 

mestu. Ocena delazmožnosti je zgolj pavšalna in ne odraža realnega stanja.« Oseba H je še 

najbolj kritična in meni: »Invalid se zaposli pri nas popolnoma nepripravljen in ga moramo za 

delo sami usposabljati na svoje stroške. Pogosto invalidi nimajo nikakršnih znanj in spretnosti, 

ki jih zahteva delovno mesto, prav tako so osebnostno neprilagojeni, nimajo delovnih navad. 

Za usvojitev potrebnih delovnih veščin potrebujejo običajno precej več časa kot drugi 

sodelavci. Večinoma se težko vključujejo v delovno okolje, s sodelavci težko sodelujejo. 

Delovna učinkovitost je pogosto nizka, delajo napake. Stalno jih je treba nadzorovati. Ko se 

spremenijo zahteve delovnega mesta, se težko prilagodijo. Pogosto nastanejo konfliktne 

situacije.« 

Oseba F glede vprašanja o vključevanju invalidnih oseb v poklicno rehabilitacijo v R 

Makedoniji ne odgovori neposredno, ampak razloži, kako poklicna rehabilitacija invalidov 

poteka v njihovi organizaciji, in pravi: »V okviru invalidske organizacije sami poklicno 
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usmerjamo in usposabljamo invalide, ki jih tudi zaposlujemo, predvsem v okviru zelenih 

delovnih mest. Gre za zbiranje odpadnih surovin za reciklažo. Usposabljanje izvajajo za to 

usposobljeni strokovni delavci. Usposabljanje tako strokovnih delavcev kot invalidov, 

financiramo iz donacijskih sredstev, ni pa v državi to sistematsko urejeno. Za nabavo opreme 

uporabljamo sredstva Posebnega sklada.« 

Akterji pri iskanju zaposlitev invalidnih oseb 

Iz odgovorov deležnikov, ki so sodelovali v kvalitativni raziskavi, lahko razberemo, da se vse 

intervjuvane osebe strinjajo, da iskanje zaposlitve invalidne osebe večinoma poteka preko 

Agencije za zaposlovanje in Združenja invalidskih podjetij Zapovim. Nekateri menijo, da si 

invalidne osebe poiščejo zaposlitev preko združenja invalidov ali pa v lastni režiji. Prav tako se 

vse intervjuvane osebe strinjajo, da agencij, ki bi bile specializirane za delovno integracijo 

invalidov, v R Makedoniji ni, večina intervjuvanih oseb pa meni, da se agencije, ki so 

specializirane za posredovanje delovne sile, z zaposlovanjem invalidov v R Makedoniji ne 

ukvarjajo. 

Potek iskanja zaposlitve invalidne osebe preko Agencije za zaposlovanje oseba A razloži na 

naslednji način: »Ko se invalidna oseba prijavi na Agencijo za zaposlovanje, jo svetovalec 

zaposlitve vpiše v register brezposelnih oseb, ki ga je Agencija za zaposlovanje dolžna voditi v 

skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Specializirana 

svetovalna služba v okviru Posebnega sklada z invalidno osebo opravi razgovor ter oceni njene 

poklicne interese, ji svetuje in napravi zaposlitveni načrt. Invalidu pomaga pri iskanju primerne 

zaposlitve, skladno z njegovimi željami in sposobnostmi. Glede na povpraševanje po 

zaposlovanju invalidov pomaga izbrati najustreznejšega delodajalca, h kateremu napoti 

invalida. Če se invalid in delodajalec dogovorita za zaposlitev, se le ta izpelje po postopku, 

predpisanem v Zakonu o zaposlovanju invalidov.« Oseba B potek iskanja zaposlitve invalidne 

osebe preko Agencije za zaposlovanje razloži tako kot oseba A, opredeli pa zaposlitveni načrt 

in meni: »Zaposlitveni načrt predstavlja osnovo za nadaljnje vključevanje na trg dela.« Oseba 

B podrobneje opiše tudi 26. člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti in pravi, »da se brezposelne osebe lahko zaposlujejo le na delih, ki ustrezajo 

njihovim psihofizičnim sposobnostim, na katerih ni ogroženo njihovo zdravje, kjer podpišejo 

pogodbo o zaposlitvi in dobivajo plačo in kjer nista ogrožena njihovo dostojanstvo in morala 

in imajo pravico do tožbe. Ta določba je zlasti pomembna, ker nudi invalidnim osebam pravno 

zaščito pri zaposlovanju in jim omogoča ekonomsko varnost.« 

Pri tem oseba A še doda, da si invalidna oseba lahko sama najde delodajalca, lahko delodajalec 

najde invalidno osebo, ki jo bo zaposlila, ali pa Agencija za zaposlovanje »posreduje oziroma 

napoti invalida k delodajalcu«. 

Oseba C, oseba D, oseba E, oseba F, oseba G, oseba H in oseba I se prav tako strinjajo, da 
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iskanje zaposlitve invalidne osebe poteka večinoma preko Agencije za zaposlovanje. Oseba F 

še doda: »Ukvarjamo se predvsem z zaposlovanjem oseb z motnjo v duševnem razvoju, ki so 

naši člani, in to v okviru naše organizacije. Pri tem sodelujemo z Agencijo za zaposlovanje in 

združenjem Zapovim. Našim članom zagotavljamo zaposlitve s pridobivanjem dela za potrebe 

lokalne skupnosti in na odprtem trgu.« Tudi oseba C poleg sodelovanja z Agencijo za 

zaposlovanje aktivno sodeluje z invalidskim podjetjem Zapovim. Oseba D podrobneje razloži 

sodelovanje med Zvezo invalidskih podjetij Zapovim in Agencijo za zaposlovanje in pravi: 

»Zveza invalidskih podjetij Zapovim združuje okrog 260 invalidskih podjetij in jim zagotavlja 

podporo pri zaposlovanju invalidov in pridobivanju sredstev iz Posebnega sklada. Invalidska 

podjetja običajno sporočijo potrebo po novem delavcu – invalidu. Zapovim se nato poveže z 

lokalno enoto Agencije za zaposlovanje ter Posebnim skladom in pomaga poiskati primernega 

delavca. Zapovim preko svojih strokovnih delavcev sodeluje z delodajalcem v postopku 

selekcije kandidatov za zaposlitev. Tudi običajna podjetja iščejo delavce-invalide preko 

posebnega sklada, saj je prijava v evidenco brezposelnih oseb na Agenciji za zaposlovanje 

pogoj, da se invalidna oseba lahko zaposli. Zapovim nato za delodajalca pripravi vso potrebno 

dokumentacijo in organizira ogled delovnega mesta s strani invalidske komisije, ki predhodno 

pregleda tudi delavca in po ogledu izda mnenje. Delodajalec nato sklene z delavcem pogodbo 

o zaposlitvi«  

Oseba H še doda: »Pogosto pridejo invalidi sami povprašat po prostem delovnem mestu«. Tudi 

oseba I poleg sodelovanja z Agencijo za zaposlovanje omeni še: »Pri iskanju ustreznih 

delavcev-invalidov aktivno sodelujemo tudi z društvi invalidov. Pogosto se pridejo tudi invalidi 

sami informirat o možnosti zaposlovanja v našem podjetju, ki je prepoznano kot korekten 

delodajalec.« 

Oseba G poda tudi kritiko in meni: »Intenzivnost zaposlovanja invalidov v državi je nezadostna. 

Zdi se nam, da javnost ne podpira zaposlovanja invalidov in pozitivne diskriminacije, ki bi 

olajšala njihovo zaposlovanje, saj veliko ljudi meni, da je v državi preveč brezposelnih in naj 

delo opravljajo neinvalidi. Svojim članom nudimo svetovalno in pravno pomoč pri 

zaposlovanju. Predvsem se borimo za čim boljši položaj in pravice zaposlenih invalidov, ki so 

velikokrat predmet izkoriščanja, saj nekateri delodajalci ne spoštujejo zakonodaje, inšpekcijski 

nadzor pa ni zadosten. Pogosto delo iščejo sami ali s pomočjo sorodnikov. Pri tem so zveze in 

poznanstva zelo pomembne.« 

Oseba E poda tudi vizijo svoje organizacije in pravi: »Zavzemamo se za vzpostavitev kvotnega 

sistema in rezervacijo delovnih mest za invalide, saj bomo le tako dosegli enakopravnost pri 

zaposlovanju.« Dodaja še: »Invalidi do kakovostnejših delovnih mest skoraj ne morejo priti. 

Pri tem jim pomagajo izključno zveze in poznanstva, ne pa njihovo znanje in veščine. Našim 

članom (invalidom) pomagamo pri zaposlovanju predvsem na neformalni način. Veste, 

agencije, ki so specializirane za posredovanje delovne sile, se z zaposlovanjem invalidov ne 

ukvarjajo. Agencij, ki bi bile specializirane za delovno integracijo invalidov, v Republiki 
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Makedoniji ni.« 

Vse intervjuvane osebe (oseba A, oseba B, oseba C, oseba D, oseba E, oseba F, oseba G, oseba 

H in oseba I) se strinjajo, da agencij, ki bi bile specializirane za delovno integracijo invalidov, 

v Republiki Makedoniji ni, večina intervjuvanih oseb (oseba C, oseba D, oseba E, oseba F, 

oseba G, oseba H in oseba I) pa meni, da se agencije, ki so specializirane za posredovanje 

delovne sile, z zaposlovanjem invalidov v R Makedoniji ne ukvarjajo. 

Vloga delodajalca v procesu zaposlovanja invalidne osebe 

Iz odgovorov deležnikov, ki so sodelovali v kvalitativni raziskavi, lahko razberemo, da si 

posamezne intervjuvane osebe medsebojno nasprotujejo glede vloge delodajalca v procesu 

zaposlovanja invalidne osebe. Večina intervjuvanih oseb meni, da se delodajalci dovolj 

vključujejo v proces zaposlovanja invalidnih oseb, medtem nekaj intervjuvancev meni ravno 

nasprotno. Ti poudarjajo, da se delodajalci premalo zanimajo za posebnosti in potrebe 

posameznega invalida. 

Oseba A, oseba B, oseba H in oseba F menijo, da se delodajalec vključuje v proces zaposlitve 

invalidne osebe že v fazi posredovanja zaposlitve invalidne osebe. Oseba A doda: »To je od 

trenutka, ko pride do dogovora o nameravani zaposlitvi z delavcem-invalidom. Sodeluje pri 

ogledu delovnega mesta, ki ga opravi invalidska komisija, na podlagi strokovnega mnenja mora 

zagotoviti primerno delovno mesto za invalida, podpisati pogodbo o zaposlitvi z invalidom, 

pripraviti mora vlogo za subvencijo plače invalida, priložiti ustrezna dokazila ter jo posredovati 

Posebnemu skladu. Prav tako mora pripraviti ustrezno dokumentacijo za pridobitev sredstev 

Posebnega sklada za usposabljanje invalida ter pridobitev sredstev za prilagoditev delovnega 

mesta oziroma nakup opreme.« Tudi oseba B nadaljuje: »Ko je dosežen dogovor o zaposlitvi 

in pridobljeno pozitivno mnenje invalidske komisije na osnovi ogleda delovnega mesta ter 

ocene invalidovih karakteristik, se aktivno vključuje v postopek zaposlitve. Pridobiti mora 

predpisano dokumentacijo in dokazila, skleniti pogodbo z delavcem ter ga prijaviti v delovno 

razmerje. Nato vloži zahtevek za odobritev subvencije plače ter eventualni zahtevek za 

adaptacijo delovnega mesta oziroma financiranje usposabljanja na delovnem mestu, za kar 

mora izdelati program usposabljanja in priložiti reference mentorja.«  

Oseba H glede vloge delodajalca v procesu zaposlovanja invalidne osebe meni: »Delodajalec 

se vključuje že pri sami selekciji invalida, pri pregledu delovnega mesta s strani invalidske 

komisije in pripravi strokovnega mnenja, pri morebitni prilagoditvi delovnega mesta, sklenitvi 

pogodbe o zaposlitvi invalida, pripravi dokumentacije za subvencijo plače in kasneje pri nakupu 

opreme, predvsem pa pri vključevanju invalida v delovno okolje.« Dodaja še: »Invalida je treba 

usposobiti za delo ter ga priučiti osnovnih veščin, ki so potrebne za dobro opravljanje dela in 

ohranitev zaposlitve.« Oseba H poda tudi kritiko, in sicer: »Pri tem delodajalec nima nikakršne 

podpore države. Vključitev invalidov v delovno okolje je prepuščena dobri volji in 
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iznajdljivosti delodajalca. Podjetja, ki zaposlujejo invalide že dlje časa, imajo usposobljene 

delavce, ki so se priučili dela z invalidi, tista pa, ki takih kadrov nimajo, so prepuščena samim 

sebi.« 

Oseba F še doda: »Ker zaposlujemo samo v krogu članov našega združenja, so naši strokovni 

delavci vključeni v vse faze priprave invalida na delovno mesto, sama zaposlitev pa se realizira 

skladno z zakonsko regulativo.« 

Nasprotno oseba C, oseba E, oseba G in oseba I menijo, da se delodajalci premalo vključujejo 

v proces zaposlovanja invalidnih oseb. Oseba C vlogo delodajalca v procesu zaposlovanja 

invalidne osebe opredeli kot »sodelovanje pri pregledu delovnega mesta z invalidsko komisijo, 

pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z invalidom, pa s posebnim skladom zaradi različnih 

stimulacij s strani države.« Oseba E vlogo delodajalca v procesu zaposlovanja invalidne osebe 

opredeli kot »vključevanje v administrativne postopke« in doda: »Običajno niti ne vedo, kakšno 

osebo so zaposlili. Pogosto kršijo delovno zakonodajo in pravice invalidov.« Oseba G pri tem 

še doda: »Večinoma jih zanimajo samo subvencije in sredstva za nakup opreme, ne pa invalid 

in njegove potrebe.« Oseba G pri tem doda tudi kritiko, in pravi: »Nesprejemljivo je, da mora 

invalidna oseba pridobiti psihološko mnenje o svoji ustreznosti, če želi prevzeti direktorsko 

mesto oziroma odpreti podjetje.« Oseba I poleg tega, da meni, da se delodajalci premalo 

vključujejo v proces zaposlovanja invalidnih oseb, dodaja: »Delodajalec ima premalo vpliva na 

usposabljanje invalida pred procesom zaposlitve. Možnosti preizkusiti delovno sposobnost 

invalida pred samo zaposlitvijo je otežena zaradi dolgih in zapletenih administrativnih 

postopkov. Posledica tega je, da pogosto zaposli napačne osebe, ki zaradi svojih oviranosti ne 

zmorejo opravljati dela po pričakovanju delodajalca. Slabi delovni rezultati povzročajo tudi 

nezadovoljstvo na obeh straneh in ne prispevajo k dolgotrajni ohranitvi zaposlitve.« 

Ugotovitve iz analiz vseh treh raziskovalnih vprašanj lahko strnemo v skupno: v R Makedoniji 

so do podrobnosti razviti in udejanjeni administrativni postopki v zvezi z zaposlovanjem 

invalidne osebe in uveljavljanjem njenih materialnih pravic, medtem ko neposrednega 

strokovnega dela z invalidi, namenjenega njihovi poklicni rehabilitaciji, strokovni delavci, ki 

se ukvarjajo z zaposlovanjem invalidov, večinoma ne poznajo. 

5.3 Kvantitativna raziskava  

V nadaljevanju opišemo vzorec, metode zbiranja podatkov, analizo, interpretacijo kvalitativnih 

podatkov ter preizkus postavljenih hipotez. 

5.3.1 Opis vzorca 

Za potrebe kvantitativne raziskave smo v naključni vzorec vključili brezposelne invalidne 

osebe, prijavljene na Agenciji za zaposlovanje R Makedonije, ki so se v času anketiranja 
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nahajale na Agenciji za zaposlovanje R Makedonije. Na dan 31. 12. 2014 je bilo na Agenciji za 

zaposlovanje R Makedonije prijavljenih 1443 invalidnih oseb (AVRM 2015).  

5.3.2 Metode zbiranja podatkov 

Kot metodo zbiranja podatkov in informacij v empirični analizi smo uporabili vprašalnik, ki je 

bil sestavljen iz dveh sklopov, in sicer (Drobnič 2014): 

 prvi sklop: splošne značilnosti anketiranih oseb; 

 drugi sklop: vprašanja in trditve s področja poklicne rehabilitacije invalidnih oseb. 

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v 

drugem delu vprašalnika so anketirane osebe označile na Likertovi štiristopenjski ocenjevalni 

lestvici od 1 do 4. Vprašalnik smo preverili na pilotskem vzorcu 10 v vzorec vključenih 

invalidnih oseb. Kot tehniko anketiranja smo uporabili klasično anketiranje v pisni obliki. V 

prazno pisemsko ovojnico smo poleg vprašalnika priložili spremni dopis z osebno 

predstavitvijo, namenom anketiranja ter zagotavljanjem anonimnosti v anketi. Vprašalnike smo 

dostavili svetovalcem zaposlitve na uradih Agencije za zaposlovanje R Makedonije, ki so 

izpolnjene posredovali v centralno službo Agencije v Skopju, ki nam jih je izročila. Vprašalnike 

smo enakomerno porazdelili med posamezne regije. Raziskavo smo izvedli konec januarja in v 

prvem delu februarja 2016. Prejeli smo 503 vprašalnike, od katerih smo upoštevali 276 v celoti 

izpolnjenih vprašalnikov, kar je bila zadostna podlaga za nadaljnjo statistično analizo. Za 

izvedbo raziskave smo pridobili soglasje Agencije za zaposlovanje R Makedonije. Pridobljene 

kvantitativne podatke smo vnesli v program za statistično obdelavo SPSS 22.0. Na tako 

pridobljenih podatkih in informacijah smo opravili osnovno statistično obdelavo. Poleg 

računanja opisnih statistik smo izvedli metodo glavnih komponent – PCA (v nadaljnje analize 

smo namesto velikega števila dejavnikov vključili le z metodo glavnih komponent – PCA 

opredeljene komponente), korelacijsko in regresijsko analizo, t-test, analizo variance. Izide smo 

ustrezno interpretirali, preverili hipoteze in oblikovali ustrezne zaključke. 

5.3.3 Splošne značilnosti anketiranih oseb 

V prvem delu analize prikazujemo splošne značilnosti anketiranih oseb: 

 strukturo brezposelnih oseb glede na to, v kateri instituciji so prijavljeni oziroma vključeni; 

 spol; 

 zaključena šola/stopnja izobrazbe; 

 starostne skupine; 

 regije bivanja; 

 etnična pripadnost; 

 delovne izkušnje; 

 glavni in dodatni vir prihodka; 
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 družinsko razmerje; 

 težave pri iskanju zaposlitve; 

 zadovoljstvo z življenjsko situacijo. 

V proces vključevanja na trg dela se po makedonski zakonodaji lahko vključijo le invalidne 

osebe, prijavljene na Agenciji za zaposlovanje. Anketirane invalidne osebe so prijavljene 

oziroma vključene v različne institucije, kar pomeni, da niso vse delovno aktivne. Na Sliki 2 

vidimo, da je 74 % anketiranih invalidov prijavljenih na Agenciji za zaposlovanje in s tem 

izkazujejo pripravljenost na zaposlitev, kar je za relevantnost rezultatov naše ankete zelo 

pomembno. 13 % invalidov je aktivnih v okviru nevladnih organizacij, 7 % jih je zaposlenih v 

invalidskih podjetjih, tako imenovanih zaščitnih družbah, in le 3 % so neaktivni oziroma 

prijavljeni na centrih za socialno delo. 

 

Slika 2: Struktura anketiranih brezposelnih oseb 

Iz razmerja med spoloma med anketiranimi (Slika 3) ugotavljamo, da je med registriranimi 

invalidi 10 % več moških kot žensk. 
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Slika 3: Delež anketirancev po spolu 

Izobrazbena struktura anketiranih invalidov, ki jo vidimo na Sliki 4, nam kaže na zelo visoko 

raven dosežene stopnje izobrazbe. 

 

Slika 4: Zaključena šola/stopnja izobrazbe 

Iz starostne strukture anketiranih oseb na Sliki 5 vidimo, da je kar 81 % brezposelnih invalidov 

starih od 24 do 49 let. Delež mladih, ki so zajeti v starostnih skupinah do 29 leta, pa zajema kar 

47 %. 
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Slika 5: Starostne skupine 

V Preglednici 1 prikazujemo strukturo anketirancev glede na pripadnost starostni skupini, 

število v posamezni skupini ter ustrezni relativni delež. 

Preglednica 1: Frekvence starostnih skupin 

 Frekvenca Procent 

Valid Mladi do 24 let 64 23,2 

Mladi odrasli od 25 do 29 let 65 23,6 

Odrasli od 30 do 45 let 93 33,7 

Odrasli od 46 do 49 let 17 6,2 

Odrasli od 50 do 54 let 17 6,2 

Odrasli 55 let in več 20 7,2 

Skupno 276 100,0 

V formuli za izračun povprečne vrednosti, ki velja za frekvenčno tabelo, smo postavili spodnjo 

mejo starosti 20 let in zgornjo mejo 60 let ter na osnovi tega ocenili povprečno starost 

anketirancev.: 

22,5 64 27,5 65 32,5 93 47,5 17 52,5 20 57,5 20
30 

276

 

 

is i

is

i

x f
x let

N

x sredina razreda

f frekvenca razreda

           
  







 

Ugotavljamo, da je povprečna ocenjena starost anketirancev 30 let. 

Na Sliki 6 vidimo, da je regijska zastopanost anketiranih oseb enakomerno porazdeljena po vsej 

državi, kar je v skladu z načrtom raziskave. 
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Slika 6: Regijska zastopanost anketiranih oseb 

Glede na etnično pripadnost anketirancev, ki jo prikazujemo na Sliki 7, prevladujejo 

Makedonci, ki so v Makedoniji tudi v večini, sledijo Romi in Albanci.  

 

Slika 7: Etnična pripadnost 

Na Sliki 8 vidimo, da četrtina anketirancev nima nobenih delovnih izkušenj, 7 % jih ima manj 

kot 6 mesecev, 12 % jih ima od 6 mesecev do enega leta in ena četrtina od enega do petih let 

delovnih izkušenj, kar ustreza starostni strukturi udeležencev. 
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Slika 8: Delovne izkušnje 

Na Sliki 9 vidimo, da predstavlja glavni in dodatni vir prihodka anketirancev pomoč družinskih 

članov. Glede na to, da jih več kot polovica navaja kot glavni vir dohodka priložnostno delo in 

redno plačo ob dejstvu, da so brezposelni, pomeni, da je delo na črno zelo razširjeno. 

 

Slika 9: Glavni (Vir prihodka 1) in dodatni vir (Vir prihodka 2) prihodka 
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Na Sliki 10 vidimo, da 56 % anketirancev živi v eni od ustanov, specializiranih za varstvo 

invalidov, 25 % anketirancev pa živi v družini in v breme družinskih članov. 

 

Slika 10: Družinsko razmerje (S kom živite/partnerstvo) 

V Sliki 11 vidimo, da kar 20 % anketirancev nima težav z zaposlovanjem, iz česar lahko 

sklepamo, da niso zainteresirani za redno zaposlitev, ampak raje delajo na področju sive 

ekonomije in obenem prejemajo državno podporo. 

 

Slika 11: Težave pri iskanju zaposlitve 
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Približno dve tretjini anketirancev sta nezadovoljni ali zelo nezadovoljni s svojo življenjsko 

situacijo, kar kaže na pomanjkanje podpornih sistemov pri zaposlovanju invalidov (Slika 12). 

 

Slika 12: Zadovoljstvo z življenjsko situacijo 

5.3.4 Analiza vprašanj in trditev s področja poklicne rehabilitacije invalidnih oseb  

V prvem delu Sklopa 2 izmerimo zanesljivost odgovorov anketirancev in prikazujemo 

povprečne vrednosti po sklopih. Uporabljena metoda merjenja zanesljivosti in konsistentnosti 

je Cronbach alfa test. 

Naredili smo test konsistentnosti in zanesljivosti vprašalnika z namenom, da preverimo 

veljavnost PCA-analize, ki je opravljena v kasnejšem delu analize. Koeficienti, ki dokazujejo 

konsistentnost, so od 0,749 do 0,923. S tem smo dokazali upravičenost uporabe metode PCA, 

pa tudi pravilno konstrukcijo vprašalnika, ne toliko teoretično kot praktično, kar pomeni, da so 

anketiranci dobro razumeli vprašalnik. 

Zelo nezadovoljen

20 %

Nezadovoljen

42 %

Zadovoljen

32 %

Zelo nezadovoljen

6 %
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Preglednica 2:  Povezanost posamezne spremenljivke s celoto – značilnosti dela, ki ga 

želijo opravljati brezposelni invalidi 

Skupna statistika po posameznih spremenljivkah 

 

Medsebojna 

povezanost 

Sprememba Cronbach alfe 

ob morebitni izključitvi 

spremenljivk 

Skladno s svojimi sposobnostmi 0,478 0,721 

Kreativno 0,480 0,717 

Dobro plačano 0,457 0,725 

Ki omogoča srečanje s prijatelji 0,550 0,705 

Z manj napora/manj naporno 0,172 0,766 

Kjer sem ponosen/ponosna na dobro opravljeno delo 0,495 0,716 

Imeti stalno delo/zaposlitev 0,385 0,732 

Zunaj, na zraku 0,127 0,776 

Kjer se lahko naučim kaj novega 0,536 0,711 

Kjer lahko pomagam drugim 0,580 0,704 

Konsistentnost in zanesljivost tega sklopa je dobra (α = 0,749 – Priloga 3.1). V Preglednici 2 v 

prvem stolpcu vidimo, da je večina trditev dobro povezana s celoto. Izstopata dve trditvi, in 

sicer  Z manj napora/manj naporno in  Zunaj, na zraku. Lahko sklepamo, da anketiranci dojemajo 

delo zunaj, na zraku in z manj napora kot tako obliko, ki jim ne omogoča realizacije vseh svojih 

potencialov, srečevanja s prijatelji, stalnega dela in dobrega zaslužka.  

 

Slika 13: Značilnosti dela, ki si ga želijo opravljati brezposelni invalidi 

Na Sliki 13 prikazujemo povprečne vrednosti vseh trditev tega sklopa. Glede na štiristopenjsko 

Likartovo lestvico so pomembne tiste vrednosti, ki so 3 ali več, kajti to pomeni stopnjo 

strinjanja. Najbolj cenjene lastnosti dela, ki bi ga želeli opravljati, so stalna zaposlitev, delo, 
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skladno s svojimi sposobnostmi, in dobro plačano delo. Pozitivno ocenjujemo, da plačilo ni na 

prvem mestu, ampak prevladujeta lastnosti stalna zaposlitev in delo, skladno s svojimi 

sposobnosti. 

Preglednica 3:  Povezanost posamezne spremenljivke s celoto – delovanje služb za 

zaposlovanje z vidika nezaposlenih invalidov 

Skupna statistika po posameznih spremenljivkah 

 

Medsebojna 

povezanost 

Sprememba Cronbach 

alfe ob morebitni 

izključitvi spremenljivk 

Lahek dostop do pisarn (parkiranje, javni transport, 

dostop omogočen invalidom) 
0,405 0,829 

Prostori in oprema so moderni in praktični 0,514 0,822 

Simboli in znaki v pisarniških prostorih so moderni in 

praktični 
0,533 0,821 

Delovni čas za stranke je prilagojen potrebam strank 0,455 0,826 

Vsak izvajalec storitev (institucija) mora imeti spletno 

stran 
0,377 0,833 

Pristop osebja je strokoven 0,328 0,834 

Osebje je prijazno do strank 0,551 0,822 

Osebje si vzame dovolj časa za stranke 0,453 0,826 

Strokovno osebje ima dovolj znanja in izkušenj za delo 0,553 0,822 

Svetovalci pazljivo poslušajo potrebe strank in skrbijo za 

stranke 
0,495 0,824 

Svetovalci se intenzivno vključujejo v problematiko 

posameznika 
0,441 0,826 

Svetovalci govorijo več jezikov 0,314 0,835 

Svetovalci podpirajo posameznika pri neodvisnih 

odločitvah in reševanju problemov 
0,433 0,827 

Svetovalci spoštujejo dogovor s klientom 0,528 0,822 

Pristop k svetovanju mora temeljiti na posameznikovih 

prednostih, ne na slabostih 
0,457 0,825 

Zagotovitev možnosti pritožbe, če ravna osebje s 

strankami neprimerno 
0,504 0,823 

Visoka konsistentnost in zanesljivost tega sklopa (α = 0,835, Priloga 3.2) ter dobra medsebojna 

povezanost, ki jo prikazujemo v prvem stolpcu Preglednice 3, kažeta, da anketiranci zelo veliko 

razmišljajo oziroma imajo jasno sliko, kako naj bi službe za zaposlovanje delovale na področju 

socialne zaščite.  
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Slika 14: Kako naj bi delovale službe za zaposlovanje z vidika nezaposlenih invalidov 

Visoka povprečna ocena, od pomembno (3) do zelo pomembno (4), potrjuje dejstvo, da je za 

brezposelne invalide izredno pomembno kvalitetno delovanje služb za zaposlovanje (Slika 14), 

in sicer v vseh navedenih elementih, ker nobeno povprečje ni manjše od 3. 

Preglednica 4:  Povezanost posamezne spremenljivke s celoto – mnenja brezposelnih 

invalidov o želenih programih usposabljanja 

Skupna statistika po posameznih spremenljivkah 

 

Medsebojna 

povezanost 

Sprememba Cronbach 

alfe ob morebitni 

izključitvi spremenljivk 

Usposabljanje, kjer se pridobi certifikat 0,410 0,741 

Usposabljanje, ki zagotavlja dobro praktično znanje in 

veščine 
0,516 0,727 

Program v celoti plačan s strani delodajalca ali urada za 

delo 
0,451 0,734 

Ki ne traja predolgo, da ga zaključiš 0,152 0,779 

Zagotavlja hitro in dolgotrajno zaposlitev (deficitarni 

poklici) 
0,567 0,717 
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Skupna statistika po posameznih spremenljivkah 

 

Medsebojna 

povezanost 

Sprememba Cronbach 

alfe ob morebitni 

izključitvi spremenljivk 

Daje ugled pri delu/zaposlovanju 0,622 0,705 

Je blizu doma 0,281 0,763 

Je skladen z mojimi sposobnostmi 0,517 0,725 

Ponuja dober zaslužek po uspešnem zaključku 0,490 0,727 

Velika večina trditev, navedenih v Preglednici 4, je zelo dobro povezana s celoto. Majhna 

povezanost trditev: 

 Ki ne traja predolgo, da ga zaključiš; 

 Je blizu doma, 

pomeni, da anketiranci pri svojem razmišljanju o programih usposabljanja pripisujejo majhen 

pomen dolžini programa in oddaljenosti od doma. To nam potrjujejo povprečne vrednosti teh 

dveh trditev, ki so najnižje, na Sliki 15: 

 

Slika 15: Mnenja brezposelnih invalidov o želenih programih usposabljanja 

Sklop Iskanje pomoči na Agenciji za zaposlovanje ima dobro konsistentnost in zanesljivost       

(α = 0,775, Priloga 3.3) in dobro medsebojno povezanost, kar prikazujemo v prvem stolpcu 

Preglednice 5.  
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Preglednica 5:  Povezanost posamezne spremenljivke s celoto – iskanje pomoči na 

Agenciji za zaposlovanje 

Povezanost posamezne spremenljivke s celoto 

 Medsebojna povezanost 

Sprememba Cronbach alfe ob morebitni 

izključitvi spremenljivk  

Informacije 0,607 0,705 

Svetovanje 0,621 0,698 

Usposabljanje 0,570 0,725 

Programi rehabilitacije 0,518 0,751 

   

Na Sliki 16 prikazujemo povprečne vrednosti povpraševanja invalidov po posameznih 

storitvah, ki jih nudi Agencija za zaposlovanje, pri čemer prednjačita storitvi usposabljanje in 

svetovanje. 

 

Slika 16: Iskanje pomoči na Agenciji za zaposlovanje 

V Preglednici 6 prikazujemo visoko konsistentnost sklopa, v katerem raziskujemo mnenje 

nezaposlenih invalidov o Agenciji za zaposlovanje. 

Preglednica 6:  Povezanost posamezne spremenljivke s celoto – mnenje nezaposlenih 

invalidov o Agenciji za zaposlovanje 

Skupna statistika po posameznih spremenljivkah  

 

Medsebojna 

povezanost  

Sprememba Cronbach alfe 

ob morebitni izključitvi 

spremenljivk 

Dostop do prostorov/pisarn je primeren tudi za 

invalidne osebe 
0,668 0,917 

Prostori in oprema v Agenciji za zaposlovanje so 

moderni in praktično urejeni 
0,602 0,919 

Napisi in znaki v Agenciji za zaposlovanje so vidni in 

razumljivi 
0,601 0,920 

Delovne ure za stranke ustrezajo potrebam strank 0,659 0,918 

Spletna stran Agencije za zaposlovanje je pregledna 0,552 0,921 

Osebje v Agenciji za zaposlovanje opravlja delo 

strokovno 
0,690 0,917 
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Skupna statistika po posameznih spremenljivkah  

 

Medsebojna 

povezanost  

Sprememba Cronbach alfe 

ob morebitni izključitvi 

spremenljivk 

Osebje Agencije za zaposlovanje je prijazno do strank 0,639 0,919 

Osebje si vzame dovolj časa za stranke 0,675 0,917 

Strokovno osebje Agencije za zaposlovanje ima dovolj 

znanja in izkušenj za delo 
0,718 0,916 

Svetovalci pazljivo poslušajo potrebe strank in skrbijo 

za stranke 
0,766 0,914 

Svetovalci se intenzivno vključujejo v problematiko 

posameznika 
0,733 0,915 

Svetovalci podpirajo posameznika pri neodvisnih 

odločitvah in reševanju problemov 
0,576 0,920 

Svetovalci spoštujejo dogovor s klientom 0,682 0,917 

Agencija za zaposlovanje posreduje vse potrebne 

informacije, ki jih potrebujem 
0,548 0,921 

Agencija za zaposlovanje zagotavlja možnosti pritožbe, 

če ravna osebje s strankami neprimerno 
0,539 0,921 

Ta sklop ima največjo konsistentnost in zanesljivost  (α = 0,923, Priloga xx) in zelo dobro 

medsebojno povezanost.  

 

Slika 17: Mnenje nezaposlenih invalidov o Agenciji za zaposlovanje 
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To pomeni, da nezaposleni v enaki meri, brez izjem, želijo vse naštete storitve in lastnosti 

strokovnega osebja, kar prikazujemo na Sliki 17. 

Preglednica 7:  Povezanost posamezne spremenljivke s celoto - zadovoljstvo s 

storitvami Agencije za zaposlovanje 

Skupna statistika po posameznih spremenljivkah 

 

Medsebojna 

povezanost  

Spremem. Cronbach 

alfe ob morebitni 

izključitvi spremenlj. 

Agencija za zaposlovanje ponuja široko paleto programov 

usposabljanja, tako da lahko vsak najde sebi primeren 

program 

0,443 0,763 

Programi usposabljanja nudijo dovolj praktičnega znanja in 

veščin za uspešno delo 
0,655 0,737 

Agencija za zaposlovanje vključuje uporabnike v pripravo 

programov usposabljanja 
0,584 0,744 

Programi usposabljanja, financirani s strani Agencije za 

zaposlovanje, zagotavljajo certifikate 
0,489 0,758 

Stroški usposabljanja so pokriti s strani delodajalca ali 

Agencije za zaposlovanje 
0,362 0,772 

Usposabljanje zagotavlja hitro in dolgotrajno zaposlitev 

(deficitarni poklici) 
0,560 0,747 

Zaključen program usposabljanja zagotavlja prednost 0,568 0,748 

Agencija za zaposlovanje izvaja programe izobraževanja in 

usposabljanja skladno s klientovimi zmožnostmi 
0,589 0,745 

Informacije o prostih delovnih mestih so redno objavljene 0,525 0,752 

Malokdo je zadovoljen s storitvami Agencije za 

zaposlovanje 
–0,134 0,836 

Sklop, ki meri zadovoljstvo invalidov s storitvami Agencije za zaposlovanje, ima dobro 

konsistentnost in zanesljivost (α = 0,781, Priloga xx) in zelo dobro medsebojno povezanost, z 

izjemo trditve »Malokdo je zadovoljen s storitvami Agencije za zaposlovanje«, ki je negativna 

in slabo povezana s celoto (Preglednica 7). To pomeni, da zelo malo anketirancev razmišlja o 

nezadovoljstvu s storitvami Agencije. Razmišlja obratno, o zadovoljstvu, saj so vse druge 

trditve pozitivno naravnane. Če bi trditev izločili, bi se zanesljivost in konsistentnost povečala 

na α = 0,836. 
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Slika 18: Zadovoljstvo s storitvami Agencije za zaposlovanje  

Na Sliki 18 vidimo, da anketiranci pri delu Agencije za zaposlovanje ocenjujejo kot najbolj 

pomembno, da so programi usposabljanja certificirani in plačani s strani Agencije za 

zaposlovanje oziroma delodajalcev. Navedeni programi nudijo dovolj praktičnega znanja in 

veščin za uspešno delo ter so skladni z njihovimi zmožnostmi. 

H1: Zaposlovanje invalidne osebe je povezano z zadovoljstvom le-te z delom Agencije za 

zaposlovanje R Makedonije ter vključitvijo v njene programe zaposlovanja. 

Zadovoljstvo invalidne osebe je povezano z oceno kvalitete dela Agencije za zaposlovanje in 

je hkrati povezano z njeno aktivnostjo pri sodelovanju v vseh elementih iskanja zaposlitve.  

Temeljno izhodišče za dokazovanje hipoteze je postavitev modela regresijske analize po 

naslednjem načrtu: 
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Slika 19: Načrt dokazovanja hipoteze 

Ker je sklop vprašanj Programi zaposlovanja, ki jih izvaja Agencija za zaposlovanje sestavljen 

iz večjega števila trditev/spremenljivk, regresijski model pa vsebuje eno samo odvisno 

spremenljivko, ga moramo reducirati na manjše število komponent. To smo naredili po načrtu, 

ki ga prikazuje Slika 19 in je sestavljen iz treh faz: 

 faktorska analiza (analiza strukture sklopa Programi zaposlovanja, ki jih izvaja Agencija 

za zaposlovanje); 

 metoda glavnih component (PCA) oziroma redukcija dobljenih faktorjev iz prve faze; 

 regresijska analiza. 

Metoda glavnih komponent je ena izmed najpogosteje uporabljenih multivariantnih metod. Cilj 

metode je, da z nekaj glavnih komponent povzamemo podatke s čim manjšo izgubo informacij 

tako, da se zmanjša razsežnost prostora. Prednost te metode je zmanjšano število testov, ker 

test, ki je narejen na glavni komponenti, ravno tako velja za spremenljivke, ki tvorijo to 

komponento. 

Matematično je glavna komponenta linearna kombinacija (uteženo povprečje) vhodnih 

spremenljivk in ravno tako kot faktorska analiza pojasnjuje zvezo med opazovanimi 

spremenljivkami. Razlika je samo v tem, da faktorska analiza zajame samo tisti del 

variabilnosti, ki je skupen vsem spremenljivkam, metoda glavnih komponent pa poleg skupne 

zajame tudi specifično varianco oziroma to, kar je lastnost posameznih spremenljivk. Posledica 

je sledeča: 

 Faktorji so neobstoječe, latentne spremenljivke. Vsaka spremenljivka je kombinacija 

faktorjev, zato je glavni namen FA razkrivanje strukture povezanosti spremenljivk. 

 Glavne komponente so realne. Vsaka komponenta je kombinacija spremenljivk, zato jih 

lahko uporabimo za nadaljnjo analizo. 
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Rezultati faktorske analize 

V Preglednici 8 vidimo rezultate prve faktorske analize, ki je pokazala, da sta dve vhodni 

spremenljivki neprimerni za združitev, ker sta premalo povezani s celoto oziroma je 

komunaliteta pod 50 %. Zato moramo analizo ponoviti brez teh spremenljivk. 

Preglednica 8:  Komunalitete sklopa vprašanj Programi zaposlovanja, ki jih izvaja 

Agencija za zaposlovanje 

Komunalitete 

 

Končne 

vrednosti 

Programi usposabljanja nudijo dovolj praktičnega znanja in veščin za uspešno delo 0,578 

Agencija za zaposlovanje vključuje uporabnike v pripravo programov usposabljanja 0,509 

Programi usposabljanja, financirani s strani Agencije za zaposlovanje, zagotavljajo 

certifikate 
0,630 

Stroški usposabljanja so pokriti s strani delodajalca ali Agencije za zaposlovanje 0,466 

Usposabljanje zagotavlja hitro in dolgotrajno zaposlitev (deficitarni poklici) 0,603 

Zaključen program usposabljanja zagotavlja prednost 0,524 

Agencija za zaposlovanje izvaja programe izobraževanja in usposabljanja skladno s 

klientovimi zmožnostmi 
0,549 

Agencija za zaposlovanje ponuja široko paleto programov usposabljanja, tako da lahko 

vsak najde sebi primeren program 
0,338 

Informacije o prostih delovnih mestih so redno objavljene 0,559 

Malokdo je zadovoljen s storitvami Agencije za zaposlovanje 0,206 

Metoda ekstrakcije: Faktorska analiza 

Iz analize izločimo trditve: 

 Agencija za zaposlovanje ponuja široko paleto programov usposabljanja, tako da lahko 

vsak najde sebi primeren program. 

 Malokdo je zadovoljen s storitvami Agencije za zaposlovanje. 

Ponovimo analizo. Brez teh dveh trditev smo dobili strukturo, iz katere je razvidno, da lahko 

ustvarimo dve glavni komponenti, tako kot kaže matrika faktorskih uteži: 
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Preglednica 9:  Rotirana matrika faktorskih uteži sklopa vprašanj Programi 

zaposlovanja, ki jih izvaja Agencija za zaposlovanje 

Rotirana matrika faktorskih utežia 

 

Komponenta 

1 2 

Informacije o prostih delovnih mestih so redno objavljene 0,792 –0,075 

Usposabljanje zagotavlja hitro in dolgotrajno zaposlitev (deficitarni poklici) 0,735 0,154 

Agencija za zaposlovanje izvaja programe izobraževanja in usposabljanja skladno 

s klientovimi zmožnostmi 
0,732 0,167 

Agencija za zaposlovanje vključuje uporabnike v pripravo programov 

usposabljanja 
0,708 0,218 

Programi usposabljanja nudijo dovolj praktičnega znanja in veščin za uspešno delo 0,689 0,286 

Zaključen program usposabljanja zagotavlja prednost 0,671 0,110 

Stroški usposabljanja so pokriti s strani delodajalca ali Agencije za zaposlovanje 0,070 0,835 

Programi usposabljanja financirani s strani Agencije za zaposlovanje zagotavljajo 

certifikate 
0,268 0,782 

Metoda ekstrakcije: Faktorska analiza.  

Metoda rotacije: Varimax 

Iz tabele faktorske strukture (Preglednica 9) vidimo, da anketiranci ocenjujejo delo Agencije za 

zaposlovanje z dveh vidikov, in sicer z vidika kakovosti dela in z vidika pokritja financiranja 

programov. Anketiranci ločijo denar od kakovosti dela, kar je zelo pozitivno za raziskavo. 

Struktura novih spremenljivk (odvisnih spremenljivk v regresijskem modelu) je jasna, moramo 

jih ustvariti. To naredimo z metodo PCA. 

Prvi vidik oziroma prva skupina spremenljivk opisuje kakovost dela Agencije za zaposlovanje; 

drugi vidik oziroma druga skupina spremenljivk pa govori o financiranju programov aktivne 

politike zaposlovanja, v katere napotuje brezposelne osebe Agencija za zaposlovanje. 

Rezultati metode glavnih komponent (PCA) 

Sledi prikaz vseh preglednic metode PCA, iz katerih je razvidno: 

 izpolnjenost vseh pogojev (KMO, komunalitete, skupna pojasnjena varianca); 

 struktura glavnih komponent (matrika faktorskih uteži, koeficienti linearne kombinacije). 

V Preglednici 10 vidimo: 

1. da je značilnost Bartlett testa pod 0,05. To pomeni, da je povezanost spremenljivk dovolj 

velika, da je smiselno nadomestiti izhodiščne spremenljivke z glavnimi komponentami; 

2. da je KMO-mera nad 0,6 (0,831), kar pomeni, da so podatki primerni za redukcijo. 
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Preglednica 10: KMO in Bartlett test glavne komponente Kakovost dela Agencije za 

zaposlovanje 

KMO in Bartlett test 

Kaiser-Meyer-Olkin mera primernosti vzorca 0,831 

Bartlett test sferičnosti približek hi-kvadrata 568,032 

stopnja prostosti 15 

značilnost 0,000 

V Preglednici 11 vrednosti komunalitet pomenijo procentni delež, kar pomeni, da moramo 

vrednosti pomnožiti s 100. Spodnja mera komunalitete oziroma pojasnjenosti je 50 %. Vidimo, 

da vse spremenljivke izpolnjujejo zahtevani pogoj. 

Preglednica 11: Komunalitete oziroma pojasnjenost posameznih spremenljivk glavne 

komponente Kakovost dela Agencije za zaposlovanje 

Komunalitete 

 

Končne 

vrednosti 

Informacije o prostih delovnih mestih so redno objavljene 0,540 

Usposabljanje zagotavlja hitro in dolgotrajno zaposlitev (deficitarni poklici) 0,578 

Agencija za zaposlovanje izvaja programe izobraževanja in usposabljanja skladno s 

klientovimi zmožnostmi 
0,561 

Agencija za zaposlovanje vključuje uporabnike v pripravo programov usposabljanja 0,548 

Programi usposabljanja nudijo dovolj praktičnega znanja in veščin za uspešno delo 0,542 

Zaključen program usposabljanja zagotavlja prednost 0,549 

Metoda ekstrakcije: Analiza glavnih komponent 

V Preglednici 12 so prikazani vsi podatki o ekstrahiranih glavnih komponentah: lastne 

vrednosti, delež pojasnjene variance za posamezno komponento ter kumulativa oziroma vsota 

pojasnjene variance vseh glavnih komponent. Vidimo, da je pogoj, da je kumulativa nad 60 %, 

izpolnjen. 
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Preglednica 12: Skupna pojasnjena varianca glavne komponente Kakovost dela 

Agencije za zaposlovanje 

Predstavitev skupne pojasnjene variance 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti Končna vsota kvadratov uteži 

Lastne 

vrednosti % variance 

Kumulativa v 

% 

Lastne 

vrednosti % variance 

Kumulativa v 

% 

1 3,317 65,280 65,280 3,317 65,280 65,280 

2 0,732 10,202 75,482    

3 0,611 8,190 83,673    

4 0,549 7,154 90,827    

5 0,459 5,649 96,476    

6 0,331 3,524 100,000    

Metoda ekstrakcije: Analiza glavnih komponent  

Preglednica 13 prikazuje faktorske uteži oziroma korelacijske koeficiente med vhodnimi 

spremenljivkami in glavno komponento. Vidimo, da imajo pravilno strukturo: vse so pozitivne 

in večje od 0,5. 

Preglednica 13: Faktorske uteži glavne komponente Kakovost dela Agencije za 

zaposlovanje 

Matrika komponent 

 

Komponenta 

1 

Informacije o prostih delovnih mestih so redno objavljene 0,735 

Usposabljanje zagotavlja hitro in dolgotrajno zaposlitev (deficitarni poklici) 0,760 

Agencija za zaposlovanje izvaja programe izobraževanja in usposabljanja skladno s 

klientovimi zmožnostmi 
0,749 

Agencija za zaposlovanje vključuje uporabnike v pripravo programov usposabljanja 0,740 

Programi usposabljanja nudijo dovolj praktičnega znanja in veščin za uspešno delo 0,736 

Zaključen program usposabljanja zagotavlja prednost 0,741 

Metoda ekstrakcije: Analiza glavnih komponent 

V Preglednici 14 so prikazane uteži posameznih spremenljivk. Ker program SPSS shrani glavne 

komponente vedno v standardizirani obliki (povprečje 0 in odklon 1), jih je zaradi interpretacije 

treba pretvoriti nazaj na lestvico od 1 do 4. To naredimo v ukazni vrstici, kjer so koeficienti 

linearne kombinacije števila v preglednici. Tako ustvarjeno glavno komponento shranimo pod 

imenom Kakovost dela Agencije za zaposlovanje. 
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Preglednica 14: Koeficienti linearne kombinacije glavne komponente Kakovost dela 

Agencije za zaposlovanje 

Matrika koeficientov linearne kombinacije glavne komponente 

 

Komponenta 

1 

Informacije o prostih delovnih mestih so redno objavljene 0,222 

Usposabljanje zagotavlja hitro in dolgotrajno zaposlitev (deficitarni poklici) 0,229 

Agencija za zaposlovanje izvaja programe izobraževanja in usposabljanja skladno s 

klientovimi zmožnostmi 
0,226 

Agencija za zaposlovanje vključuje uporabnike v pripravo programov usposabljanja 0,223 

Programi usposabljanja nudijo dovolj praktičnega znanja in veščin za uspešno delo 0,222 

Zaključen program usposabljanja zagotavlja prednost 0,223 

Metoda ekstrakcije: Analiza glavnih komponent  

V Preglednici 15 pomenijo vrednosti komunalitet procentni delež, kar pomeni, da moramo 

vrednosti pomnožiti s 100. Spodnja mera komunalitete oziroma pojasnjenosti je 50 %. Vidimo, 

da vse spremenljivke izpolnjujejo zahtevani pogoj. 

Preglednica 15: Komunalitete komponente Financiranje programov zaposlovanja 

Komunalitete 

 Končne vrednosti 

Programi usposabljanja, financirani s strani Agencije za zaposlovanje, 

zagotavljajo certifikate 
0,703 

Stroški usposabljanja so pokriti s strani delodajalca ali Agencije za zaposlovanje 0,703 

Metoda ekstrakcije: Analiza glavnih komponent 

V Preglednici 16 so prikazani vsi podatki o ekstrahiranih glavnih komponentah: lastne 

vrednosti, delež pojasnjene variance za posamezno komponento ter kumulativa oziroma vsota 

pojasnjene variance vseh glavnih komponent. Vidimo, da je pogoj, da je kumulativa nad 60 %, 

izpolnjen. 

Preglednica 16:  Skupna pojasnjena varianca glavne komponente Financiranje 

programov zaposlovanja 

Komponenta 

Začetne lastne vrednosti Končna vsota kvadratov uteži 

Lastne 

vrednosti %  variance 

Kumulativa v 

% 

Lastne 

vrednosti % variance 

Kumulativa v 

% 

1 1,406 70,278 70,278 1,406 70,278 70,278 

2 0,594 29,722 100,000    

Metoda ekstrakcije: Analiza glavnih komponent. 

Preglednica 17 prikazuje faktorske uteži oziroma korelacijske koeficiente med vhodnimi 

spremenljivkami in glavno komponento. Vidimo, da imajo pravilno strukturo: vse so pozitivne 
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in večje od 0,5. 

Preglednica 17: Faktorske uteži glavne komponente Financiranje programov 

zaposlovanja 

Matrika komponent 

 

Komponenta 

1 

Programi usposabljanja, financirani s strani Agencije za zaposlovanje, zagotavljajo 

certifikate 
0,838 

Stroški usposabljanja so pokriti s strani delodajalca ali Agencije za zaposlovanje 0,838 

Metoda ekstrakcije: Analiza glavnih komponent. 

V Preglednici 18 so prikazane uteži posameznih spremenljivk. Ker program SPSS shrani glavne 

komponente vedno v standardizirani obliki (povprečje 0 in odklon 1), jih je zaradi interpretacije 

treba pretvoriti nazaj na lestvico od 1 do 4. To naredimo v ukazni vrstici, kjer so koeficienti 

linearne kombinacije števila v preglednici. Tako ustvarjeno glavno komponento shranimo pod 

imenom Financiranje programov zaposlovanja. V regresijskem modelu, s katerim bomo 

dokazali našo hipotezo, ima vlogo odvisne spremenljivke. 

Preglednica 18:  Koeficienti linearne kombinacije glavne komponente Financiranje 

programov zaposlovanja 

Matrika koeficientov linearne kombinacije glavne komponente 

 

Komponenta 

1 

Programi usposabljanja financirani s strani Agencije za zaposlovanje zagotavljajo 

certifikate 
0,596 

Stroški usposabljanja so pokriti s strani delodajalca ali Agencije za zaposlovanje 0,596 

Metoda ekstrakcije: Analiza glavnih komponent 

Z regresijsko analizo ugotavljamo medsebojno odvisnost med dvema ali več skupinami 

spremenljivk. Ko imamo po eno odvisno in neodvisno spremenljivko, je to enostavna regresija. 

Če na vrednost ene odvisne spremenljivke vpliva več dejavnikov oz. spremenljivk, je to 

multipla regresija.  

Če obstaja med opazovanimi spremenljivkami odvisnost, je mogoče napisati regresijsko 

enačbo. Zanesljivost izračunane regresijske enačbe ugotavljamo z F-testom (tabela ANOVA), 

zanesljivost njenih parcialnih regresijskih koeficientov pa s t-testom. Značilnosti testov morajo 

biti pod 0,05.  

Obstaja več načinov vključevanja neodvisnih spremenljivk v model. Uporabili smo metodo 

»STEPWISE«. Bistvo metode je hierarhičnost, postopno vključevanje neodvisnih spremenljivk 

v model. Metoda začne s spremenljivko, ki ima največji vpliv, potem pa nadaljuje, dokler vpliv 
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še obstaja. Končni model vsebuje samo spremenljivke ki imajo statistično značilen vpliv, zato 

je vedno veljaven. Prikaz tabele ANOVA je nepotreben. 

Rezultati regresijske analize 

V tem delu smo poleg analize vpliva prikazali tudi oceno komponente Kakovost dela Agencije 

za zaposlovanje. V Preglednici 19 vidimo, da je skupna ocena glavne komponente visoka, in 

sicer 3,26 od 4.  

Preglednica 19:  Opisna statistika glavne komponente Ocena kakovosti dela Agencije za 

zaposlovanje 

Kakovost dela Agencije za zaposlovanje 

N Veljavni 276 

Manjkajoči 0 

Povprečje 3,2821 

Std. odklon 0,49251 

Minimum 1,00 

Maksimum 4,00 

Ker povprečne vrednosti niso porazdeljene normalno (po Gaussu), prikazujemo frekvenčno 

porazdelitev ocene kakovosti dela Agencije za zaposlovanje (Slika 20). 

 

Slika 20: Kakovost dela Agencije za zaposlovanje 

Visoko povprečje potrjuje, da večina anketirancev dobro ocenjuje vse lastnosti, ki jih opisuje 

glavna komponenta. To so: 
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 Programi usposabljanja nudijo dovolj praktičnega znanja in veščin za uspešno delo; 

 Agencija za zaposlovanje vključuje uporabnike v pripravo programov usposabljanja; 

 Usposabljanje zagotavlja hitro in dolgotrajno zaposlitev (deficitarni poklici); 

 Zaključen program usposabljanja zagotavlja prednost; 

 Agencija za zaposlovanje izvaja programe izobraževanja in usposabljanja skladno s 

klientovimi zmožnostmi; 

 Informacije o prostih delovnih mestih so redno objavljene; 

V tem delu smo izpolnili prvi del hipoteze. Pokazali smo, da je zadovoljstvo s storitvami 

Agencije za zaposlovanje na visoki ravni. 

V naslednjem koraku smo odvisno spremenljivko Kakovost dela Agencije za zaposlovanje 

povezali z neodvisnimi spremenljivkami, ki so vse aktivnosti pri iskanju zaposlitve (Slika 24). 

Sledijo najpomembnejši rezultati regresijske analize: 

 determinacijski koeficient (pojasnjenost modela); 

 preglednica, iz katere vidimo, katere spremenljivke so vključene v regresijski model 

oziroma imajo statistično značilen vpliv. 

Povzetek modela – determinacijski koeficienti 

Kazalnik uspešnosti metode je determinacijski koeficient (Adjusted R Square). Statistično 

predstavlja delež variance v odvisni spremenljivki, ki je pojasnjena z variabilnostjo v 

neodvisnih spremenljivkah oz. koliko % vpliva na odvisno spremenljivko (posledico) je 

pojasnjenih z neodvisnimi spremenljivkami (vzroki). 

V Preglednici 20 je razvidno postopno vključevanje neodvisnih spremenljivk v model. Vrstni 

red vključevanja spremenljivk je enak vrstnemu redu v Preglednici 9. Najpomembnejši vpliv 

(16,6 %) ima spremenljivka Usposabljanje, ki zagotavlja dobro praktično znanje in veščine. 

Pojasnjenost modela z osmimi neodvisnimi spremenljivkami je 38,8 %. 

Preglednica 20: Povzetek regresijskega modela 

Povzetek regresijskega modela 

Model R R kvadrat Popravljeni R kvadrat Std. napaka približka 

1 0,410 0,168 0,165 0,91248499 

2 0,519 0,270 0,264 0,85640475 

3 0,559 0,313 0,305 0,83223487 

4 0,582 0,339 0,329 0,81784449 

5 0,596 0,355 0,343 0,80932698 

6 0,618 0,382 0,368 0,79362887 

7 0,629 0,396 0,380 0,78595690 

8 0,637 0,406 0,388 0,78098871 
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V Preglednici 21 prikazujemo parcialne regresijske koeficiente, ki pomenijo spremembo 

odvisne spremenljivke, če se posamezna neodvisna, ob nespremenjenosti ostalih, poveča za 1 

enoto. Poleg velikosti je pomemben tudi predznak. Pozitivni predznak pomeni premo razmerje, 

negativni pa obratno razmerje. 

Iz preglednice je razvidno, kateri pogoji so potrebni, da Agencija še bolje izvaja ustrezno delo. 

Vse spremenljivke imajo pozitiven vpliv, razen »Delovni čas za stranke je prilagojen potrebam 

strank«, ki je negativen, kar pomeni da anketiranci niso zadovoljni z delovnim časom Agencije 

za zaposlovanje. 

Preglednica 21: Parcialni regresijski koeficienti 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizira

ni koeficienti 

Standard. 

koeficienti 

t Sig. B 

Std. 

napaka Beta 

8 (Konstanta) 0,193 0,355  -9,007 0,000 

Usposabljanje, ki zagotavlja dobro praktično 

znanje in veščine 
0,214 0,067 0,180 3,209 0,001 

Svetovalci se intenzivno vključujejo v 

problematiko posameznika 
0,232 0,062 0,209 3,740 0,000 

Agencija za zaposlovanje posreduje vse potrebne 

informacije, ki jih potrebujem 
0,204 0,070 0,166 2,927 0,004 

Programi rehabilitacije 0,148 0,064 0,129 2,297 0,022 

Lahek dostop do pisarn (parkiranje, javni 

transport, dostop omogočen invalidom) 
0,264 0,069 0,192 3,831 0,000 

Delovni čas za stranke je prilagojen potrebam 

strank 
–0,281 0,072 –0,201 –3,877 0,000 

Svetovanje 0,160 0,066 0,140 2,429 0,016 

Agencija za zaposlovanje zagotavlja možnosti 

pritožbe, če ravna osebje s strankami neprimerno 
0,148 0,070 0,119 2,099 0,037 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost dela Agencije za zaposlovanje 

Ugotovitev: 

Ugotavljamo, da je visok determinacijski koeficient oziroma visoka korelacija med 

spremenljivkami v obeh modelih, ki povezujejo Kakovost dela Agencije za zaposlovanje in 

Financiranje programov zaposlovanja z vsemi faktorji, ki opisujejo zaposlovanje, močna, kar 

pomeni, da je hipoteza s tem dokazana, razen v primeru spremenljivke “Delovni čas je 

prilagojen potrebam strank”. 

H2: Zaposlovanje invalidne osebe je odvisno od njenega spola, izobrazbe, etnične pripadnosti 
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in delovnih izkušenj. 

Izhajamo iz ocene kakovosti dela Agencije za zaposlovanje, ker je jasno, da ocena kakovosti 

dela Agencije kvalitete dela vsebuje tudi rezultate zaposlovanja. Zato bomo pri dokazovanju 

hipoteze uporabili obe glavni komponenti:  

 Kakovost dela Agencije za zaposlovanje; 

 Financiranje programov. 

Odvisnost od spola smo dokazovali s testom dveh neodvisnih skupin (Independent Samples 

Test), druge pa s testom ANOVA. 

T-test za neodvisna vzorca (Independent Samples Test) preverja značilnost razlik med 

povprečji v dveh skupinah. Za nas so to skupine, ki se razlikujejo po spolu. Rezultati testa so 

prikazani v dveh preglednicah: 

1. Osnovne statistike po skupinah, povprečja, odkloni in standardne napake.  

2. Rezultati Levenovega in t-testa. 

Testiranje razlike med variancami skupin oziroma Levenov test: 

 H0: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta enaki.  

 H1: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta različni. 

Če H0 ne moremo zavrniti, upoštevamo v tabeli z rezultati vrstico 'Equal variances assumed'. 

Če H0 zavrnemo, upoštevamo v tabeli z rezultati vrstico 'Equal variances not assumed'. 

Test razlike povprečij med skupinama: 

 H0: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta enaki (spremenljivki nista statistično 

značilno povezani). 

 H1: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta različni (spremenljivki sta statistično 

značilno povezani). 

Odvisne spremenljivke so glavne komponente, dobljene z redukcijo PCA: 

 Kakovost dela Agencije za zaposlovanje; 

 Financiranje programov. 

V Preglednici 22 prikazujemo povprečne vrednosti obeh glavnih komponent po skupinah glede 

na spol. 
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Preglednica 22: Osnovna statistika glavnih komponent po spolu 

Test dveh neodvisnih skupin 

 

Spol N Povprečje Std. odklon 

Std. napaka 

povprečja 

Kakovost dela Agencije za 

zaposlovanje 

Moški 152 3,1979 0,49909 ,04048 

Ženski 124 3,3853 0,46586 ,04184 

Financiranje programov 

zaposlovanja 

Moški 152 2,4145 0,68758 ,05577 

Ženski 124 2,2944 0,75711 ,06799 

V Preglednici 22 vidimo, da kakovost dela Agencije bolje ocenjujejo ženske, ko pa gledamo 

financiranje programov zaposlovanja, dajejo temu večji pomen moški. 

Preglednica 23: Rezultati testa povprečij obeh glavnih komponent 

Test dveh neodvisnih skupin 

 

Levenov test t-test enakosti povprečij 

F Značilnost t 

Stop. 

prostosti 

Znač. (2-

stranska)  

Povpreč. 

razlika 

St. nap. 

razlike 

Kakovost dela 

Agencije za 

zaposlovanje 

Enakost varianc  0,016 0,900 -3,19 274 0,002 -0,18737 0,0586 

Različnost varianc  
  -3,21 269,0 0,001 -0,18737 0,0582 

Financiranje 

programov 

zaposlovanja 

Enakost varianc 2,010 0,157 1,379 274 0,169 0,12012 0,0870 

Različnost varianc 
  1,366 251,4 0,173 0,12012 0,0879 

V prvem koraku (Preglednica 23) se, glede na rezultate Levenovega testa, odločimo za pravilno 

izbiro vrstice. V obeh primerih je to prva vrstica, ker so značilnosti Levenovih testov nad 0,05. 

V drugem koraku pa testiramo razlike med skupinami. Statistično značilna razlika (sig < 0,05) 

nastane samo pri prvi komponenti, kjer anketiranci ocenjujejo kakovost. Dokazali smo, da se 

skupini razlikujeta samo pri oceni kvalitete dela Agencije. Pri financiranju programov 

zaposlovanja pa ne moremo trditi, da se skupini razlikujeta med seboj, ker je signifikantnost > 

0,05. 

Z enojno analizo variance (ANOVA) preverjamo značilnost razlik med povprečji v več 

skupinah. Spremenljivko, po kateri enote razdelimo na skupine, imenujemo faktor. V našem 

primeru so to: 

 stopnja izobrazbe; 

 etnična pripadnost; 

 kategorije let delovnih izkušenj. 

1. Test izvajamo v dveh delih. Prvi del je Levenov test oziroma domnevi glede varianc: 

 H0: Variance odvisne spremenljivke v skupinah so enake. 

 H1: V vsaj dveh skupinah varianci odvisne spremenljivke nista enaki. 

Če obdržimo ničelno domnevo, nadaljujemo s testom ANOVA. Če ničelno domnevo zavrnemo 

ter potrdimo nasprotno, je v nadaljevanju veljaven test Robust. 
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2. V drugem delu testiramo razliko med povprečji (hipoteze so enake za ANOVO in za 

Robust test): 

 H0: Povprečja odvisne spremenljivke v skupinah so enaka.  

 H1: V vsaj eni skupini je povprečje odvisne spremenljivke različno od ostalih. 

Če je značilnost manjša od 0,05 oziroma če je razlika med skupinami dokazana, prikažemo še 

graf povprečnih vrednosti po skupinah. 

V Preglednici 24 glede na obe značilnosti, ki sta nad 0,05, ugotavljamo, da so variance skupin 

različne stopnje izobrazbe enake. Zaradi tega test nadaljujemo z ANOVO. 

Preglednica 24: Test enakosti varianc glede na različne stopnje izobrazbe 

Test enakosti varianc 

 

Levenova 

statistika 

Stopnja 

prost. 1 

Stopnja prost. 

2 Značil. 

Kakovost dela Agencije za zaposlovanje 1,618 4 271 0,170 

Financiranje programov zaposlovanja 1,260 4 271 0,286 

V Preglednici 25 vidimo, da so značilnosti obeh testov povprečij pod 0,05, kar pomeni, da 

ničelne hipoteze o enakosti zavrnemo.  

Preglednica 25: Test enakosti povprečij glede na različne stopnje izobrazbe 

ANOVA 

 

Vsota 

kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 

kvadrata F 

Značilno

st 

Kakovost dela Agencije 

za zaposlovanje 

Med skupinami 4,982 4 1,245 5,468 0,000 

Znotraj skupin 61,723 271 0,228   

Skupno 66,705 275    

Financiranje 

programov 

zaposlovanja 

Med skupinami 9,170 4 2,292 4,646 0,001 

Znotraj skupin 133,710 271 0,493   

Skupno 142,880 275    

Sklepamo, da anketiranci z različnimi stopnjami izobrazbe tudi različno ocenjujejo obe glavni 

komponenti. Povprečne vrednosti obeh komponent bomo prikazali na Sliki 21. 
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Slika 21: Povprečne vrednosti glavnih komponent glede na stopnjo izobrazbe 

Na levem delu slike (Slika 21), ki opisuje povprečne vrednosti prve glavne komponente 

(Kvaliteta dela Agencije), je vidno, da se ocena kakovosti dela Agencije za zaposlovanje 

povečuje z zaključeno stopnjo izobrazbe. Z desnega dela slike, ki opisuje povprečne vrednosti 

druge glavne komponente (Financiranje programov zaposlovanja), pa lahko razberemo, da se 

pomembnost financiranja programov zaposlovanja zmanjšuje z naraščajočo izobrazbeno 

stopnjo. Izjema so anketiranci z nedokončano osnovno šolo, ki jim je financiranje programov 

zaposlovanja najmanj pomembno.  

V Preglednici 26 z Levenovim testom testiramo enakost varianc.  

Preglednica 26: Test enakosti varianc glede na starost 

Test of enakosti varianc 

 Levenova statistika 

Stopnja 

prost. 1 

Stopnja 

prost. 2 Značilnost 

Kakovost dela Agencije za 

zaposlovanje  
1,488 5 270 0,194 

Financiranje programov 

zaposlovanja 
0,305 5 270 0,910 

Glede na obe značilnosti, ki sta nad 0,05, ugotavljamo, da so variance skupin glede na starost 

enake. Zaradi tega test nadaljujemo z ANOVO. 
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Preglednica 27: Test enakosti povprečij glede na starost 

ANOVA 

 

Vsota 

kvadratov 

Stopnja 

prostosti  

Povprečje 

kvadrata F Značilnost 

Kakovost dela 

Agencije za 

zaposlovanje 

Med skupinami 4,839 5 0,968 4,223 0,001 

Znotraj skupin 61,866 270 0,229   

Skupno 66,705 275    

Financiranje 

programov 

zaposlovanja 

Med skupinami 9,614 5 1,923 1,896 0,200 

Znotraj skupin 133,265 270 0,494   

Skupno 142,880 275    

V Preglednici 27 vidimo, da je značilnost testa za prvo komponento 0,01 < 0,05, kar pomeni, 

da obstajajo statistično značilne razlike v različnih starostnih skupinah. Pri drugi komponenti 

je značilnost nad 0,05, kar pomeni, da razlike v oceni financiranja glede na starostno skupino 

ni, zato bomo na Sliki 27 prikazali povprečja samo za prvo komponento. 

 

Slika 22: Povprečne vrednosti komponente Kakovost dela Agencije za zaposlovanje 

glede na starost 

Na Sliki 22 vidimo, da skupine mlajših brezposelnih bolje ocenjujejo kakovost dela Agencije 

za zaposlovanje. S starostjo ocena pada, zelo velik padec pa nastopi pri starostni skupini nad 

44 let. Analizo potrjujejo izkušnje, ki jih imamo iz prakse, saj mlajše brezposelne preveva 

življenjski optimizem, medtem ko je večina starejših že obupala nad svojo zaposlitveno 

situacijo, zato je njihova ocena posledično nižja. 

V Preglednici 28 glede na obe značilnosti, ki sta nad 0,05, ugotavljamo, da so variance skupin 
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glede na starost enake. Zaradi tega test nadaljujemo z ANOVO. 

Preglednica 28: Test enakosti varianc glede na etnično pripadnost 

Test enakosti varianc 

 

Levenova 

statistika 

Stopnja 

prostosti 1 

Stopnja 

prostosti 2 Značilnost 

Plačano, kreativno, zanimivo in 

resno delo 
1,270 5 270 0,277 

Financiranje programov 

zaposlovanja 
0,748 5 270 0,588 

V Preglednici 28 vidimo, da je značilnost Levenovega testa pri obeh komponentah pod 0,05, 

zato test nadaljujemo s tabelo ANOVE. 

Preglednica 29: Test enakosti povprečij glede na etnično pripadnost 

ANOVA 

 

Vsota 

kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov F 

Značilno

st 

Kakovost dela 

Agencije za 

zaposlovanje 

Med skupinami 4,037 5 0,807 3,479 0,005 

Znotraj skupin 62,668 270 0,232   

Skupno 66,705 275    

Financiranje 

programov 

zaposlovanja 

Med skupinami 5,589 5 1,118 2,198 0,055 

Znotraj skupin 137,290 270 0,508   

Skupno 142,880 275    

V Preglednici 29 vidimo, da statistično značilna razlika nastane samo pri prvi glavni 

komponenti Kakovost dela Agencije za zaposlovanje (Sig < 0,05), zato jo prikazujemo grafično 

(Slika 23). Pri drugi glavni komponenti Financiranje programov zaposlovanja pa statistično 

značilne razlike med skupinama ni (Sig > 0,05). 
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Slika 23: Povprečne vrednosti Kakovost dela Agencije za zaposlovanje glede na etnično 

pripadnost 

Kakovost dela najbolje ocenjujejo Albanci, Makedonci in druge etnične skupine, zadovoljni so 

Srbi in Romi, najnižje pa jo ocenjujejo Turki. 

Sledi test, v katerem testiramo, kako se povprečji glavnih komponent razlikujeta glede na 

delovne izkušnje. V Preglednici 30 testiramo enakost varianc skupin. 

Preglednica 30: Test enakosti varianc glede na delovne izkušnje 

Test enakosti varianc 

 

Levenova 

statistika 

Stopnja 

prostosti 1 

Stopnja 

prostosti 2 Značilnost 

Kakovost dela Agencije za 

zaposlovanje 
0,202 6 269 0,976 

Financiranje programov 

zaposlovanja 
2,235 6 269 0,040 

Ker je značilnost testa Leven za prvo komponento nad 0,05, nadaljujemo s tabelo ANOVE v 

Preglednici 31. Pri drugi komponenti pa je značilnost pod 0,05, zato moramo uporabiti test 

Robust v Preglednici 32. 
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Preglednica 31: Test enakosti povprečij prve komponente glede na delovne izkušnje 

ANOVA 

 

Vsota 

kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 

kvadrata F 

Značilno

st 

Kakovost dela 

Agencije za 

zaposlovanje 

Med skupinami 2,391 6 0,398 1,666 0,129 

Znotraj skupin 64,314 269 0,239   

Skupno 66,705 275    

Test ANOVE je nad 0,05, kar pomeni, da ničelno hipotezo, ki domneva enakost skupin, ne 

moremo zavrniti. Sklepamo, da ne glede na delovne izkušnje anketiranci enako ocenjujejo 

kvaliteto dela Agencije za zaposlovanje. 

Preglednica 32: Test enakosti povprečij druge komponente glede na delovne izkušnje 

Robustni test enakosti povprečij 

 Statistikaa 

Stopnja 

prostosti 1 

Stopnja 

prostosti 2 Značilnost 

Financiranje programov 

zaposlovanja 

Welch 
1,401 6 92,056 0,223 

a. Približna F-porazdelitev 

Robust test je nad 0,05, kar pomeni, da ničelno hipotezo, ki domneva enakost skupin, ne 

moremo zavrniti. Sklepamo, da ne glede na delovne izkušnje anketiranci enako ocenjujejo 

financiranje programov zaposlovanja. 

Ugotovitev: 

Hipoteza H2 je delno dokazana. Ugotavljamo, da je prva komponenta »Kakovost dela 

Agencije« za zaposlovanje odvisna od vseh demografskih značilnosti, razen delovnih izkušenj, 

pri katerih ni razlik. Druga komponenta »Financiranje programov zaposlovanja« pa se ne 

razlikuje pri večini demografskih značilnosti. Edina razlika nastane pri stopnji izobrazbe. 

H3: Med posameznimi ekonomsko-demografskimi značilnostmi nezaposlenih invalidnih oseb 

(spol, izobrazba, starost, etnična pripadnost in delovne izkušnje) in želeno zaposlitvijo 

obstajajo statistično značilne razlike. 

Za dokazovanje hipoteze smo uporabili sklop vprašanj, s katerimi raziskujemo, katero vrsto 

dela bi brezposelni invalidi želeli opravljati (želena zaposlitev). Z namenom redukcije 

spremenljivk in zmanjševanja števila testov smo v prvem koraku opravili faktorsko analizo. 

Ker je namen faktorske analize prikaz strukture, smo prikazali samo preglednico, iz katere je 

razvidno, kako nezaposleni invalidi dojemajo želeno zaposlitev: 
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Preglednica 33: Rotacija faktorskih uteži 

Rotacija faktorskih uteži 

 

Komponenta 

1 2 

Kjer se lahko naučim česa novega 0,712 0,029 

Kjer lahko pomagam drugim 0,702 0,192 

Ki omogoča srečanje s prijatelji 0,668 0,213 

Kjer sem ponosen/ponosna na dobro opravljeno delo 0,649 0,075 

Skladno s svojimi sposobnostmi 0,644 -0,013 

Dobro plačano 0,636 -0,072 

Kreativno 0,631 0,107 

Imeti stalno delo/zaposlitev 0,601 -0,199 

Z manj napora/manj naporno 0,068 0,772 

Zunaj, na zraku 0,014 0,762 

Metoda ekstrahiranja: Faktorska analiza.  

Metoda rotacije: Varimax. 

V Preglednici 33 vidimo, da imamo dva faktorja oziroma dve skupini spremenljivk. Prvi faktor 

povezuje vse lastnosti kakovostnega in ustvarjalnega dela, ki jih dojemajo vse na enaki ravni, 

hkrati in enakovredno, zato je ta faktor za nas najbolj pomemben in bo osnova za dokazovanje 

hipoteze. 

Drugi faktor, ki združuje manj naporna dela in na zraku, opisuje del populacije, ki ne želi delati. 

Zato je ta faktor nepomemben in ga nismo vključili v analizo. 

V drugem koraku smo spremenljivke prvega faktorja z metodo glavnih komponent združili v 

eno samo spremenljivko. Izpisi so v prilogi (Priloga 2). Glavno komponento smo shranili pod 

imenom Želena zaposlitev. 

V Preglednici 34 prikazujemo povprečne vrednosti glavne komponente Želena zaposlitev glede 

na spol. 

Preglednica 34: Povprečne vrednosti faktorja Želena zaposlitev glede na spol 

Statistika po skupinah 

 Spol N Povprečje Std. odklon Std. napaka povprečja 

Želena zaposlitev Moški 152 3,1979 0,49909 0,04048 

Ženski 124 3,3853 0,46586 0,04184 

V Preglednici 34 vidimo, da imajo ženske višje povprečje komponente Želena zaposlitev. Ali 

je ta razlika statistično značilna, pa testiramo v Preglednici 45. 

  



 

84 

Preglednica 35: Test dveh skupin faktorja Želena zaposlitev glede na spol 

Test dveh neodvisnih skupin  

 

Levenov test t-test enakosti povprečij 

F Značil. t 

Stopnja 

prost. 

Značil. 

(dvostran.) 

Razlika 

povpr. 

Std. 

napaka 

razlike 

Želena 

zaposlitev 

Enakost varianc 0,016 0,900 -3,196 274 0,002 –0,18737 0,05862 

Različnost varianc   -3,219 269,040 0,001 –0,18737 0,05821 

Glede na rezultate Levenovega testa je pravilna izbira prve vrstice. V prvi vrstici beremo, da je 

značilnost t-testa manjša od 0,05. Ničelno hipotezo, ki domneva enakost skupin, zavrnemo in 

sprejmemo naslednjo. Sklepamo, da so nezaposlenim osebam ženskega spola kakovostne 

zaposlitve z navedenimi lastnostmi pomembnejše kot moškim (Preglednica 35). 

Sledi test, v katerem bomo videli, kako se komponenta Želena zaposlitev razlikuje glede na 

izobrazbo. Test začnemo z Levenovim testom, s katerim testiramo različnost varianc 

(Preglednica 36). 

Preglednica 36: Levenov test faktorja Želena zaposlitev glede na izobrazbo 

Test enakosti varianc 

Želena zaposlitev   

Levenova statistika Stopnja prostosti 1  Stopnja prostosti 2 Znač. 

1,618 4 271 0,170 

Ker je značilnost Levenovega testa > 0,05, nadaljujemo s testom ANOVE (Preglednica 37).  

Preglednica 37: Test povprečnih vrednosti faktorja Želena zaposlitev glede na izobrazbo 

ANOVA 

Želena zaposlitev   

 Vsota kvadratov Stopnja prostosti df Povprečje kvadrata F Znač. 

Med skupinami 4,982 4 1,245 5,468 0,000 

Znotraj skupin 61,723 271 0,228   

Skupno 66,705 275    

Ker je signifikantnost testa ANOVA manjša od 0,05, ničelno hipotezo, ki domneva enakost 

povprečij, zavrnemo in sprejmemo nasprotno. Sklepamo, da se povprečne vrednosti razlikujejo 

glede na stopnjo izobrazbe, zato jih prikazujemo grafično (Slika 24). 
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Slika 24: Prikaz povprečnih vrednosti faktorja Želena zaposlitev glede na stopnjo 

izobrazbe 

S Slike 24 je razvidno, da nezaposlene osebe z naraščajočo stopnjo izobrazbe izražajo večjo 

potrebo po kakovostni zaposlitvi (Preglednica 47). V faktorju so zajete lastnosti:  

 dobro plačano in kreativno delo;  

 skladno s sposobnostjo obravnavane osebe;  

 na opravljanje katerega je oseba lahko ponosna; 

 stalna zaposlitev; 

 pomoč drugim; 

 srečevanje s prijatelji,  

kar potrjuje, da se tudi invalidi zavedajo pomembnosti izobrazbe. Povprečne vrednosti 

prikazujemo na Sliki 27. 

Sledi test, s katerim bomo prikazali, kako se komponenta Želena zaposlitev razlikuje glede na 

starostno skupino. Test začnemo z Levenovim testom, s katerim testiramo različnost varianc 

(Preglednica 38). 

Preglednica 38: Levenov test faktorja Želena zaposlitev glede na starostno skupino 

Test enakosti varianc 

Želena zaposlitev 

Levenova statistika Stopnja prostosti 1 Stopnja prostosti 2 Značilnost 

1,488 5 270 0,194 

V Preglednici 38 vidimo, da je značilnost Levenovega testa večja od 0.05, zato ničelne hipoteze, 



 

86 

ki domneva enakost varianc, ne moremo zavrniti, zato je pravilna izbira test ANOVA 

(Preglednica 39). 

Preglednica 39:  Test povprečnih vrednosti faktorja Želena zaposlitev glede na starostne 

skupine 

ANOVA 

Želena zaposlitev   

 Vsota kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 

kvadrata F Znač. 

Med skupinami 4,839 5 0,968 4,223 0,001 

Znotraj skupin 61,866 270 0,229   

Skupno 66,705 275    

 

Ker je signifikantnost testa ANOVA manjša od 0,05, ničelno hipotezo, ki domneva enakost 

povprečij, zavrnemo in sprejmemo nasprotno. Sklepamo, da se povprečne vrednosti razlikujejo 

glede na starostno skupino, zato jih prikazujemo grafično (Slika 25).  

 

Slika 25: Prikaz povprečnih vrednosti faktorja Želena zaposlitev glede na starostne 

skupine 

Na Sliki 25 vidimo, da vse starostne skupine ocenjujejo pomembnost Želene zaposlitve zelo 

visoko, razen najstarejše skupine, pri kateri pride do zelo velikega padca. Tej skupini želena 

zaposlitev ni tako pomembna, saj jim glavno prioriteto predstavlja doseganje pogojev za 

upokojitev, zaradi česar so pripravljeni prevzeti tudi manj kakovostno delo. Razliko med 

skupinami prikazujemo na spodnji sliki. 
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Sledi test, s katerim bomo prikazali, kako se komponenta Želena zaposlitev razlikuje glede na 

etnično pripadnost. Test začnemo z Levenovim testom, s katerim testiramo različnost varianc 

(Preglednica 40). 

Preglednica 40: Levenov test faktorja Želena zaposlitev glede na etnično pripadnost 

Test enakosti varianc 

Želena zaposlitev   

Levenova statistika Stopnja prostosti 1 Stopnja prostosti 2 Znač. 

1,270 5 270 0,277 

V Preglednici 40 vidimo, da je značilnost Levenovega testa večja od 0,05, zato ničelne hipoteze, 

ki domneva enakost varianc, ne moremo zavrniti, zato je pravilna izbira test ANOVA 

(Preglednica 41). 

Preglednica 41: Test povprečnih vrednosti faktorja Želena zaposlitev glede na etnično 

pripadnost 

 

Vsota 

kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 

kvadrata F Znač. 

Med skupinami 4,037 5 0,807 3,479 0,005 

Znotraj skupin 62,668 270 0,232   

Skupno 66,705 275    

Ker je značilnost (signifikantnost) manjša od 0,05, ničelno hipotezo, ki domneva enakost 

povprečij, zavrnemo in sprejmemo nasprotno. Sklepamo, da se povprečne vrednosti razlikujejo 

glede na etnično pripadnost, zato jih prikazujemo grafično (Slika 26).  

 

Slika 26: Prikaz povprečnih vrednosti faktorja Želena zaposlitev glede na etnično 

pripadnost 
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Na Sliki 26 vidimo, da so lastnosti kakovostnega dela najmanj pomembne za pripadnike turške 

etnične skupine. 

Sledi test, s katerim bomo prikazali, kako se komponenta Želena zaposlitev razlikuje glede na 

delovne izkušnje. Test začnemo z Levenovim testom, s katerim testiramo različnost varianc 

(Preglednica 42). 

Preglednica 42: Levenov test faktorja Želena zaposlitev glede na delovne izkušnje 

Test enakosti varianc 

Želena zaposlitev   

Levenova statistika Stopnja prostosti1 Stopnja prostosti 2 Znač. 

0,202 6 269 0,976 

V preglednici vidimo, da je značilnost Levenovega testa večja od 0,05, zato ničelne hipoteze, 

ki domneva enakost varianc, ne moremo zavrniti, zato je pravilna izbira test ANOVA 

(Preglednica 43). 

Preglednica 43: Test povprečnih vrednosti faktorja Želena zaposlitev glede na delovne 

izkušnje 

ANOVA 

Želena zaposlitev   

 Vsota kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 

kvadrata F Značilnost 

Med skupinami 2,391 6 0,398 1,666 0,129 

Znotraj skupin 64,314 269 0,239   

Skupno 66,705 275    

Ker je signifikantnost večja od 0,05, ničelne hipoteze, ki domneva enakost povprečij, ne 

moremo zavrniti. Delovne izkušnje ne vplivajo na odnos brezposelnih invalidov do Želene 

zaposlitve (Preglednica 43). 

Ugotovitev: 

Hipotezo H3 lahko sprejmemo v vseh točkah, razen v zadnji, kjer ugotavljamo, da glede na 

delovne izkušnje ne obstajajo statistične razlike. 
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6 UGOTOVITVE 

Na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje znanstvene in strokovne literature s področja 

invalidnosti, podpornih sistemov pri vključevanju invalidnih oseb na trg dela in njihove 

poklicne rehabilitacije smo raziskali poklicno rehabilitacijo invalidnih oseb v R Makedoniji.  

Pri tem smo si pomagali s kvalitativno in kvantitativno raziskavo, ki predstavljata celoto teme 

magistrske naloge. V okviru prve smo želeli ugotoviti mnenja strokovnih oseb, ki se ukvarjajo 

z zaposlovanjem invalidov v R Makedoniji, v okviru druge pa ugotoviti dejavnike, ki vplivajo 

na zaposlovanje brezposelnih invalidnih oseb, ki so prijavljeni na Agenciji za zaposlovanje v R 

Makedoniji. 

6.1 Povzetek celotne raziskave 

Invalidne osebe so zaradi svojih oviranosti pri vključevanju na trg dela v slabšem položaju od 

drugega dela prebivalstva, zato v večini držav, podpisnic mednarodnih sporazumov in 

konvencij s področja zagotavljanja in zaščite pravic invalidov, uživajo posebno zaščito, tudi v 

R Makedoniji, ki je podpisnica Konvencije o pravicah invalidov (OZN) in Evropske socialne 

listine. Operativno izvajanje teh dokumentov je v R Makedoniji določeno z zakonodajo, ki pa 

po našem mnenju ni povsem ustrezna. Kar nekaj zakonskih in podzakonskih aktov obravnava 

problematiko vključevanja invalidov v delovno okolje. Zelo podrobno so opredeljeni organi37 

in institucije38 ter njihove pristojnosti in dolžnosti ter postopki, ki se nanašajo na pridobivanje 

statusa invalidne osebe, vrste invalidnosti, procesa zaposlovanja, oblik zaposlovanja in 

vključevanja v delovno okolje, podpornih finančnih instrumentov ter oblik neposredne 

strokovne pomoči invalidom v procesu zaposlovanja.  

Makedonska zakonodaja ne sledi doktrini poklicne rehabilitacije, kot jo opredeljujejo stroka in 

mednarodni akti. Poklicna rehabilitacija kot celovit proces, ki je namenjen pripravi in strokovni 

podpori invalidnih oseb pri njihovem vključevanju v delovno okolje, v makedonski zakonodaji 

ni nikjer niti omenjena. Nekateri akti sicer opredeljujejo posamezne elemente poklicne 

rehabilitacije, kot so: vključevanje v programe socialne in delovne vključenosti (dnevni center), 

delovni preizkus, prilagajanje delovnega mesta, usposabljanje na delovnem mestu ter nakup 

delovne opreme, vendar to še zdaleč ni dovolj. Manjka sistematični in strokovni pristop dela z 

invalidno osebo v smislu diagnosticiranja njenih sposobnosti in zmožnosti, poklicne orientacije, 

psihosocialne rehabilitacije, učenja iskanja zaposlitve, učenja delovnih navad in delovnih 

veščin, priprave sodelavcev na posebnosti invalida in njegovih potreb na delovnem mestu, 

sistemskega uvajanja na delovno mesto ter spremljanja z namenom ohranjanja zaposlitve 

oziroma napredovanja ali iskanja nove zaposlitve. Zakonodaja razen dnevnih centrov ne 

                                                 
37 Invalidska komisija, Upravni odbor Agencije za zaposlovanje. 
38 Posebni sklad, Agencija za zaposlovanje, dnevni centri, Zapovim, Ministrstvo za delo in socialno  

politiko. 
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predvideva oblik vključevanja v delo za težje invalide, niti ne predvideva kroženja med 

posameznimi oblikami zaposlitve. Zakonodaja predvideva zaposlitev invalidnih oseb v 

zaščitnih podjetjih ali zaposlitev s statusom samostojnih podjetnikov. 

Na osnovi odgovorov strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem invalidnih oseb v 

okviru kvantitativne raziskave, lahko sklepamo, da so v R Makedoniji delno razviti samo 

nekateri elementi poklicne rehabilitacije, ki se nanašajo predvsem na poklicno orientacijo na 

Agenciji za zaposlovanje, ter nekateri elementi v fazi zaposlitve, kjer je v primeru zaposlitve 

za nedoločen čas omogočeno usposabljanje na delovnem mestu ter po določenem času 

sofinanciranje adaptacije delovnega mesta in nakupa opreme, kar ne zadovoljuje zahtev 

koncepta podpornega zaposlovanja in tudi ne doktrine poklicne rehabilitacije.  

Invalidna oseba je vključena v proces zaposlitve popolnoma nepripravljena, njene veščine, 

sposobnosti in oviranosti so ocenjene zgolj pavšalno, na osnovi ad-hoc pregleda zdravnika 

medicine dela, intervjuja in ogleda delovnega mesta pri delodajalcu, ki ga opravi Komisija za 

oceno delazmožnosti, ki deluje v okviru Ministrstva za delo in socialno politiko. Proces iskanja 

zaposlitve za invalidne osebe poteka večinoma preko Agencije za zaposlovanje in Združenja 

invalidskih podjetij Zapovim, delno tudi preko združenj invalidov in v lastni režiji invalidov 

oziroma njihovih družinskih članov. Agencije, ki so specializirane za posredovanje delovne 

sile, se z zaposlovanjem invalidov ne ukvarjajo.  

Na osnovi pregleda makedonske zakonodaje in kvalitativne raziskave ugotavljamo, da v R 

Makedoniji nimajo razvitega podpornega sistema institucij, ki bi se ukvarjale s poklicno 

rehabilitacijo invalidov in njihovim vključevanjem v delovno sredino.  

V izvajanje storitev v okviru poklicne rehabilitacije se vključujejo strokovnjaki različnih strok, 

ki vsak s svoje strani prispevajo k optimalni rešitvi zaposlitvenega problema obravnavane 

osebe. Da bi vsem invalidom, ki se vključujejo v poklicno rehabilitacijo na nacionalni ravni, 

zagotovili enako dostopne in kakovostne storitve, je smiselno vzpostaviti sistem kakovosti 

oziroma standardizirati storitve.  

Standardi kakovosti, ki se v Evropi uporabljajo za standardizacijo sistemov poklicne 

rehabilitacije, so pretežno standardi družine ISO (9001:2015) ter standardi, ki jih je razvila 

Evropska platforma za rehabilitacijo39, ki je razvila dva sistema kakovosti v rehabilitaciji, 

Evropski znak kakovosti v rehabilitaciji (EQRM) in sistem kakovosti EQUASS (2010), ki 

organizacijam postavlja minimalne zahteve glede sistema kakovosti, ki jih je treba izpolnjevati 

za pridobitev EQRM. V pregledanih makedonskih dokumentih, ki se nanašajo na poklicno 

rehabilitacijo invalidov, nismo zasledili zavezanosti kakršnim koli standardom kvalitete, kar je 

potrdila tudi kvalitativna raziskava. 

                                                 
39 European Platform for Rehabilitation. 
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Za učinkovito vključevanje invalidov na trg dela mora biti poleg razvitega sistema poklicne 

rehabilitacije na ustrezni ravni razvito tudi podporno okolje, v katerega poleg zakonodaje 

štejemo tudi strokovne institucije, lokalno skupnost, delodajalce in nevladni sektor. Kultura 

okolja oziroma sprejetost invalidov in drugačnosti v skupnosti je tisti dejavnik, ki odločilno 

vpliva na uspešnost in učinkovitost vključevanja invalidov v delo in družbo. Na osnovi 

kvalitativne raziskave lahko ugotovimo, da v R Makedoniji obstaja pozitiven odnos do 

zaposlovanja invalidov, ki pa mu stroka in država prepočasi sledita. 

Oblike vključevanja invalidne osebe na trg dela so različne, temeljijo pa na nacionalnih 

zakonodajah. V grobem bi lahko razdelili vključevanje na trg dela na delovni preizkus40, 

vključevanje v usposabljanje na delovnem mestu41, vključitev v programe socialne in delovne 

vključenosti42 ter zaposlitev v zaščitnem43 ali običajnem delovnem okolju44. Pregled 

makedonske pravne regulative in kvalitativna raziskava nam potrjujeta, da so navedene oblike 

vključevanja v delovno okolje v R Makedoniji dobro razvite, manjkajo programi socialne 

vključenosti za odrasle invalide, programi zaposlovanja za težje invalide ter strokovna podpora 

pri vključevanju v delovno okolje, ki je sicer sestavni del poklicne rehabilitacije. Na osnovi 

kvantitativne raziskave, ki je bila opravljena na področju celotne države, lahko sklepamo, da so 

brezposelni invalidi sicer zadovoljni z delom Agencije za zaposlovanje, kar je pomembno za 

njihovo motivacijo za vključevanje v delo, niso pa seznanjeni  z možnostmi, ki jih ponuja proces 

poklicne rehabilitacije, kot je uveljavljen v tujini. Zadovoljstvo z delom Agencije za 

zaposlovanje se zrcali tudi v njihovi motivaciji za vključevanje v različne oblike delovne 

vključenosti oziroma zaposlitve glede na njihove zmožnosti, kar potrjuje tudi precej veliko 

število aktivnih invalidskih podjetij, ki jih je v R Makedoniji po podatkih Združenja invalidskih 

podjetij Zapovim 260.  

V Preglednici 44 prikazujemo rezultate testiranja hipotez. 

  

                                                 
40 Kratkotrajna vključitev v delo, namenjena zgolj preizkusu delovnih veščin in sposobnosti. 
41 V realnem ali simuliranem delovnem okolju. 
42 Gre za vključevanje, ne zaposlitev, kar pomeni, da vključena invalidna oseba nima sklenjene pogodbe 

o zaposlitvi in ni v delovnem razmerju. 
43 Zaščitne delavnice, zaposlitveni centri, invalidska podjetja ipd. 
44 Odprt trg dela, kjer je oblika zaposlitve lahko običajna, lahko pa gre za podprto zaposlitev, ki 

zaposlenemu invalidu omogoča funkcioniranje na delovnem mestu, doseganje pričakovanih delovnih 

rezultatov ter s tem dolgoročno ohranjanje zaposlitve. 
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Preglednica 44: Rezultati testiranja hipotez 

Hipoteza Ugotovitev Pojasnilo 

H1: Zaposlovanje invalidne 

osebe je povezano z 

zadovoljstvom le-te z delom 

Agencije za zaposlovanje R 

Makedonije ter vključitvijo 

v njene programe 

zaposlovanja. 

Hipotezo lahko delno 

sprejmemo. 

Vsi elementi ocenjevanja so 

bili ocenjeni pozitivno, razen 

odpiralnega časa za stranke, 

ki je ocenjen kot neprimeren 

oziroma neprilagojen 

potrebam strank. 

H2: Zaposlovanje invalidne 

osebe je odvisno od 

njenega spola, izobrazbe, 

etnične pripadnosti in 

delovnih izkušenj. 

Hipotezo lahko delno 

sprejmemo. 

Prva komponenta Kvaliteta 

dela Agencije za zaposlovanje 

je odvisna od vseh 

demografskih značilnosti, 

razen delovnih izkušenj, pri 

katerih ni razlik. Druga 

komponenta Financiranje 

programov zaposlovanja pa se 

ne razlikuje pri večini 

demografskih značilnosti. 

Edina razlika nastane pri 

stopnji izobrazbe. 

H3: Med posameznimi 

ekonomsko-demografskimi 

značilnostmi nezaposlenih 

invalidnih oseb (spol, 

izobrazba, starost, etnična 

pripadnost in delovne 

izkušnje) in želeno 

zaposlitvijo obstajajo 

statistično značilne razlike. 

Hipotezo lahko delno 

sprejmemo. 

Hipotezo lahko sprejmemo v 

vseh točkah, razen v zadnji 

točki, kjer ugotavljamo, da za 

delovne izkušnje statistične 

razlike ne obstajajo. 

Sklepamo lahko, da tudi temeljno tezo naloge, ki se glasi: Zaposlovanje invalidne osebe v R 

Makedoniji je povezano z zadovoljstvom le-te z delom Agencije za zaposlovanje R Makedonije, 

vključitvijo v njene programe zaposlovanja in s posameznimi demografskimi značilnostmi 

invalidne osebe, sprejmemo v celoti, razen v navedenih izjemah. 

6.2 Prispevek k znanosti 

Vključevanje invalidnih oseb na trg dela zaradi njihovih oviranosti zahteva posebne pristope, 

ki jih udejanjamo v okviru poklicne rehabilitacije, in to s ciljem, da se invalid skladno s svojimi 
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željami, zmožnostmi in možnostmi, ki jih omogoča okolje, usposobi za ustrezno delo, se 

zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. 

V okviru magistrske naloge smo ugotovili nizko raven razvitosti poklicne rehabilitacije v R 

Makedoniji, zato smo na osnovi sistematičnega pregleda tuje in domače znanstvene literature 

ter zakonodaje razvili model procesa poklicne rehabilitacije in matrike odgovornosti 

posameznih članov rehabilitacijskega tima, ki so osnova za njegovo uporabo v praksi, kar 

predstavljamo v nadaljevanju. Model smo preverili s celovito raziskavo področja poklicne 

rehabilitacije v R Makedoniji, in sicer z vidika strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo z 

zaposlovanjem invalidnih oseb, delodajalcev, nevladnega sektorja, sindikatov invalidov in 

brezposelnih invalidov, kar predstavlja prvo tovrstno delo na tem področju. Model omogoča 

sistemsko obravnavo vseh ranljivih skupin, ne samo invalidov. 

V prikazanem modelu procesa izvajanja poklicne rehabilitacije smo opredelili tiste aktivnosti 

in njihove povezave, ki bi se morale pojavljati oziroma biti razpoložljive pri obravnavi 

invalidne osebe ne glede na njene oviranosti. V modelu smo prikazali, da je poklicna 

rehabilitacija kompleksni proces, v katerem sodelujejo strokovnjaki različnih strok v okviru 

rehabilitacijskega tima. Proces poklicne rehabilitacije, ki je razviden iz individualnega 

rehabilitacijskega načrta, ki predstavlja rdečo nit obravnave, strokovni tim sproti nadgrajuje in 

prilagaja potrebam obravnavane osebe. 
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Slika 27: Diagram procesa poklicne rehabilitacije 1/3 

V prvem delu diagrama procesa poklicne rehabilitacije (Slika 27, 1/3) in v prvi polovici drugega 

dela diagrama (Slika 28, 2/3) prikazujemo vse aktivnosti obravnave posamezne invalidne osebe 

in njihove vzročne povezave od same napotitve v poklicno rehabilitacijo, obravnave pri 

posameznih strokovnjakih do timskega sestanka, katerega rezultat je oblikovanje zaključnega 

mnenja s predlogom rešitev in odločbe rehabilitacijske komisije o podelitvi eventualnega 

statusa invalidne osebe. Na tej točki se lahko obravnava v okviru poklicne rehabilitacije konča, 
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lahko pa se glede na potrebe in želje rehabilitanta in mnenje rehabilitacijskega tima nadaljuje. 

 

Slika 28: Diagram procesa zaposlitvene rehabilitacije 2/3 

V drugi polovici drugega dela diagrama procesa poklicne rehabilitacije (Slika 28, 2/3) in v 

tretjem delu (Slika 29, 3/3) prikazujemo aktivnosti in njihove vzročne povezave v okviru 

nadaljevanja postopka poklicne rehabilitacije z obravnavo v različnih storitvah, ki jih predpiše 

rehabilitacijski tim, obravnavo rezultatov na timskih sestankih in odločbe rehabilitacijske 
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komisije, ki opredeljuje podelitev eventualnega statusa o nezaposljivosti oziroma vključitvi v 

zaščitno zaposlitev, podporno zaposlitev ali zaposlitev v invalidskem podjetju. 

 

Slika 29: Diagram procesa zaposlitvene rehabilitacije 3/3 
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Prav tako smo prikazali sodelovanje posameznih članov rehabilitacijskega tima v posamezni 

storitvi in opredelili njihove odgovornosti. Za prikaz smo uporabili obliko tabele, ki se 

uporablja za prikaz odgovornosti za izvajanje posameznih aktivnosti v okviru standardov 

kakovosti iz družine ISO. V Preglednici 45 smo določili sestavo članov rehabilitacijskega tima 

in opredelili njihove odgovornosti pri izvajanju storitve »Triaža z motivacijo«.  

Preglednica 45: Triaža z motivacijo – odgovornosti članov tima 

Aktivnosti/storitve  

Storitev: 

Triaža z motivacijo 
RS Psiholog Tehnolog 

Delovni 

terapevt 

Pedagog/ 

andragog 
Zdravnik 

Izvajanje storitve O O   S  

Kontaktiranje z 

delodajalci, institucijami 
O S     

Priprava mnenja O O   S  

Zaključno mnenje O S   S  

Oddaja poročila O      

RS – rehabilitacijski svetovalec, O – odgovoren, S – sodeluje 

V Preglednici 46 smo določili sestavo članov rehabilitacijskega tima in opredelili njihove 

odgovornosti pri izvajanju storitve »Ocenjevanje delovne sposobnosti«.  

Preglednica 46: Ocenjevanje preostale delovne sposobnosti – odgovornosti članov tima 

Storitev: 

Ocenjevanje preostale 

delovne sposobnosti 

RS Psiholog Tehnolog 
Delovni 

terapevt 

Pedagog/ 

andragog 
Zdravnik 

Izvajanje storitve O O O O O O 

Kontaktiranje z 

delodajalci, institucijami 
O S S S S S 

Priprava mnenja O O O O O O 

Zaključno mnenje O S S S S S 

Oddaja poročila O      

RS – rehabilitacijski svetovalec, O – odgovoren, S - sodeluje 

V Preglednici 47 smo določili sestavo članov rehabilitacijskega tima in opredelili njihove 

odgovornosti pri izvajanju storitve »Psihosocialna rehabilitacija«.  
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Preglednica 47: Psihosocialna rehabilitacija – odgovornosti članov tima 

Storitev: 

Psihosocialna 

rehabilitacija 

RS Psiholog Tehnolog 
Delovni 

terapevt 

Pedagog/ 

andragog 
Zdravnik 

Izvajanje storitve O O   O  

Kontaktiranje z 

delodajalci, institucijami 
S O   S  

Priprava mnenja O O   O  

Zaključno mnenje S O   S  

Oddaja poročila O      

RS – rehabilitacijski svetovalec, O – odgovoren, S - sodeluje 

V Preglednici 48 smo določili sestavo članov rehabilitacijskega tima in opredelili njihove 

odgovornosti pri izvajanju storitve »Pridobivanje veščin in znanj za iskanje zaposlitve in 

aktivno vključevanje na trg dela«.  

Preglednica 48:  Pridobivanje veščin in znanj za iskanje zaposlitve in aktivno 

vključevanje na trg dela – odgovornosti članov tima 

Storitev  

Pridobivanje veščin in znanj za 

iskanje zaposlitve in aktivno 

vključevanje na trg dela 

RS Psiholog Tehnolog 
Delovni 

terapevt 

Pedagog/ 

andragog 
Zdravnik 

Izvajanje storitve S S   O  

Kontaktiranje z delodajalci, 

institucijami 
S S   O  

Priprava mnenja S S   O  

Zaključno mnenje S S   O  

Oddaja poročila O      

RS – rehabilitacijski svetovalec, O – odgovoren, S - sodeluje 

V Preglednici 49 smo določili sestavo članov rehabilitacijskega tima in opredelili njihove 

odgovornosti pri izvajanju storitve »Iskanje ustrezne zaposlitve«.  

Preglednica 49: Iskanje ustrezne zaposlitve – odgovornosti članov tima 

Storitev: 

Iskanje ustrezne zaposlitve 
RS Psiholog Tehnolog 

Delovni 

terapevt 

Pedagog/ 

andragog 
Zdravnik 

Izvajanje storitve O O   O  

Kontaktiranje z delodajalci, 

institucijami 
O S   S  

Priprava mnenja O O   O  

Zaključno mnenje O S   S  

Oddaja poročila O      

RS – rehabilitacijski svetovalec, O – odgovoren, S - sodeluje 
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V Preglednici 50 smo določili sestavo članov rehabilitacijskega tima in opredelili njihove 

odgovornosti pri izvajanju storitve »Analiza in prilagajanje delovnega mesta zaradi izboljšanja 

možnosti za zaposlovanje«. Da bi zagotovili invalidu optimalno varnost na delovnem mestu, 

smo v storitvah, ki so vezane na delovno mesto in delovni proces, kot člana rehabilitacijskega 

tima dodali inženirja varstva pri delu (Preglednica 50, Preglednica 51 in Preglednica 52). 

Preglednica 50:  Analiza in prilagajanje delovnega mesta zaradi izboljšanja možnosti za 

zaposlovanje – odgovornosti članov tima 

Storitev: 

Analiza in prilagajanje 

delovnega mesta zaradi 

izboljšanja možnosti za 

zaposlovanje 

RS Psiholog Tehnolog 
Delovni 

terapevt 

Inženir 

varstva pri 

delu 

Zdravnik 

Izvajanje storitve O  O O O O 

Kontaktiranje z delodajalci, 

institucijami 
O  S S S S 

Priprava mnenja O  O O O O 

Zaključno mnenje O  S S S S 

Oddaja poročila O      

RS – rehabilitacijski svetovalec, O – odgovoren, S - sodeluje 

V Preglednici 51 smo določili sestavo članov rehabilitacijskega tima in opredelili njihove 

odgovornosti pri izvajanju storitve »Pridobivanje delovnih veščin« 

Preglednica 51: Pridobivanje delovnih veščin – odgovornosti članov tima 

Storitev: 

Pridobivanje delovnih veščin 
RS Psiholog Tehnolog 

Delovni 

Terapevt 

Inženir 

varstva 

pri delu 

Zdravnik 

Izvajanje storitve   O O O O 

Kontaktiranje z delodajalci, 

institucijami 
  S O O S 

Priprava mnenja   O O O O 

Zaključno mnenje   S O S S 

Oddaja poročila O      

RS – rehabilitacijski svetovalec, O – odgovoren, S - sodeluje 

V Preglednici 52 smo določili sestavo članov rehabilitacijskega tima in opredelili njihove 

odgovornosti pri izvajanju storitve »Strokovna pomoč in spremljanje na delovnem mestu/v 

procesu šolanja« 
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Preglednica 52:  Strokovna pomoč in spremljanje na delovnem mestu/v procesu šolanja 

– odgovornosti članov tima 

Storitev: 

Strokovna pomoč in 

spremljanje na delovnem 

mestu/v procesu šolanja 

RS Psiholog Tehnolog 
Delovni 

terapevt 

Inženir 

varstva 

pri delu 

Zdravnik 

Izvajanje storitve   O O O O 

Kontaktiranje z 

delodajalci, institucijami 
S  S O O S 

Priprava mnenja S  O O O S 

Zaključno mnenje S  S O S S 

Oddaja poročila O      

RS – rehabilitacijski svetovalec, O – odgovoren, S - sodeluje 

V Preglednici 53 smo določili sestavo članov rehabilitacijskega tima in opredelili njihove 

odgovornosti pri izvajanju storitve »Funkcionalno opismenjevanje« 

Preglednica 53: Funkcionalno opismenjevanje – odgovornosti članov tima 

Storitev: 

Funkcionalno opismenjevanje 
RS Psiholog Tehnolog 

Delovni 

terapevt 

Pedagog/ 

andragog 
Zdravnik 

Izvajanje storitve   O O  O 

Kontaktiranje z delodajalci, 

institucijami 
S  S O  S 

Priprava mnenja S  O O  S 

Zaključno mnenje S  S O  S 

Oddaja poročila O      

RS – rehabilitacijski svetovalec, O – odgovoren, S - sodeluje 

V Preglednici 54 smo določili sestavo članov rehabilitacijskega tima in opredelili njihove 

odgovornosti pri izvajanju storitve »Program socialne in delovne vključenosti« 

Preglednica 54: Program socialne in delovne vključenosti – odgovornosti članov tima 

Storitev: 

Program socialne in delovne 

vključenosti 

RS Psiholog Tehnolog 
Delovni 

terapevt 

Pedagog/ 

andragog 
Zdravnik 

Izvajanje storitve   O O  O 

Kontaktiranje z delodajalci, 

institucijami 
S  S O  S 

Priprava mnenja S  O O  S 

Zaključno mnenje S  S O  S 

Oddaja poročila O      

RS – rehabilitacijski svetovalec, O – odgovoren, S - sodeluje 
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6.3 Predlogi in možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Na osnovi izvedene raziskave bi bilo pri oblikovanju celovitega sistema poklicne rehabilitacije 

v R Makedoniji, ki bi poleg invalidnih oseb obravnaval tudi pripadnike drugih ranljivih skupin, 

v prihodnje zaradi zmanjševanja socialne izključenosti treba raziskati še: 

 značilnosti drugih ranljivih skupin, kot so kronični bolniki, odvisniki od psihoaktivnih 

substanc in alkohola, psihiatrični bolniki, bivši obsojenci, žrtve kaznivih dejanj in drugi ter 

njihove oviranosti v korelaciji s trgom dela; 

 ocenjevanje preostale delazmožnosti invalidnih oseb in drugih ranljivih skupin; 

 potrebe po različnih oblikah vključevanja na trg dela med invalidi in drugimi ranljivimi 

skupinami; 

 potrebe strokovnih delavcev, učiteljev in drugih pedagoških delavcev po dodatnih 

strokovnih znanjih v povezavi z delom z ranljivimi skupinami in njihovim vključevanjem 

na trg dela. 
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7 SKLEP 

V magistrski nalogi smo se ob upoštevanju domače in tuje znanstvene literature, mednarodnih 

aktov ter domače in tuje zakonodaje usmerili v raziskovanje stanja na področju poklicne 

rehabilitacije v R Makedoniji.  

Ugotovili smo, da je poklicna rehabilitacija v R Makedoniji delno razvita oziroma da so razviti 

samo nekateri elementi, kar pa še zdaleč ni dovolj za učinkovito vključevanje invalidnih oseb 

na trg dela. Stroka je precej nerazvita, saj ne sledi dognanjem v sodobnem svetu. Poklicna 

rehabilitacija se omejuje na storitve, ki so usmerjene zgolj in samo v zaposlitev invalidne osebe. 

Druge aktivnosti, vezane na psihosocialno rehabilitacijo invalida, njegovo poklicno orientacijo, 

usposabljanje, sistematično iskanje ustrezne zaposlitve, delo z delodajalcem, pripravo 

sodelavcev, spremljavo na delovnem mestu, pa večinoma ne obstajajo oziroma so v povojih in 

so odvisne od dobre volje in strokovnosti posameznika. 

Tako se v procesu ocenjevanja delovnih sposobnosti v R Makedoniji še vedno uporablja že 

zdavnaj preživet medicinski model poklicne rehabilitacije, kjer ima ključno vlogo zdravnik 

specialist medicine dela, drugi člani komisije za ocenjevanje delazmožnosti pa igrajo zgolj 

obrobno vlogo. O bio-psihosocialnem modelu, ki se je uveljavil drugod, pristojni organi niti ne 

razmišljajo. Poleg pomanjkanja programov usposabljanja je opazno tudi pomanjkanje 

prehodnih oblik dela, to so oblike med brezposelnostjo in zaposlitvijo v zaščitni obliki dela v 

zaščitnih podjetjih. Standardi kakovosti na področju poklicne rehabilitacije niso razviti. 

Nekaterih izobrazbenih profilov, ki se sicer vključujejo v proces poklicne rehabilitacije, v R 

Makedoniji sploh ne izobražujejo, npr. delovnih terapevtov.  

Brezposelni invalidi so zadovoljni z delom javnih služb na področju njihovega vključevanja v 

delo, saj drugih možnosti niti ne poznajo. Niso pa zadovoljni delodajalci, ki morajo pri 

zaposlovanju invalida poleg svoje vloge prevzeti tudi vlogo podpornih strokovnih institucij, ki 

bi jo sicer morala zagotoviti država.  

Menimo, da smo z magistrsko nalogo dodobra osvetlili stanje na področju poklicne 

rehabilitacije v R Makedoniji in da bodo rezultati raziskave koristili odgovornim pri 

načrtovanju nove doktrine dela, ne samo zaradi zadovoljevanja zahtev v okviru procesa 

priključevanja Evropski uniji, ampak predvsem zaradi potreb invalidov in njihovega 

učinkovitejšega in humanejšega vključevanja v delovno okolje. 
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VPRAŠALNIK: POKLICNA REHABILITACIJA V REPUBLIKI MAKEDONIJI 

Zagotovitev delovnega mesta in dostojnega življenja v današnjem času ni enostavna. Naš cilj 

je izvajanje aktivnosti za izboljšanje navedenih vsebin, zato v zvezi s tem potrebujemo vaše 

mišljenje. 

Vprašalnik je anonimen in ni nam treba vedeti, čigavi so odgovori. 

Cilj nam je pridobiti resnično in realno sliko o vseh vprašanjih, s katerimi se obračamo na vas, 

da bi kar najbolje oblikovali aktivnosti in namere za zagotovitev boljših življenjskih pogojev. 

Preberite vprašanja in na njih odgovorite. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov, zanima nas 

samo vaše mnenje. 

Zahvaljujemo se vam za vaš čas in iskrene odgovore! 

 

1. SPLOŠNE INFORMACIJE 

(obkrožite): 

 

1.1. Spol:    

a) moški  b) ženski 

1.2. Imam zaključeno: 

a) Nisem obiskovala/a osnovne šole 

b) Nimam zaključene osnovne šole 

c) Osnovna šola 

d) Srednja šola 

e) Strokovna šola 

f) Visokošolsko izobraževanje in več 

 

1.3. Starost:_________________________________  

 

1.4. Regija: 

 

a) Vzhodna (Kočani in Štip)  

b) Severovzhodna (Kumanovo)  

c) Pelagonija (Bitola)  

d) Polog (Tetovo)   

e) Skopje 

f)  Jugovzhodna (Strumica, Radoviš)  

g) Jugozahodna (Ohrid, Kičevo)  

h) Vardar (Veles 



Priloga 1 

 

1.5. Etnična pripadnost: 

a) Makedonec 

b) Albanec 

c) Turek 

d) Rom 

e) Srb 

f) Drugo (navedite) _____________ 

 

1.6. Delovne izkušnje: 

a) brez izkušenj 

b) manj kot 6 mesecev  

c) več kot 6 mesecev in manj kot 1 leto 

d) od 1 do 5 let  

e) od 5 do 10 let 

f) od 10 do 20 let 

g) več kot 20 let 

 

1.7. Izvor prihodkov: Označite največ dva prihodka. Z 1 označite najpomembnejši 

prihodek, z 2 pa manj pomemben prihodek. 

_____ Redna plača (od zaposlitve) 

_____ Prejemam socialno pomoč od Centra za socialno delo 

_____ Prejemam denarno nadomestilo iz zavarovanja za brezposelnost 

_____ Prihodki od začasnega dela 

_____ Pomagajo mi drugi družinski člani 

_____ Delam v neformalnem sektorju in mi plačajo na roke 

_____ Drugo (navedite)________________________ 

 

1.8.  S kom živite (samo en odgovor)? 

a) Sam 

b) S partnerjem in nimava otrok 

c) S starši ali starimi starši  

d) S svojo družino 

e) Živim v instituciji (dnevni center, center za socialno zaščito) 

f) Živim v družini, ki me vzdržuje 

f) Drugo (navedite) ___________________________ 

 

1.9. Težko najdem delo zaradi (samo en odgovor): 

a) Ker sem oseba s posebnimi potrebami 

b) Zaradi moje etnične pripadnosti 

c) Zaradi starosti 

d) Krivi so delodajalci 

e) Nimam pravih kvalifikacij 
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e) Ni primernega dela zame 

f) Nimam problemov z zaposlovanjem 

g) Drugo (navedite): _________________ 

 

1.10. Kako ste zadovoljni z vašo situacijo (samo en odgovor)? 

 

4 zelo zadovoljen       3 zadovoljen      2 nezadovoljen        1 zelo nezadovoljen 

 

2. KAKŠNO DELO ŽELITE OPRAVLJATI? 

Obkrožite ustrezen odgovor (4 = zelo pomembno; 3 = pomembno;  2 = manj pomembno; 

1 = nepomembno) 

 Zelo 

pomembno  

Pomembno Manj 

pomembno  

Nepomembno 

1. Ki ustreza mojim sposobnostim 4 3 2 1 

2. Ki je kreativno 4 3 2 1 

3. Ki je dobro plačano 4 3 2 1 

4. Ki omogoča, da zaposlujem druge 4 3 2 1 

5. Ki ne zahteva velikega napora 4 3 2 1 

6. Pri katerem bom ponosen ob zaključku 

dela 

4 3 2 1 

7. Ki je trajno 4 3 2 1 

8. Ki je na odprtem 4 3 2 1 

9. Pri katerem se lahko naučim novih veščin 4 3 2 1 

10. Pri katerem lahko pomagam drugim 4 3 2 1 

 

3. KAKO MORAJO DELOVATI SLUŽBE ZA SOCIALNO ZAŠČITO 

 

Pri reševanju potreb, povezanih z bivanjem, socialno pomočjo in podobno, se obračate na center 

za zaposlovanje. 
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3.1. V tabeli so navedene trditve, ki opisujejo, na kakšen način naj deluje center za 

zaposlovanje. Označite, katere trditve so pomembne za vas. Obkrožite ustrezno številko 

(4 = zelo pomembno; 3 = pomembno;  2 = manj pomembno; 1 = nepomembno). 

 

 Zelo 

pomembno 

Pomembno Manj 

pomembno 

Nepomembno 

1. Urejen pristop do pisarne (parkirišče, 

prevoz, pristop za osebe s posebnimi 

potrebami ...) 

4 3 2 1 

2. Prostori in oprema so sodobni in praktični 4 3 2 1 

3. Oznake in napisi na pisarnah so jasni in 

razločni 

4 3 2 1 

4. Delovni čas ustreza potrebam strank 4 3 2 1 

5. Vsak izvajalec storitev (institucije) mora 

imeti spletno stran 

4 3 2 1 

6. Obleka zaposlenih je ustrezna in predstavlja 

institucijo 

4 3 2 1 

7. Zaposleni imajo prijazen odnos do strank 4 3 2 1 

8. Svetovalci posvetijo dovolj časa strankam 4 3 2 1 

9. Strokovni kader ima dovolj znanj in veščin 

za delo s strankami 

4 3 2 1 

10. Svetovalci pozorno poslušajo težave 

strank 

4 3 2 1 

11. Svetovalci so resnično zavzeti za pomoč 

strankam 

4 3 2 1 

12. Svetovalci morajo govoriti več jezikov 4 3 2 1 

13. Svetovalci morajo biti neopredeljeni pri 

motiviranju stranke za sprejemanje lastnih 

odločitev pri reševanju problemov 

4 3 2 1 

14. Svetovalci spoštujejo dogovore s 

strankami 

4 3 2 1 

15. Pristop pri svetovanju mora temeljiti na 

prednostih stranke in ne na njenih slabostih 

4 3 2 1 

16. V primeru neprimernih postopkov s 

strankami je zagotovljena možnost pritožbe 

4 3 2 1 

 

  



Priloga 1 

 

3.2. Priprava na zaposlitev in zaposlovanje 

 

Spodaj so navedene nekatere značilnosti programov priprave na zaposlitev 

(izobraževanje, usposabljanje in podobno). Odgovorite z obkroževanjem ustrezne 

številke: 4 = zelo pomembno; 3 = pomembno;  2 = manj pomembno; 1 = nepomembno. 

 

 Многу 

важно 

Важно Помалку 

важно 

Неважно 

1. Certificirano usposabljanje  4 3 2 1 

2. Usposabljanje, ki omogoča dobro praktično 

znanje in veščine 

4 3 2 1 

3. Program, ki je v celoti plačan s strani 

delodajalca ali Agencije za zaposlovanje 

4 3 2 1 

4. Ne zahteva veliko časa, da se zaključi 4 3 2 1 

5. Omogoča hitro in dolgotrajno zaposlovanje 

(strokovne veščine, po katerih je povpraševanje) 

4 3 2 1 

6. Daje ugled pri delu/zaposlovanju 4 3 2 1 

7. Je blizu doma 4 3 2 1 

8. Odgovarja mojim sposobnostim 4 3 2 1 

9. Po zaključku omogoča dobre prihodke 4 3 2 1 

 

4. ZAPOSLOVANJE 

 

4.1. Ali ste v zvezi z možnostjo zaposlitve iskali pomoč na centru za zaposlovanje?  

A) Da            b) Ne 

 

4.2. V kolikor ste odgovorili z DA, zaokrožite odgovore v spodnji tabeli glede na stopnjo 

zadovoljstva s storitvami, in to: 4 = zelo zadovoljen,  3 = zadovoljen, 2 = nezadovoljen, 1 

= zelo nezadovoljen. 

 Zelo 

zadovoljen 

Zadovoljen Nezadovoljen Zelo 

nezadovoljen 

1. Informacije 4 3 2 1 

2. Svetovanje 4 3 2 1 

3. Usposabljanje  4 3 2 1 

4. Programi rehabilitacije 4 3 2 1 
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4.3. Kakšno je vaše mišljenje o centru za zaposlovanje? Kakšne storitve nudi? Obkrožite 

ustrezen odgovor (4 = v celoti se strinjam; 3 = se strinjam; 2 = se ne strinjam; 1 = v celoti 

se ne strinjam). 

 

 V celoti 

se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

V celoti 

se ne 

strinjam 

1. Dober pristop do pisarn je omogočen tudi osebam 

s posebnimi potrebami 

4 3 2 1 

2. Prostori in oprema v centru za zaposlovanje so 

sodobni in praktično nameščeni 

4 3 2 1 

3. Oznake in napisi v centru za zaposlovanje so jasni 

in razločni 

4 3 2 1 

4. Delovni čas je prilagojen potrebam strank 4 3 2 1 

5. Spletna stran centra za zaposlovanje je pregledna 4 3 2 1 

6. Zaposleni na centru za zaposlovanje izvajajo 

storitve profesionalno 

4 3 2 1 

7. Zaposleni imajo prijazen odnos do strank 4 3 2 1 

8. Zaposleni si vzamejo dovolj časa za stranke 4 3 2 1 

9. Strokovni kader na centru razpolaga z dovolj 

znanji in veščinami za delo 

4 3 2 1 

10. Svetovalci pozorno poslušajo težave strank 4 3 2 1 

11. Svetovalci so resnično zavzeti za pomoč strankam  4 3 2 1 

12. Svetovalci so neopredeljeni pri motiviranju 

stranke za sprejemanje lastnih odločitev pri 

reševanju problemov 

4 3 2 1 

13. Svetovalci spoštujejo dogovore (neformalne) s 

strankami 

4 3 2 1 

14. Center za zaposlovanje razpolaga z vsemi 

potrebnimi informacijami 

4 3 2 1 

15.  V primeru neprimernih postopkov s strankami je 

zagotovljena možnost pritožbe  

4 3 2 1 
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4.4. Programi zaposlovanja, ki jih izvaja center za zaposlovanje, bolj ali manj ustrezajo 

uporabnikom. Strinjanje z navedenimi trditvami izrazite z obkoroževanjem ustrezne 

številke (4 = v celoti se strinjam; 3 = se strinjam; 2 = se ne strinjam; 1 = v celoti se ne 

strinjam). 

 

 V celoti 

se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

V celoti 

se ne 

strinjam 

1. Center za zaposlovanje omogoča širok spekter 

programov usposabljanja, v katerem lahko vsak najde 

program, ki mu odgovarja 

4 3 2 1 

2. Programi usposabljanja omogočajo pridobitev 

ustreznega znanja in veščin za uspešno opravljanje 

dela 

4 3 2 1 

3. Center za zaposlovanje vključuje predstavnike 

koristnikov v pripravo programov usposabljanja 

4 3 2 1 

4. Programi usposabljanja, ki jih financira center za 

zaposlovanje, so certificirani 

4 3 2 1 

5. Stroške usposabljanja pokriva delodajalec ali center 

za zaposlovanje  

4 3 2 1 

6. Usposabljanje omogoča zaposlitev (strokovne 

veščine, po katerih je povpraševanje) 

4 3 2 1 

7. Končani programi omogočajo večje prihodke 4 3 2 1 

8. Programi izobraževanja in usposabljanja ustrezajo 

sposobnostim strank 

4 3 2 1 

 9.Informacije o prostih delovnih mestih so objavljene 

redno in pregledno 

4 3 2 1 

10. Število tistih, ki so zadovoljni s centrom za 

zaposlovanje, je majhno 

4 3 2 1 

 

4.5. Kako bi ocenili delo centrov za zaposlovanje v celoti (samo en odgovor)? 

4 = zelo zadovoljen   3 = zadovoljen    2 = nezadovoljen     1 = popolnoma nezadovoljen 

 

4.6. Kaj je po vašem mnenju treba izboljšati na centru za 

zaposlovanje?__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 

Stojan Zagorc 

 

Avtor vprašalnika: Dr. Janez Drobnič 
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STATISTIČNI IZRAČUNI 

1  Kakšno vrsto dela bi želeli 

opravljati? 
 

  
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,749 10 

  
 

Item-Total Statistics 

  

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Skladno s svojimi sposobnostmi 0,478 0,721 

Kreativno 0,480 0,717 

Dobro plačano 0,457 0,725 

Ki omogoča srečanje s prijatelji 0,550 0,705 

Z manj napora/manj naporno 0,172 0,766 

Kjer sem ponosen/ponosna na dobro opravljeno delo 0,495 0,716 

Imeti stalno delo/zaposlitev 0,385 0,732 

Zunaj, na zraku 0,127 0,776 

Kjer se lahko naučim česa novega 0,536 0,711 

Kjer lahko pomagam drugim 0,580 0,704 

 

Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation 

Zunaj, na zraku 2,2 0,926 

Z manj napora/manj naporno 2,5 0,884 

Ki omogoča srečanje s prijatelji 2,9 0,867 

Kreativno 3,0 0,880 

Kjer lahko pomagam drugim 3,1 0,741 

Kjer se lahko naučim česa novega 3,2 0,744 

Kjer sem ponosen/ponosna na dobro opravljeno delo 3,3 0,759 

Dobro plačano 3,5 0,612 

Skladno s svojimi sposobnostmi 3,6 0,658 

Imeti stalno delo/zaposlitev 3,6 0,658 

   
2  Kako naj bi službe za zaposlovanje delovale na področju socialne zaščite? 

   
Reliability Statistics 

 
Cronbach's Alpha N of Items 

 
0,835 16 
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Item-Total Statistics 

  

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Lahek dostop do pisarn (parkiranje, javni transport, dostop 

omogočen invalidom) 
0,405 0,829 

Prostori in oprema so moderni in praktični 0,514 0,822 

Simboli in znaki v pisarniških prostorih so moderni in 

praktični 
0,533 0,821 

Delovni čas za stranke je prilagojen potrebam strank 0,455 0,826 

Vsak izvajalec storitev (institucija) mora imeti spletno stran 0,377 0,833 

Pristop osebja je strokoven 0,328 0,834 

Osebje je prijazno do strank 0,551 0,822 

Osebje si vzame dovolj časa za stranke 0,453 0,826 

Strokovno osebje ima dovolj znanja in izkušenj za delo 0,553 0,822 

Svetovalci pazljivo poslušajo potrebe strank in skrbijo za 

stranke 
0,495 0,824 

Svetovalci se intenzivno vključujejo v problematiko 

posameznika 
0,441 0,826 

Svetovalci govorijo več jezikov 0,314 0,835 

Svetovalci podpirajo posameznika pri neodvisnih odločitvah 

in reševanju problemov 
0,433 0,827 

Svetovalci spoštujejo dogovor s klientom 0,528 0,822 

Pristop svetovanju mora bazirati na posameznikovih 

prednostih, ne na slabostih 
0,457 0,825 

Zagotovitev možnosti pritožbe, če ravna osebje s strankami 

neprimerno 
0,504 0,823 

 
Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation 

Svetovalci govorijo več jezikov 3,0 0,779 

Vsak izvajalec storitev (institucija) mora imeti spletno stran 3,1 0,919 

Prostori in oprema so moderni in praktični 3,2 0,668 

Pristop osebja je strokoven 3,3 0,769 

Simboli in znaki v pisarniških prostorih so moderni in praktični 3,3 0,699 

Pristop svetovanju mora bazirati na posameznikovih prednostih, ne na 

slabostih 
3,3 0,673 

Delovni čas za stranke je prilagojen potrebam strank 3,3 0,713 

Svetovalci podpirajo posameznika pri neodvisnih odločitvah in reševanju 

problemov 
3,4 0,681 

Lahek dostop do pisarn (parkiranje, javni transport, dostop omogočen 

invalidom) 
3,4 0,727 

Zagotovitev možnosti pritožbe, če ravna osebje s strankami neprimerno 3,4 0,624 

Svetovalci spoštujejo dogovor s klientom 3,5 0,600 

Svetovalci se intenzivno vključujejo v problematiko posameznika 3,6 0,634 
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Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation 

Osebje je prijazno do strank 3,6 0,558 

Osebje si vzame dovolj časa za stranke 3,6 0,536 

Svetovalci pazljivo poslušajo potrebe strank in skrbijo za stranke 3,7 0,559 

Strokovno osebje ima dovolj znanja in izkušenj za delo 3,7 0,542 

 

3  Priprava na delo in zaposlovanje 
  

   
Reliability Statistics 

 
Cronbach's Alpha N of Items 

 
0,759 9 

 

   
Item-Total Statistics 

  

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Usposabljanje, kjer se pridobi certifikat 0,410 0,741 

Usposabljanje, ki zagotavlja dobro praktično znanje in 

veščine 
0,516 0,727 

Program v celoti plačan s strani delodajalca ali urada za delo 0,451 0,734 

Ki ne traja predolgo, da ga zaključiš 0,152 0,779 

Zagotavlja hitro in dolgotrajno zaposlitev (deficitarni 

poklici) 
0,567 0,717 

Daje ugled pri delu/zaposlovanju 0,622 0,705 

Je blizu doma 0,281 0,763 

Je skladen z mojimi sposobnostmi 0,517 0,725 

Ponuja dober zaslužek po uspešnem zaključku 0,490 0,727 

   
Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation 

Je blizu doma 2,5 0,854 

Ki ne traja predolgo, da ga zaključiš 2,9 0,783 

Ponuja dober zaslužek po uspešnem zaključku 3,2 0,844 

Daje ugled pri delu/zaposlovanju 3,2 0,804 

Usposabljanje, kjer se pridobi certifikat 3,3 0,786 

Je skladen z mojimi sposobnostmi 3,3 0,728 

Program v celoti plačan s strani delodajalca ali urada za delo 3,3 0,760 

Zagotavlja hitro in dolgotrajno zaposlitev (deficitarni 

poklici) 
3,4 0,725 

Usposabljanje, ki zagotavlja dobro praktično znanje in 

veščine 
3,6 0,653 
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4  Ali ste v zvezi z zaposlitvijo iskali pomoč Agencije za zaposlovanje? 

   
Reliability Statistics 

 
Cronbach's Alpha N of Items 

 
0,775 4 

 

   
Item-Total Statistics 

  Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 

Informacije 0,607 0,705 

Svetovanje 0,621 0,698 

Usposabljanje 0,570 0,725 

Programi rehabilitacije 0,518 0,751 

   
Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation 

Programi rehabilitacije 2,9 0,907 

Informacije 2,9 0,963 

Svetovanje 3,0 0,886 

Usposabljanje 3,1 0,851 

   
5  Kakšno je vaše mnenje o Agenciji za zaposlovanje? Kako zagotavljajo storitve? 

   
Reliability Statistics 

 
Cronbach's Alpha N of Items 

 
0,923 15 

 
 

Item-Total Statistics 

  

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Dostop do prostorov/pisarn je primeren tudi za invalidne 

osebe 
0,668 0,917 

Prostori in oprema v Agenciji za zaposlovanje so moderni in 

praktično urejeni 
0,602 0,919 

Napisi in znaki v Agenciji za zaposlovanje so vidni in 

razumljivi 
0,601 0,920 

Delovne ure za stranke odgovarjajo potrebam strank 0,659 0,918 

Spletna stran Agencije za zaposlovanje je pregledna 0,552 0,921 

Osebje v Agenciji za zaposlovanje opravlja delo strokovno 0,690 0,917 

Osebje Agencije za zaposlovanje je prijazno do strank 0,639 0,919 

Osebje si vzame dovolj časa za stranke 0,675 0,917 

Strokovno osebje Agencije za zaposlovanje ima dovolj 

znanja in izkušenj za delo 
0,718 0,916 
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Item-Total Statistics 

  

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Svetovalci pazljivo poslušajo potrebe strank in skrbijo za 

stranke 
0,766 0,914 

Svetovalci se intenzivno vključujejo v problematiko 

posameznika 
0,733 0,915 

Svetovalci podpirajo posameznika pri neodvisnih odločitvah 

in reševanju problemov 
0,576 0,920 

Svetovalci spoštujejo dogovor s klientom 0,682 0,917 

Agencija za zaposlovanje posreduje vse potrebne 

informacije, ki jih potrebujem 
0,548 0,921 

Agencija za zaposlovanje zagotavlja možnosti pritožbe, če 

ravna osebje s strankami neprimerno 
0,539 0,921 

 
Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation 

Svetovalci podpirajo posameznika pri neodvisnih odločitvah in 

reševanju problemov 
2,8 0,863 

Svetovalci se intenzivno vključujejo v problematiko posameznika 2,8 0,900 

Agencija za zaposlovanje zagotavlja možnosti pritožbe, če ravna 

osebje s strankami neprimerno 
2,9 0,805 

Prostori in oprema v Agenciji za zaposlovanje so moderni in praktično 

urejeni 
2,9 0,817 

Spletna stran Agencije za zaposlovanje je pregledna 3,0 0,868 

Agencija za zaposlovanje posreduje vse potrebne informacije, ki jih 

potrebujem 
3,0 0,813 

Svetovalci pazljivo poslušajo potrebe strank in skrbijo za stranke 3,0 0,804 

Dostop do prostorov/pisarn je primeren tudi za invalidne osebe 3,0 0,840 

Svetovalci spoštujejo dogovor s klientom 3,0 0,702 

Strokovno osebje Agencije za zaposlovanje ima dovolj znanja in 

izkušenj za delo 
3,1 0,786 

Osebje v Agenciji za zaposlovanje opravlja delo strokovno 3,1 0,759 

Delovne ure za stranke odgovarjajo potrebam strank 3,1 0,714 

Napisi in znaki v Agenciji za zaposlovanje so vidni in razumljivi 3,1 0,673 

Osebje si vzame dovolj časa za stranke 3,1 0,745 

Osebje Agencije za zaposlovanje je prijazno do strank 3,3 0,668 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 2 

 

 
6  Programi zaposlovanja, ki jih izvaja Agencija za zaposlovanje so bolj ali manj primerni za 

uporabnike. 

   
Reliability Statistics 

 
Cronbach's Alpha N of Items 

 
0,781 10 

 

   
Item-Total Statistics 

  

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Agencija za zaposlovanje ponuja široko paleto programov 

usposabljanja, tako da lahko vsak najde sebi primeren 

program 

0,443 0,763 

Programi usposabljanja nudijo dovolj praktičnega znanja in 

veščin za uspešno delo 
0,655 0,737 

Agencija za zaposlovanje vključuje uporabnike v pripravo 

programov usposabljanja 
0,584 0,744 

Programi usposabljanja, financirani s strani Agencije za 

zaposlovanje, zagotavljajo certifikate 
0,489 00,758 

Stroški usposabljanja so pokriti s strani delodajalca ali 

Agencije za zaposlovanje 
0,362 0,772 

Usposabljanje zagotavlja hitro in dolgotrajno zaposlitev 

(deficitarni poklici) 
0,560 0,747 

Zaključen program usposabljanja zagotavlja prednost 0,568 0,748 

Agencija za zaposlovanje izvaja programe izobraževanja in 

usposabljanja skladno s klientovimi zmožnostmi 
0,589 0,745 

Informacije o prostih delovnih mestih so redno objavljene 0,525 0,752 

Malokdo je zadovoljen s storitvami Agencije za 

zaposlovanje 
-0,134 0,836 

 

Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation 

Informacije o prostih delovnih mestih so redno objavljene 2,6 0,830 

Malokdo je zadovoljen s storitvami Agencije za zaposlovanje 2,7 0,907 

Usposabljanje zagotavlja hitro in dolgotrajno zaposlitev (deficitarni 

poklici) 
2,7 0,897 

Agencija za zaposlovanje ponuja široko paleto programov 

usposabljanja, tako da lahko vsak najde sebi primeren program 
2,9 0,889 

Agencija za zaposlovanje vključuje uporabnike v pripravo programov 

usposabljanja 
2,9 0,876 

Zaključen program usposabljanja zagotavlja prednost 3,0 0,783 

Agencija za zaposlovanje izvaja programe izobraževanja in 

usposabljanja skladno s klientovimi zmožnostmi 
3,0 0,770 
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Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation 

Programi usposabljanja nudijo dovolj praktičnega znanja in veščin za 

uspešno delo 
3,0 0,772 

Stroški usposabljanja so pokriti s strani delodajalca ali Agencije za 

zaposlovanje 
3,3 0,689 

Programi usposabljanja, financirani s strani Agencije za zaposlovanje, 

zagotavljajo certifikate 
3,3 0,749 
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STATISTIČNI IZRAČUNI – CHRONBACH 

1  Vrednost Cronbach alfe – Kakšno vrsto dela bi želeli opravljati? 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,749 10 

2  Vrednost Chronbach alfe – Kako naj bi službe za zaposlovanje delovale na področju socialne 

zaščite? 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,835 16 

3  Vrednost Chronbach alfe – Priprava na delo in zaposlovanje? 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,759 9 

4  Vrednost Chronbach alfe – Ali ste v zvezi z zaposlitvijo iskali pomoč Agencije za 

zaposlovanje? 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,775 4 

5  Vrednost Chronbach alfe – Kakšno je vaše mnenje o Agenciji za zaposlovanje? Kako 

zagotavljajo storitve? 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,923 15 

6  Test Chronbach alfe – Programi zaposlovanja, ki jih izvaja Agencija za zaposlovanje so bolj 

ali manj primerni za uporabnike. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,781 10 

 


