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POVZETEK 

Naloga je namenjena raziskovanju problema zaposlovanja invalidov. Stopnja brezposelnosti 

je med invalidi namreč izjemno visoka; v letu 2006 je bilo brezposelnih 9138 invalidov, v letu 

2009 pa kar 13.132. Kljub vsem zakonom Republike Slovenije in Evropske unije, ki 

pomagajo invalidom, se stanje prepočasi izboljšuje. Brezposelnost medtem na invalide kot 

posebno socialno skupino izjemno slabo vpliva, saj se invalidi zaradi nje čutijo socialno 

izključeni in odrinjeni na rob. Kljub vsemu napredku na področju zakonodaje še vedno 

ostajajo marginalizirana skupina v družbi. Namen diplomske naloge je raziskati stališča 

delodajalcev do zaposlovanja gibalno oviranih oseb ter ugotoviti, kako stališča, izkušnje in 

znanje vplivajo na njihovo zaposlovanje. V nalogi bomo predstavili dele zakonodaje, ki 

invalidom omogočajo zaposlovanje pod posebnimi pogoji in ki podjetjem, ki invalide 

zaposlijo, ponujajo različne denarne subvencije. Hkrati si bomo ogledali tudi gibalno 

oviranost, njen zgodovinski pregled in njene značilnosti ter najpogostejše oblike, pa še 

stališča, predsodke in stereotipe, ki lahko vplivajo na delodajalce, da gibalno oviranih oseb ne 

zaposlijo.  

V empiričnem delu bomo na podlagi štirih intervjujev, opravljenih z delodajalci, ki imajo v 

svojih podjetjih zaposlene invalide, raziskali, kakšni so razlogi in ovire, da ne zaposlujejo 

gibalno oviranih oseb. Odgovori bodo obdelani s kvalitativno metodo in interpretirani v treh 

sklopih; prvi se nanaša na ovire pri zaposlovanju in vpliv preteklih izkušenj na trenutno 

zaposlovanje, drugi sklop se nanaša na stališča o gibalno oviranih, tretji pa na poznavanje 

zakonodaje s področja zaposlovanja invalidov.  

 

Ključne besede: zaposlovanje, invalidi, gibalno ovirani, stališča, predsodki 
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ABSTRACT 

The objective of the thesis is to examine the problem of employment of people with 

disabilities. The unemployment rate among people with disabilities is extremely high; the 

number of unemployed people with disabilities was 9,138 in 2006 and 13,132 in 2009. 

Nevertheless, despite all the laws of the Republic of Slovenia and the European Union 

governing the employment of people with disabilities, the situation is improving too slowly. 

The unemployment has a very negative impact on people with disabilities as a specific social 

group, as they feel socially excluded and marginalized. Despite the progress made in 

legislation they remain a marginalized group in society. The purpose of the thesis is examine 

the opinions of employers and the reasons for employing physically handicapped persons, and 

to determine, how opinions, experience and knowledge affect the employment of such 

persons. This thesis presents the legislation that enables employment of people with 

disabilities under specific conditions and offers special subsidies to the companies that 

employ people with disabilities. There is an overview of physical handicap, its history, 

characteristics and most common types, as well as opinions, prejudices and stereotypes that 

may cause the employers not to employ people with disabilities.  

The empirical part presents interviews with four employers that employ people with 

disabilities and on the basis of these interviews investigates the reasons why physically 

handicapped persons are not employed and the obstacles employers and employees face. The 

answers are processed with a qualitative methodology and interpreted in three parts: the first 

part focuses on the obstacles in employment and the influence of the past experience on the 

current employment, the second part covers the views regarding the physically handicapped 

persons and the third part covers the knowledge of legislation on employing people with 

disabilities.  

 

Keywords: employment, people with disabilities, physical handicap, views, prejudice. 
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I. UVOD 

Skoraj 80 milijonov ljudi v Evropski uniji je invalidov in med njimi je stopnja revščine kar 70 

odstotkov višja od povprečja. A zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami je tematika, ki smo 

se je med študijem le bežno dotaknili. Naučili smo se boriti za otroke s posebnimi potrebami 

v šolah, jih učiti, kako se učiti, jim pomagati in z njimi sodelovati. Učili smo se o njihovih 

pravicah in dolžnostih. Pozabili pa smo, da ti otroci zrastejo in si morajo po končanem šolanju 

poiskati delo. Odraslih ne znamo več zagovarjati, ne poznamo njihovih pravic in dolžnosti in 

jim ne znamo pomagati. Predvsem pa ne razumemo, zakaj tako težko dobijo zaposlitev. 

Iskanje službe, trganje vezi s starši in samostojno življenje, ki si ga ustvarjamo, je, žal, 

povezano z denarjem. Do njega pa brez službe ne moremo priti. Zdravju in znanju navkljub se 

mora marsikdo pošteno boriti, da se lahko zaposli. Če je tako težko nam, ki smo zdravi, kako 

težko mora biti šele tistim, ki imajo že v osnovi omejene sposobnosti za delo? 

Vsa ta vprašanja so me spodbudila k razmišljanju in pogovarjanju z ljudmi v moji okolici. 

Začela sem v svoji službi, pogovarjala sem se z direktorjema in ugotovila, da je tematika bolj 

pereča, kot se morda zdi na prvi pogled. Ker mi pogovor ni dal miru, sem se odločila, da temo 

bolj raziščem. In nastala je diplomska naloga. 

Cilj diplomske naloge je raziskati stališča delodajalcev do zaposlovanja gibalno oviranih oseb 

ter ugotoviti, kako stališča, izkušnje in znanje delodajalcev vplivajo na njihovo zaposlovanje. 

Diplomska naloga je osredinjena na zakonodajo, ki opisuje zaposlovanje invalidnih oseb. 

Posebej sem se osredinila na gibalno ovirane osebe in na stališča delodajalcev, ki vplivajo na 

zaposlovanje teh oseb. S štirimi delodajalci, ki imajo v svojem podjetju zaposlene invalidne 

osebe, sem izvedla intervjuje, da bi dobila vpogled v njihova stališča o gibalno oviranih 

osebah, v njihovo znanje o obstoječi zakonodaji, v njihove občutke glede zaposlovanja 

gibalno oviranih oseb. Rezultate sem obdelala s kvalitativno metodo. Razumevanje stališč, 

preteklih izkušenj in znanj delodajalcev morda lahko privedejo do boljših zaposlitvenih 

možnosti gibalno oviranih oseb. Dobljeni podatki nam lahko povedo, na katerih področjih 

lahko delodajalcem pomagamo ali jih poučimo, kje lahko dopolnimo že obstoječo zakonodajo 

in s tem priskrbimo boljše zaposlitvene možnosti, več razumevanja pri delodajalcih in dodatna 

delovna mesta gibalno oviranim osebam. 
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Diplomska naloga morda ne bo omogočila dodatnih zaposlitev in lažjega življenja gibalno 

oviranim osebam. A vsakdo, ki jo bo prebral, si bo lahko ustvaril svoje mnenje o 

zaposlovanju invalidnih oseb. Ideje o spremembah bodo morda prišle do nekoga, ki bo v 

sklopu zakonodaje lahko naredil kakšno spremembo na boljše, ali pa bodo informacije, 

dobljene iz te diplomske naloge, pomagale bodočemu delodajalcu razmišljati širše in bo zato 

kakšno delovno mesto omogočil tudi nekomu, ki je zaradi svoje oviranosti danes še vedno 

brezposeln. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 RAZUMEVANJE INVALIDOV IN INVALIDNOSTI 

Osebe s posebnimi potrebami lahko opišemo z različnimi pridevniki. Lahko so to 

hendikepirani, invalidi, osebe s primanjkljaji na določenih področjih življenja, prizadete osebe 

… V literaturi in zakonodaji največkrat opazimo izraz »invalid«, ta pa zajema vse sklope oseb 

s posebnimi potrebami: slepe in slabovidne osebe, gluhe in naglušne osebe, osebe z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane osebe, dolgotrajno bolne osebe, osebe z motnjo v 

duševnem razvoju in duševno bolne osebe. Težava nastane, ko ugotovimo, da je 

posploševanje v primeru invalidnosti tako rekoč nemogoče. Invalidi so si namreč tako 

različni, da med njimi ne moremo iskati vzporednic, ne moremo jih primerjati, niti jim ne 

moremo nuditi istih prilagoditev, saj te variirajo glede na posameznikovo hendikepiranost. 

Prav zato je definiranje invalidnosti izjemno pomembno. V nadaljevanju so predstavljene 

definicije invalidnosti in razlage pojma »invalid«, kot so zapisane v slovarju in različnih 

pravnih aktih. 

 

1.2 Definicija invalidnosti 

Zgodovinsko gledano obstajajo najmanj tri definicije, ki so definirale invalidnost skozi čas in 

se uporabljale za razlago sveta in pripravo zakonodaje. 

Najstarejša je medicinska definicija; ta opisuje omejitve osebe pri telesnem delovanju, 

zmanjšano zmožnost oz. invalidnost pa opisuje kot težavo posameznika zaradi bolezni, 

poškodbe ali kakšnega drugega zdravstvenega stanja, zaradi katerega oseba potrebuje 

individualno zdravniško oskrbo strokovnjakov. Za premagovanje teh težav je potrebna 

zdravniška oskrba. Pozneje so sledile definicije, ki so nastale zaradi ekonomskih vidikov 

zaposlitve. Te opisujejo zmanjšan zaslužek invalidov kot posledico določenega 

zdravstvenega stanja posameznika. Te definicije so še danes pogosto uporabljene pri pripravi 

programov, ki so povezani z zaposlovanjem invalidov. Najmlajše, nastale po letu 1970, pa so 

definicije s področja socialne politike; te pravijo, da problemi, povezani z invalidnostjo, 

niso samo problemi posameznika, temveč so to težave, ki jih povzročijo družbene okoliščine 

in so posledica invalidom neprilagojenega okolja in odnosa med posameznikom in okoljem. 
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Za premagovanje teh težav so nujni ukrepi, ki bodo vplivali na celotno družbo (Uršič in 

Drobnič, 1995, MKF, 2006). 

Pred vsemi zgoraj omenjenimi definicijami je nekoč obstajala tudi moralna definicija, zaradi 

katere so ljudje verjeli, da je hendikep posledica greha in povezave s hudičem. Takratne 

invalide so preostali ljudje zatirali, mučili in ubijali (Zaviršek, 2000). 

Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je danes invalidnost opredeljena 

takole: 

»Invalidnost po tem zakonu je podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni 

mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene v 

skladu s tem zakonom, zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev 

delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje« (Zakon o invalidskem in pokojninskem 

zavarovanju, 2012, 63. člen, 1. odstavek). 

»Invalidnost se razvršča v naslednje kategorije: 

– I. kategorija: če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali 

ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne zmožnosti; 

– II. kategorija: če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50 % ali 

več; 

– III. kategorija: če zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa 

opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno, 

oziroma če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 % 

ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni 

zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela« (Zakon o invalidskem in pokojninskem 

zavarovanju, 2012, 63. člen, 2. odstavek). 

 

»Kot svoj poklic se šteje delo na delovnem mestu, na katerem zavarovanec dela, in vsa dela, 

ki ustrezajo zavarovančevim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno 

strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje, ki se zahtevajo za določena 

dela, v skladu z zakoni ali kolektivnimi pogodbami« (Zakon o invalidskem in pokojninskem 

zavarovanju, 2012, 63. člen, 3. odstavek). 
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Danes se razumevanje invalidnosti posameznikov premika iz medicinskih proti družbenim 

definicijam. Zato so skozi leta tudi v mednarodnih dokumentih na tem področju vidne 

precejšne spremembe. Razlike med definicijami invalidov nam onemogočajo posploševanje 

vzrokov in posledic invalidnosti po svetu. Prav tako ne moremo opredeliti in ustrezno 

poimenovati vseh oseb, ki so zaradi svoje hendikepiranosti socialno izključene in 

diskriminirane (Uršič in Drobnič, 1995). 

Pogled v zgodovino nam pokaže, da je bila invalidnost najprej stvar posameznika, pozneje pa 

je to postala težava celotne družbe. Danes se invalidnost dotika vseh v državi. Večkrat jo 

ljudje razumejo kot nekaj negativnega, zato invalidi niso dobro integrirani v družbo in se na 

vsakem koraku in na vseh področjih življenja borijo za svoje pravice in enake možnosti. 

»Zaključimo torej lahko, da invalidnost ni le posameznikov zdravstveni oziroma ekonomski 

problem, ampak je predvsem problem družbe. Torej bi bilo potrebno, […], da se družba 

prilagaja posebnim potrebam posameznika« (Uršič in Drobnič, 1995, str. 12). 

 

1.2 Definicija invalida 

Definicij besede invalid je toliko, kolikor različnih ljudi obstaja. Najpogosteje se srečujemo z 

naslednjimi definicijami: 

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je invalid, »kdor je zaradi prirojene telesne napake, 

posledic bolezni, poškodbe nesposoben ali le delno sposoben za delo« (SSKJ, 1975). 

Po Deklaraciji Združenih narodov o pravicah invalidov (1975) 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 in normalnega individualnega in/ali 

družinskega življenja« (1. člen) (Uršič in Drobnič, 1995, str. 13). 

Po Konvenciji Mednarodne organizacije dela št. 159 o zaposlovanju in poklicni rehabilitaciji 

invalidov je invalid »oseba, katere možnosti, da si zagotovi in obdrži ustrezno zaposlitev ter 

da v njej napreduje, so bistveno zmanjšane zaradi telesne ali duševne okvare, priznane po 

predpisih« (1. člen) (Konvencija ZN o pravicah invalidov, 2008). 
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Po Konvenciji Združenih  narodov o pravicah invalidov (2006) so invalidi »ljudje z 

dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v 

povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito 

sodelovali v družbi« (Statistični urad Republike Slovenije). 

Po Americans with Disabilities Act je invalid »oseba s psihično ali fizično motnjo, ki znatno 

omeji eno ali več življenjskih dejavnosti«. Kot glavne življenjske dejavnosti zakon navaja 

sposobnost skrbeti zase, opravljati ročna dela, hoditi, videti, slišati, govoriti, dihati, se učiti in 

delati (Statistični urad Republike Slovenije). 

Po Zakonu o invalidskih organizacijah je invalid »posameznik, ki zaradi prirojenih ali 

pridobljenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, 

ne more sam delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega 

življenja v okolju, v katerem živi, skladno z mednarodno klasifikacijo« (Zakon o invalidskih 

organizacijah, 2002, 5. člen, 3. odstavek). 

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je invalid oziroma invalidka 

»oseba, ki pridobi status invalida po tem zakonu ali po drugih predpisih, in oseba, pri kateri so 

z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali 

bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v 

zaposlitvi napreduje« (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004, 3. 

člen). 

Po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov so invalidi oziroma invalidke »osebe z 

dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi in senzoričnimi okvarami ter motnjami v duševnem 

razvoju, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno 

in učinkovito sodelovali v družbi« (Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 3. člen, 1. 

odstavek). 

Definicije se na prvi pogled med seboj močno razlikujejo. Nekatere se osredinjajo na to, 

kakšni so vzroki za človekovo nezmožnost (telesna okvara, duševna okvara, senzorična 

okvara,  dolgotrajna bolezen, …), druge pa se osredinjajo na področja človekove neuspešnosti 

(zadovoljevanje osebnih potreb, manjša možnost dela ali zaposlitve, sodelovanje v družbi, 

…). Nekatere so besedno bogate in opisujejo podrobnosti vzrokov za nastanek invalidnosti, 

druge pa so pri svojem opisu bolj skope in površinske. Vsem pa je skupno to, da zajemajo 
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opis specifične skupine oseb, ki je zaradi trenutnega stanja odrinjena na rob družbe in kateri je 

onemogočeno polno življenje, kot ga lahko živijo zdravi posamezniki v družbi. 

Ker je tako veliko definicij, se velikokrat pozablja, da so invalidi prav tako ljudje. Zaslužijo si 

enako mero spoštovanja kot vsi drugi in zanje veljajo ista pravila, dolžnosti in pravice kot za 

vse druge ljudi. Zato so člani European Congress on Disabilty v Madridu leto 2003 razglasili 

za evropsko leto invalidov. 

Prvi člen Splošne deklaracije človekovih pravic določa: Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo 

enako dostojanstvo in enake pravice. Z namenom doseganja tega cilja morajo vse države 

spoštovati različnost znotraj države in si prizadevati, da bi invalidi lahko uživali vse 

človekove pravice: državljanske, politične, socialne, ekonomske in kulturne, kot so priznane v 

različnih mednarodnih konvencijah, v pogodbi o Evropski uniji in v nacionalnih ustavah 

(Madridska deklaracija, 2003). 
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2 SOCIALNA IN INVALIDSKA POLITIKA 

Zadnja leta si številne države želijo zagotoviti polno sodelovanje in enakost vseh ljudi v 

družbi. Na to temo je bilo napisanih veliko programov in pogojev za njihovo uresničitev. 

Tako v perečo tematiko spada tudi zaposlovanje invalidov, ki je sestavni del invalidske 

politike, hkrati pa je to tudi del socialne politike v državi. Ukrepi, ki jih država sprejme na 

področju invalidskega zaposlovanja, morajo biti skladni z invalidsko politiko in socialno 

politiko, sprejeto v parlamentu. Prav zaradi zahtevnosti problematike sta pri izvajanju in 

kontroli programa potrebna strpnost in sodelovanje vseh vpletenih: invalidov, strokovnjakov 

in politikov. (Uršič in Drobnič, 1995) 

 

2.1 Socialna politika 

V Evropi v zadnjih letih prihaja do velikih sprememb na področju socialne politike. 

Življenjska doba ljudi se daljša, spreminjajo se politične in ekonomske razmere, povečuje se 

brezposelnost, revščina narašča in čedalje več je povpraševanja po socialnih storitvah. Vse te 

spremembe vplivajo tudi na invalidsko politiko, ki je del socialne politike. Zato je Komisija 

EU leta 1993 oblikovala poseben dokument z naslovom Green Paper – European Social 

Policy, Options for the Union, v katerem so napisane določene možnosti in usmeritve za 

izboljšanje socialne politike v Evropski uniji (Uršič in Drobnič, 1995). 

Socialna politika ima veliko različnih pomenov. Z vrsto ukrepov si prizadeva pripomoči k 

izboljšanju življenjskih razmer aktivnega in za delo nezmožnega prebivalstva, teži k trajnostni 

rasti in tesnejši socialni povezanosti. Razlikuje se v posameznih državah. Socialna politika 

vpliva tudi na življenje invalidov. Slaba socialna politika, ki lahko nastane kot posledica 

ekonomske krize in rasti brezposelnosti, lahko negativno vpliva na integracijo in zaposlovanje 

invalidov v družbi, dobra socialna politika pa invalidom omogoča boljše sodelovanje in večjo 

odgovornost pri sprejemanju pomembnih odločitev (Uršič in Drobnič, 1995, Statut in 

zakonodaja, b.d.). 

Po Epsing-Andersenovi tipologiji obstajajo trije tipi socialnih politik: 

Liberalni model, katerega se poslužuje Velika Britanija in ki pravi, da se država vključi v 

pomoč prizadetemu posamezniku šele takrat, ko vse druge možnosti odpovedo. Če je 

ogrožena posameznikova socialna varnost, pomoči od dobrodelnih organizacij ni, lahko oseba 
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uveljavlja svoje pravice. Ciljna skupina liberalnega modela so tisti prebivalci, ki živijo pod 

pragom revščine. 

Konservativno-korporativistični model, ki velja za Nemčijo in skandinavske države, se 

prav tako vključi v življenje posameznika šele takrat, ko vsi drugi dejavniki, ki osebi 

zagotavljajo socialno varnost, odpovedo. Razlika pa je v tem, da država ne pomaga osebi 

takrat, ko pade pod prag revščine, ampak, ko postane del marginalne skupine oseb. Tudi v tem 

sistemu imajo pomembno vlogo dobrodelne in cerkvene organizacije, ciljna skupina pa so 

različni socialni sloji in poklicne skupine. 

Socialno-demokratski model je nekaj posebnega, saj so ciljna skupina vsi državljani in ne 

samo tisti, ki sami ne vidijo več izhoda iz nastalega položaja. Značilnost modela je 

univerzalnost, ki naj bi vsem državljanom zagotavljala enake socialne pravice. Ker je podpora 

države na socialnem področju tako močna, je viden velik upad dobrodelnih organizacij. 

V Sloveniji je socialna politika mešanica konservativno-korporativističnega in socialno-

demokratskega sistema. Socialno-demokratski sistem se kaže v prevladovanju splošnih 

socialnih programov, konservativno-korporativistični pa v močnem poudarjanju pomena 

zaposlovanja (Uršič in Drobnič, 1995). 

 

2.2 Invalidska politika 

Invalidska politika je del socialne politike, odgovorna za varstvo invalidov in njihovo 

enakopravnost na vseh področjih družbenega življenja. Je posledica razvoja države in odraža 

razvoj življenjskih razmer v različnih časovnih obdobjih. Usmerjena je k izobraževanju in 

zaposlovanju invalidov, zdravstvu in rehabilitaciji, preživljanju prostega časa invalidov in 

njihovem kulturnem ali športnem udejstvovanju, njihovi okolici, komunikaciji, transportu in 

bivanju.  

Prav tako kot socialna se tudi invalidska politika razlikuje v posameznih državah. V Sloveniji 

je parlament leta 1991 sprejel koncept razvoja invalidske politike, isto leto je bila 

ustanovljena vladna komisija za invalidska vprašanja, leta 1994 pa sta nastala parlamentarna 

komisija in Urad Vlade RS za invalide. V konceptu razvoja so napisani cilji sodobne 

invalidske politike, ki zajemajo neodvisno življenje invalidov, samoorganiziranje invalidov in 
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družbeno organiziran program pomoči, v katerega spadajo področja zdravstva, rehabilitacije, 

izobraževanja … Za uresničevanje napisanih ciljev pa moramo imeti zagotovljene finančne 

vire, pravno urejenost, izobraževanje strokovnih delavcev, raziskovalno delo in odgovornost 

pri izvajanju ukrepov s področja invalidske politike. V teoriji se tako težave invalidov sproti 

odpravljajo, v praksi pa nas seveda čaka še veliko dela (Uršič in Drobnič, 1995).  

OZN je obdobje od leta 1983 do 1992. razglasila kot desetletje invalidov in za izboljšanje 

takratnega položaja je leta 1993 generalna skupščina Združenih narodov sprejela dvaindvajset 

pravil za izenačevanje možnosti invalidov, ki veljajo kot vodilo vsaki posamezni državi pri 

zagotavljanju pravic invalidom. S pomočjo teh pravil lahko družba zagotovi enakopravnost 

vseh državljanov, nikogar ne diskriminira, hkrati pa se še vedno osredinja na posebne potrebe 

invalidnih oseb in njihova stališča. S temi pravili je bil postavljen temelj za razvoj invalidske 

politike v državi. Standardna pravila zajemajo dvaindvajset pravil, ki so razdeljena na tri 

tematske sklope:  

Prvi sklop: temeljni pogoji za enakopravno vključevanje invalidov, kjer so omenjeni 

ozaveščanje družbe, skrb za zdravje, rehabilitacija in strokovno-podporne storitve. 

Drugi sklop: ciljna področja za enakopravno sodelovanje invalidov, kjer so omenjeni 

dostopnost, vzgoja in izobraževanje, zaposlovanje, finančna pomoč in socialna varnost, 

družinsko življenje in osebna integriteta, kultura, rekreacija in šport ter vera. 

Tretji sklop: pogoji in ukrepi za izvajanje pravic, kjer so omenjeni informiranje in 

raziskovanje, oblikovanje politike in načrtovanje invalidskega varstva, zakonodaja, 

ekonomska politika, usklajevanje dela, invalidske organizacije, usposabljanje strokovnih 

kadrov, nacionalno spremljanje in vrednotenje programov za invalide in uresničevanje pravil, 

tehnično in gospodarsko sodelovanje ter mednarodno sodelovanje. (Standardna pravila 

Združenih narodov za enake možnosti invalidov, 1993). 

Zaradi večjega pretoka ljudi čez meje v sosednje države lahko v prihodnosti na področju 

invalidske politike pričakujemo pozitivne spremembe. Dobra invalidska politika lahko 

invalidom prinese večje možnosti izbire pri zaposlovanju in napredovanju ter odločanju o 

samih sebi, svojih bivalnih razmerah itd (Uršič in Drobnič, 1995, Statut in zakonodaja, b.d.). 
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3 ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 

Strategija Evropa 2020 je določila cilj 75-odstotne rasti zaposlovanja v Evropi. Da bi dosegli 

cilj, morajo države članice povečati vključevanje invalidov na trg dela. To bo po načrtih 

Evropske unije do leta 2020 pomagalo doseči dvig 20 milijonov oseb nad prag revščine 

(Invalidi imajo enake pravice, 2010). 

Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidov iz leta 1976 je bil za invalide precej 

nespodbuden. Invalidov ni spodbujal k pridobivanju služb in vključevanju v družbo, ampak 

jim je omogočal bolj pasivne ukrepe, kot je upokojitev. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov iz leta 2004 pa vsebuje ukrepe, s katerimi bi invalide čim bolj aktivno 

vključili v zaposlovanje. Zakon namreč pravi, da invalidnosti ne smemo enačiti z 

nezmožnostjo za delo, saj so invalidi lahko enakovredno zaposljivi, če se jim zagotovijo 

boljše delovne razmere (Petaros, 2006). 

»Namen zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je povečati 

zaposljivost invalidov in vzpostaviti pogoje za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela z 

odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti« (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov, člen št. 2).  

 

3.1 Pomen dela in nevarnost socialne izključenosti 

»Zaposlitev predstavlja v sodobni družbi osrednji del vsakdanjega življenja in ključni vir 

finančne neodvisnosti, statusa, prestiža, identitete ter socialne participacije« (Rapuš Pavel, 

2005, str.12). 

Mladi imajo danes čedalje več težav z zaposlovanjem, saj je boj za delovna mesta izjemno 

krut. Nekoč so se ustvarjala nova delovna mesta, zdaj pa gospodarstvo ne omogoča polne 

zaposlenosti in zviševanja plač, kar pripelje do problemov ohranjanja zaposlitve. Zaradi 

naravnanosti družbenega sistema, ki vse prevečkrat poudarja delo kot vrednoto, se počasi 

izgublja občutek uživanja v delu ali pa se to popolnoma prezre. Čeprav naj bi delo predvsem 

prinašalo kapital, ki bi posameznikom omogočil možnost ustvarjanja družine in samostojnega 

življenja, stran od staršev, si želijo mladi ob delu tudi uživati, ne pa na delo gledati izključno 

kot na nujno zlo. (Rapuš Pavel, 2005) 
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3.1.1 Delo 

Začetki pojmovanja dela segajo v pozni srednji vek, kjer je zaradi demografske krize prišlo do 

velike revščine in stigmatizacije klošarjev. Delo in pridnost sta takrat postala sinonima za 

srečo in lagodno življenje. Danes se delo pojmuje veliko širše, saj ga ločujemo na plačano 

delo in neplačane dejavnosti. Plačano delo se je začelo v času industrijske revolucije sredi 18. 

stoletja in še danes velja za pojem normalnosti; z delom se lahko ustvari normaliziran človek, 

ki ga družba potrebuje. Plačano delo namreč prinaša življenjska sredstva in varnost ter se 

izraža v samopodobi posameznika in njegovi socialni integraciji. Zaradi individualizacije in 

globalizacije, ki sta poskrbeli, da ima posameznik več možnosti za odločanje, pa se danes na 

področju dela izgublja varnost. Nekoč so bili vsi polno zaposleni in tveganja za izgubo 

možnosti dela skoraj ni bilo, zdaj, ko je fleksibilnega dela čedalje več (zaposlitev za določen 

čas ali krajši delavnik), pa je večje tudi tveganje za izgubo dela. To pa posredno vpliva na 

državo in njeno politiko (Zorc-Maver, 2007). 

Delo je eden najpomembnejših dejavnikov za vključevanje invalidov v širšo družbo. Ne 

samo, da prinese sredstva, nujna za preživetje, hkrati daje občutek socialne in psihološke 

vrednosti in pomeni velik del lastne identitete. Tako so ljudje, ki niso zaposleni, velikokrat 

predmet posmeha in obrekovanja v družbi, ne spadajo vanjo in so stigmatizirani kot manj 

pomembni. Vse prevečkrat se delo ocenjuje zelo storilnostno usmerjeno, kar pa povzroči 

nezaposlenost ali nezaželenost invalidov na delovnih mestih. Invalidi namreč počasneje 

dosegajo rezultate kot drugi zaposleni, to pa ni v skladu z zahtevami družbe. Iz teh in še 

nekaterih drugih razlogov so invalidi ena najbolj marginaliziranih skupin delavcev, ki v 

trenutnih zaostrenih gospodarskih razmerah najbolj trpijo. Pripadnost družbi in biti socialno 

vključen pa sta temeljni vrednoti in temeljna pravica vsakega državljana (Uršič, 2004, Kožuh, 

2011). 

Invalidi morajo imeti, tako kot vsi drugi državljani, pravico do dostojanstva, neodvisnosti, 

polne udeležbe v družbi, možnosti sodelovanja pri odločitvah o svojem bivanjskem okolju in 

kulturnem udejstvovanju ter do možnosti zaposlovanja. Invalid, ki dela na kakovostnem 

delovnem mestu, ima zagotovljeno ekonomsko neodvisnost, pospešuje se njegov osebnostni 

razvoj in je dolgoročno zaščiten pred padcem pod prag revščine. Država si z različnimi zakoni 

prizadeva izboljšati stanje zaposlovanja invalidov. Pri izboljševanju zaposlovanja pomaga 

tudi Evropska komisija, ta posebno pozornost namenja mladim invalidom, ki iščejo 
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zaposlitev, ukrepa pri urejanju dostopa do delovnega mesta, podpira usposabljanje na 

delovnem mestu … Komisija podpira tudi zdravje in varnost pri delu, saj si želijo zmanjšati 

tveganje za nesreče na delovnem mestu in invalidom pomagati pri vrnitvi na trg dela (Invalidi 

imajo enake pravice, 2010). 

3.1.2 Socialna izključenost 

Socialna izključenost zajema zelo široko dimenzijo človekove stiske in se odraža z 

negativnimi odzivi družbe do posameznika. Po navadi se začne zaradi revščine, nato pa se 

razširi še na druga področja človekovega življenja. Pomanjkanju materialnih dobrin se nato 

pridružita še pomanjkanje socialnih stikov in občutek nemoči v vsakdanjiku posameznika. 

Obstajajo štirje tipi izključenosti: brezposelnost, revščina, osamljenost in kulturna 

marginalizacija. Poleg izključenosti zaradi brezposelnosti pa so lahko vzrok za socialno 

izključenost tudi rasa, vera, spol, jezik, kultura ali zdravstveno stanje (Cvahte, 2004). 

Brezposelnost ima na posameznika in njegovo življenje velik vpliv. Posledice brezposelnosti, 

ki je navadno poglavitni vzrok za poznejšo socialno izključenost, so: 

1. revščina kot posledica nesposobnosti pridobivanja življenjskih sredstev 

2. osamljenost in izključenost zaradi zmanjšanja socialnih odnosov zaradi slabše 

vključenosti v družbo 

3. občutek nemoči, izguba nadzora nad življenjem in povečana apatija zaradi 

nezmožnosti oblikovanja družbenega in individualnega življenja (Zorc-Maver, 2007). 

Da bi se izognili socialni izključenosti,  je treba invalidom poleg zaposlitve zagotoviti tudi 

dostop do blaga, storitev in medicinskih pripomočkov, dostop do kakovostnega izobraževanja 

in vseživljenjskega učenja, boriti se proti diskriminaciji in revščini invalidov, zagotoviti 

dostojne razmere za življenje (ponuditi pomoč pri iskanju socialnih stanovanj), izboljševati 

ozaveščenost v povezavi z invalidnostjo in podpirati pravice invalidov s pomočjo programov 

Evropske unije in mednarodnega sodelovanja. Vse omenjeno so tudi cilji Evropske strategije 

za invalide 2010–2020 (Invalidi imajo enake pravice, 2010). 

Podpisniki Madridske deklaracije so leta 2003 zapisali, da je zaposlovanje ključ za socialno 

vključenost. Po njihovem mnenju se je treba posebej potruditi, da se poveča možnost za 

zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela. Tako se lahko borimo proti izključevanju 
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invalidov iz družbe ter jim omogočimo neodvisno življenje in več dostojanstva (Madridska 

deklaracija, 2003).  

Vse družbe na svetu imajo še vedno ovire, ki invalidom preprečujejo uveljavljati svoje 

pravice in zato niso polno vključeni v aktivnosti družb. Žalostne resnice se zavedajo tudi 

odgovorni za sprejemanje ukrepov in politik v zvezi z zaposlovanjem invalidov v državi, zato 

je za to področje napisanih kar nekaj predpisov in ukrepov, s katerimi odstranjujemo različne 

ovire (Uršič, 2004, Statistični urad Republike Slovenije, 2007). 

»Za uveljavljanje pravice do enakih možnosti in enake obravnave so potrebni različni ukrepi: 

prednost pri sklenitvi zaposlitve, pomoč pri iskanju zaposlitve, varovanje pred odpuščanjem, 

kritje stroškov poklicne rehabilitacije pred nastopom zaposlitve, dolžnost (pomoč pri) 

prilagoditve delovnih mest in opreme, zagotovitev pripomočkov, prevoza, mentorja ali 

inštruktorja, zagotovitev posebne asistence zaradi težje invalidnosti, obvezno zaposlovanje 

invalidov, nadomestitev dela plače invalidom oziroma delodajalcu, ki zaposli invalida, 

oprostitev davkov in prispevkov ter uveljavitev drugih olajšav, pomoč pri ustanavljanju in 

delovanju posebnih organizacij za zaposlovanje invalidov« (Uršič, 2003, str. 52). 

 

3.2 Zaposlovanje invalidov pod posebnimi pogoji 

Zaposlovanje invalidov je v različnih državah različno urejeno. Za večino invalidov je 

zaposlitev urejena na odprtem trgu, tisti, ki tega ne zmorejo, pa se lahko zaposlijo pod 

posebnimi pogoji. V Sloveniji v kategorijo zaposlovanja pod posebnimi pogoji spadajo 

invalidska podjetja, zaposlitveni centri in varstveno-delovni centri (Statistični urad Republike 

Slovenije, 2007). 

V nadaljevanju bom opisala tri vrste zaposlovanja invalidov pod posebnimi pogoji in posebej 

še podporno zaposlitev, ki invalidom omogoča zaposlovanje na prostem trgu dela: 

3.2.1 Invalidska podjetja 

Invalidska podjetja so eden izmed ukrepov spodbujanja zaposlitvene integracije, zato so na 

področju zaposlovanja invalidov izjemno pomembna. V invalidskem podjetju se namreč 

lahko zaposlijo invalidne osebe z različnimi vrstami in stopnjami invalidnosti, ki se zaradi 

svoje invalidnosti ne morejo zaposliti ali obdržati zaposlitve v navadnem delovnem okolju, 
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kjer se jim ne da zagotoviti prilagoditev na delovnem mestu. Tako se invalidom omogoča 

lastno potrjevanje. Grobo uveljavljanje integracije v prosti trg dela nemalokrat prinese ravno 

nasprotni učinek, ki se pozneje izraža z izločitvijo invalidov in njihovo osamitvijo, po drugi 

strani pa ne moremo upoštevati le mnenj delodajalcev, ki bi vse invalide izločili s prostega 

trga dela in jih zaposlili striktno v invalidskih podjetjih. Invalidska podjetja tako lovijo 

ravnotežje med željami invalidov in delodajalcev (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007, Uršič, 

2003). 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov določa, da mora invalidsko 

podjetje, ki deluje kot družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali komanditna 

delniška družba, zaposlovati in usposabljati najmanj 40 odstotkov invalidov od vseh 

zaposlenih v gospodarski družbi.  Poleg invalidov so v podjetjih zaposleni tudi strokovni 

delavci; en strokovni delavec, če so zaposleni ali se usposabljajo več kot trije invalidi, pozneje 

pa mora biti na vsakih 20 zaposlenih invalidov zaposlen najmanj en strokovni delavec (Zakon 

o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004, člen št. 53). 

3.2.2 Varstveno-delovni centri 

V varstveno-delovnih centrih  se izvajajo socialnovarstvene storitve (vodenje, varstvo, 

zaposlitev) za odrasle osebe z zmerno, težjo in težko duševno motnjo ter najteže telesno 

prizadete osebe. Poleg oseb z intelektualnimi ovirami pogosto vključijo tudi osebe s 

kombiniranimi in telesnimi okvarami. Ti se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in 

delo, kar pomeni, da so nezaposljivi; v VDC-jih ne gre za zaposlovanje, temveč za delovno 

okupacijo oseb, kjer jim je omogočeno uporabljanje pridobljenih spretnosti in pridobivanje 

novih, delo ima terapevtske učinke, zagotavlja, da ljudem ni dolgčas in da imajo možnost za 

socialne stike tudi zunaj doma (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007, Pravice oseb z 

intelektualnimi ovirami, 2005). 

V praksi je delo v VDC-jih nekreativno in ponavljajoče se (rezanje papirja za izdelavo 

voščilnic, kvačkanje … ). Delo se izvaja individualno ali v skupini in vsaka skupina ima 

delovnega mentorja, ki je odgovoren za nadzor procesa in spremljanje prisotnosti. V 

varstveno-delovnem centru osebe ne podpišejo pogodbe o zaposlitvi, nimajo statusa 

zaposlenega in ne prejemajo plače. Njihovo plačilo je simbolično in se mu reče nagrada, 

njeno višino določi vsak VDC sam (v povprečju nagrada znaša od 17–80 evrov na mesec). 

Dejavnost varstveno-delovnega centra je v celoti financirana iz proračuna Republike 
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Slovenije (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007, Pravice oseb z intelektualnimi ovirami, 

2005). 

3.2.3 Zaščitna zaposlitev 

Po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je zaščitna zaposlitev 

»zaposlitev invalida na delovnem mestu in v delovnem okolju, prilagojenem delovnim 

sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem delovnem mestu« (Zakon o 

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004, čl. št. 41).  

Zaščitno delovno mesto se lahko invalidu zagotovi v zaposlitvenem centru ali pa invalid dela 

doma. Za zaposlitvene centre skrbijo občine na svojem območju, ustanovi pa jih lahko 

kdorkoli, ki je zainteresiran za zaposlovanje invalidov. Zaposlitveni centri so lahko 

ustanovljeni kot gospodarske družbe ali zavodi. Pred odprtjem morajo biti opremljeni tako, da 

zagotavljajo delovne razmere, ki ustrezajo predpisom ter urejajo zdravje in varnost pri delu, 

delovna mesta, prilagojena zmožnostim invalidov, in poslovne prostore, prilagojene 

dejavnostim zaposlitvenega centra. Delovna mesta so rezervirana le za tiste invalide, za katere 

je zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ugotovil, da se zaradi stopnje njihove 

invalidnosti lahko zaposlijo le na zaščitenih delovnih mestih, ne na prostem trgu dela. 

Zaščitna zaposlitev ustvarja možnosti za večje zaposlovanje invalidov, njen cilj pa je  

zagotavljanje ustrezne zaposlitve za vsakega invalida. Izhaja iz predpostavke, da je treba delo 

bolj individualizirati. Zato je delo na zaščitenem delovnem mestu zelo specifično in tudi 

pogodba o zaposlitvi se tako razlikuje od drugih pogodb (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 

2007).  

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v 42. členu določa, da morajo 

biti v pogodbi poleg obveznih sestavin opredeljeni način in obseg izvajanja strokovne 

pomoči, spremljanje invalida na delovnem mestu in vse druge storitve, ki jih invalid v zaščitni 

zaposlitvi potrebuje. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov določa, da 

mora biti v zaposlitvenem centru najmanj pet zaposlenih. Na od pet do deset zaposlenih 

invalidov mora biti zaposlen tudi en strokovni delavec z univerzitetno, visoko ali višjo 

izobrazbo, ki bo ponudil pomoč invalidom (Zavod za zaposlitveno rehabilitacijo in 

zaposlovanje invalidov, 2004). 
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3.2.4 Podporna zaposlitev 

Skladno z 48. členom ZZRZI podporna zaposlitev daje invalidu delo v običajnem delovnem 

okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. Strokovna 

podpora delodajalcu in delovnemu okolju je seznanjanje z invalidnostjo; posledicami 

invalidnosti, vplivi delovnega okolja na invalidnost in najboljšimi možnostmi prilagoditve 

delovnega mesta in okolja. V podporni zaposlitvi se invalidu lahko ponudijo strokovna in 

tehnična podpora pri prilagoditvi delovnega prostora, uvajanju v delo in na delovnem mestu, 

svetovanje in usposabljanje pri vključevanju v delovno okolje, osebna asistenca, spremljanje 

pri delu in ocenjevanje delovne uspešnosti. (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007) 

Podporno zaposlovanje je odprto za vse vrste in stopnje invalidnosti, tudi za tiste z najtežjo 

prizadetostjo. Za njihovo zaposlitev v podporni zaposlitvi pa morajo biti izpolnjeni določeni 

pogoji:  usposobljenost invalida za opravljanje del na konkretnem delovnem mestu, 

motiviranost in druge osebnostne lastnosti invalida, ki zagotavljajo uspešno delo, izdelan 

individualiziran načrt podpore invalidu in delodajalcu in pripravljenost delodajalca za 

sodelovanje in prilagoditev delovnega okolja ter delovnega mesta (Zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004, člen št. 49). 

Invalid je lahko upravičen do subvencije plače v višini 5–30 odstotkov glede na oceno 

doseganja rezultatov. Ker se v podporni zaposlitvi zaposlujejo invalidi, ki s strokovno 

pomočjo dosegajo boljše delovne rezultate kot invalidi v zaščiteni zaposlitvi, je zanje 

predviden nižji odstotek subvencije plače kot pri zaščitni zaposlitvi (Uršič, Peterlin, Tabaj in 

Dular, 2007). 

 

3.3 Pravičnost in enakost pri zaposlovanju invalidov 

Zaposlitev je najboljši način za preprečevanje socialne izključenosti posameznika in za 

doseganje dobrega ekonomskega in premoženjskega položaja v družbi. Žal pa možnosti 

zaposlitve niso vedno pravične in enakopravne. Invalidi so na področju zaposlovanja zaradi 

različnih vzrokov pogosto izločeni.  

»Položaj invalidov v smislu pridobitve dela je zaradi manjših zmožnosti za delo, mobilnostnih 

težav, težje prilagodljivosti mnogo slabši od kategorije neinvalidov« (Uršič in Drobnič, 1995, 

str. 31).  
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Proti izločitvi s trga dela govori tudi Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov. V 

27. členu, ki se nanaša na zaposlovanje invalidov, piše, da države pogodbenice priznavajo 

invalidom pravico do dela enako kot drugim. Poleg tega morajo države varovati in spodbujati 

uresničevanje pravice do dela tudi pri tistih, pri katerih je invalidnost nastala med trajanjem 

zaposlitve.  

To počnejo z ustreznimi ukrepi: 

1. prepovedujejo diskriminacijo zaradi invalidnosti 

2. varujejo pravico invalidov do pravičnih in ugodnih delovnih razmer enako kot za druge 

3.  invalidom zagotavljajo uresničevanje svojih delavskih in sindikalnih pravic enako kot 

drugim 

4. invalidom omogočajo dostop do splošnih tehničnih programov in programov za poklicno 

usmerjanje 

5. spodbujajo zaposlovanje invalidov in napredovanje na delovnem mestu ter ponujajo pomoč 

pri iskanju, pridobivanju in ohranjanju zaposlitve 

6. invalide spodbujajo k samozaposlitvi in ustanavljanju lastnih podjetij 

7. zaposlujejo invalide v javnem sektorju in spodbujajo zaposlovanje invalidov v zasebnem 

sektorju 

8. zagotavljajo primerne prilagoditve na delovnem mestu 

9. invalidom omogočajo pridobivanje delovnih izkušenj  

10. spodbujajo programe poklicne in strokovne rehabilitacije invalidov ter programe za 

ohranjanje zaposlitve in vrnitev invalidov na delo  

Hkrati pa države preprečujejo suženjstvo ali služenje invalidov in zagotavljajo, da so invalidi 

enako kot drugi varovani pred prisilnim ali obveznim delom (Konvencija ZN o pravicah 

invalidov, 2008). 

V državah, kjer je veljala taka politika, je kmalu prišlo do marginalizacije določenih skupin. 

Del tega so bili tudi invalidi, ki se pri potegovanju za delo niso mogli primerjati z neinvalidi. 
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Posledično so bili odrinjeni na rob, zato je bil delež invalidov med brezposelnimi večji kot pri 

neinvalidih. Večina evropskih držav je uvedla politiko demarginalizacije najbolj ogroženih 

skupin. Politika enakosti (z enakimi možnostmi) omogoča neoviran razvoj vseh potencialov 

posameznika. Takšna politika zagotavlja enake možnosti pri šolanju, zdravljenju in večjo 

izenačenost ljudi na področju zaposlovanja (Uršič in Drobnič, 1995). 

Slovenija je leta 1991 s sprejetjem Koncepcije razvojne strategije invalidskega varstva 

postavila načelo enakih možnosti. V njej je prvič napisana sodobna definicija invalidnosti, ki 

na invalidnost ne gleda le z vidika medicine, ampak temelji na človekovih pravicah. V 

Koncepciji je izrecno poudarjeno, da imajo invalidi pravico do neodvisnega življenja. Do leta 

2006 je bila sprejeta še vrsta drugih predpisov s področja izobraževanja, zdravstvenega 

varstva, zaposlovanja, odpravljanja ovir v okolju in zagotavljanja denarne pomoči invalidom. 

Posebej pomembna je bila dopolnitev 14. člena Ustave, na podlagi katere sta zagotovljena 

ustavnopravno varstvo pred diskriminacijo in uvedba velike večine zakonov, ki so pomembni 

za življenje invalidov (Akcijski program za invalide 2014–2021, 2014). 

Če želimo dobiti enake končne rezultate dela, moramo uveljaviti določene kompenzacijske 

mehanizme. Pomembnejši mehanizmi zajemajo dodatna sredstva za usposabljanje invalidov 

(pripomočki, didaktična oprema, metode poučevanja … ), prednost pri zaposlitvi, poklicno 

rehabilitacijo, neoviran dostop do delovnega mesta (odprava transportnih ovir za gibalno 

ovirane osebe), varovalne mehanizme pred izgubo zaposlitve, kompenzacijo izplačil in 

zagotovitev nege in pomoči. S pomočjo teh mehanizmov lahko sicer izenačimo možnosti za 

zaposlitev, ne izenačimo pa tudi statusa zaposlenih. Invalidi bodo, kompenzacijskim 

mehanizmom navkljub, prišli do manj zanimivih, manj cenjenih in slabše plačanih delovnih 

mest (Uršič in Drobnič, 1995).  

Prednost za invalide je, da lahko sklene delovno razmerje v podjetju brez objave razpisa, saj 

Zavod za zaposlovanje še pred javno objavo pošlje brezposelnega invalida k delodajalcu. Ti 

namreč Zavodu pošljejo število prostih delovnih mest in pogoje, potrebne za določeno 

delovno mesto. Nezaposlen invalid ima pri zaposlovanju prednost pred drugimi, če izpolnjuje 

vse pogoje za opravljanje dela oziroma je za to delo usposobljen (Tabaj in Davidovič 

Primožič, 1997). 
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Za invalide velja, da niso zmožni opravljati istega dela kot drugi zaposleni. Delodajalci 

morajo invalidu prilagoditi delovno mesto in ga dalj časa uvajati, kar za delodajalca pomeni 

dodatne stroške in organizacijske težave. Ker delodajalec potrebuje zaposlenega, ki bo opravil 

največ dela z najmanj stroški in organizacijskimi težavami, se izogibajo zaposlovanju 

invalidov na pomembnih položajih. Zato so invalidom na voljo delovna mesta, ki so slabše 

plačana in pri katerih se težko napreduje. Dela, ki jih opravljajo invalidi, so preprosta, 

nezahtevna in se jih invalidi lahko hitro priučijo; to so klasična invalidska dela (vratar, 

čistilka), dela v skladiščih (pomočnik, skladiščnik) in pomožna dela (asistent stroja). Poleg 

slabe plače sta posledici omenjenih del še slaba motivacija in osebnostno nazadovanje (Uršič 

in Drobnič, 1995).  

Merjenje položaja invalidov na trgu dela je izjemno pomembno, saj nam dobljeni rezultati 

povedo, kakšna je učinkovitost ukrepov pospeševanja zaposlovanja. Preverjanje uspešnosti 

politike enakih možnosti lahko ugotavljamo na več načinov. Večina držav primerja stopnje 

brezposelnih invalidov s stopnjo vseh brezposelnih. Ta kvantitativna primerjava je namenjena 

tudi ugotavljanju uspešnosti politike pri drugih marginalnih skupinah. Za kvalitativno 

preverjanje pa bi morali upoštevati višino zaslužka ali ugled poklica, ki ga opravljajo invalidi. 

Če bi upoštevali vse spremenljivke, bi videli, da je položaj invalidov izjemno neugoden, saj 

so invalidi večinoma zaposleni na preprostih delih. Majhen delež oseb, zaposlenih na višjih, 

zahtevnejših položajih, pa so invalidi z visoko izobrazbo, ki so si jo pridobili še pred 

invalidnostjo. V Sloveniji je bil leta 1994 delež brezposelnih invalidov manjši od deleža vseh 

brezposelnih v državi, kar nas je v Evropi naredilo edinstvene. Leta 2007 so bile številke 

ugodne, saj je bilo zaposlenih kar 33.210 invalidov, brezposelnih invalidov je bilo 10.145, leta 

2011 pa je bilo zaposlenih okrog 30.400 invalidov, brezposelnih pa je bilo okrog 16.400 (kar 

je pomenilo 15 odstotkov vseh brezposelnih oseb v državi)  (Statistični urad Republike 

Slovenije, 2007). 

 

3.4 Pozitivni ukrepi za spodbujanje zaposlovanja invalidov 

Zakoni določajo veliko ukrepov, ki naj bi  bili invalidom v pomoč pri pridobivanju zaposlitve 

in jih obvarovali pred izgubo le-te. S pozitivnimi ukrepi za spodbujanje zaposlovanja 

invalidov želi država odpraviti kvantitativne (število zaposlenih) in kvalitativne probleme 

(položaj dela, možnost napredovanja) na področju zaposlovanja invalidov. 
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Pozitivni ukrepi za spodbujanje zaposlovanja so: kvotni sistem, kodeks dobre prakse, 

prilagajanje delovnih mest, stroški, povezani s plačami in socialnimi prispevki, dodatni 

dopust, rezervna delovna mesta, podpora pri oblikovanju novih delovnih mest, zastopanje 

invalidov v podjetju in odstranjevanje negativne diskriminacije (Uršič in Drobnič, 1995). 

V nadaljevanju bom opisala vseh devet ukrepov za spodbujanje zaposlovanja invalidov. 

3.4.1 Kvotni sistem  

Kvotni sistem je v Sloveniji zaživel 1. januarja 2006. Pred tem je Slovenija izvajala politiko 

polne zaposlenosti in ni poznala problema brezposelnosti invalidov. Ko se je z leti položaj v 

državi spreminjal, je postal problem zaposlovanja invalidov veliko občutnejši in invalidske 

organizacije so začele izvajati pritisk na vladne organe, da tudi pri nas uvedejo kvotni sistem 

zaposlovanja. Uspešnost kvotnih sistemov je zelo nedoločljiva. Delodajalci nad sistemom 

niso navdušeni, saj ga dojemajo kot dodatno finančno obremenitev ali/in kot omejitev 

svobode pri izbiri kadrov za zaposlovanje. Hkrati pa temu sistemu nasprotujejo tudi invalidi, 

ki ukrepa ne doživljajo kot pozitivno diskriminacijo (kakor je ukrep sicer mišljen), ampak kot 

dodatno poudarjanje njihove nesposobnosti v primerjavi z neinvalidi. Po njihovem mnenju jih 

tako delodajalec ne zaposli zaradi njihovih sposobnosti za uspešno opravljanje dela in 

njihovega prispevka k uspešnemu poslovanju podjetja, temveč le zato, ker mu to nalaga 

zakon. Pozitivni rezultati kvotnega sistema so se do zdaj pokazali v Franciji, Nemčiji in 

Veliki Britaniji, kjer so kvote pripomogle k zmanjševanju brezposelnosti, ohranjanju 

zaposlitev in višini sredstev, s katerimi spodbujajo zaposlovanje. Sistem pa ima lahko 

pozitiven učinek samo, če se dosledno izvaja in če so predpisane sankcije za neizpolnjene 

kvote (Uršič in Drobnič, 1995 in Uršič, 2003). 

Kvotni sistem je opisan v štirih členih v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov (od 62. do 65. člena). Zakon zapoveduje, da so delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 

20 delavcev (izvzeti so diplomatska in konzularna predstavništva, invalidska podjetja in 

zaposlitveni centri), zavezani zaposlovati invalide v določenem deležu glede na število vseh 

zaposlenih delavcev – kvota. Kvoto določi Vlada Republike Slovenije in je lahko različna, 

glede na dejavnost delodajalca, ne sme pa biti nižja od 2 odstotkov in višja od 6 odstotkov 

skupnega števila vseh zaposlenih. V kvoto se štejejo vsi invalidi iz 3. člena Zakona o 

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki imajo sklenjeno pogodbo za najmanj 

20 ur na teden. Delodajalec, ki ne izpolni kvote, lahko, za največ 12 mesecev  sklene pogodbo 
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o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom, če tega ne stori, 

pa mora vsak mesec ob izplačilu plač v javni finančni sklad plačati prispevek za spodbujanje 

zaposlovanja invalidov. Prispevek mora biti izplačan v višini 70 odstotkov minimalne plače 

za vsakega invalida, ki bi ga moral delodajalec zaposliti za izpolnitev predpisane kvote 

(Zakon o zaposliteni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004). 

Slika 1: Kvota in kvotni sistem  

 

Vir: Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 

3.4.2 Kodeks dobre prakse 

Kodeks dobre prakse je  v obliki brošur in zloženk, ki so namenjene delodajalcem in 

invalidnim iskalcem zaposlitve (Uršič in Drobnič, 1995).  
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3.4.3 Prilagajanje delovnih mest  

Prilagajanje delovnih mest je v Sloveniji določeno s 14. členom Zakona o usposabljanju in 

zaposlovanju invalidnih oseb. Delodajalec mora namreč delovno mesto prirediti primerno 

zmožnostim in sposobnostim invalida. Če delodajalec za nedoločen čas zaposli invalida, mu 

pri kritju stroškov prilagoditve prostorov ali tehnične opreme pomaga zavod za zaposlovanje. 

Ta krije stroške delodajalca do višine desetih zajamčenih plač, v primeru predčasne prekinitve 

pogodbe z invalidom, tj. prej kot v dveh letih, pa mora delodajalec zaposliti novega invalida 

ali vrniti opremo in pripomočke. Če to ni mogoče, mora sredstva vrniti v denarju (Tabaj in 

Davidovič Primožič, 1997). 

3.4.4 Stroški, povezani s plačami in socialnimi prispevki  

Stroški so veliko breme, ki ga države skušajo zmanjšati s pomočjo določenih ukrepov. Zavod 

za zaposlovanje eno leto krije 50 odstotkov plače invalidu, ki je zaposlen za določen delovni 

čas, 70 odstotkov pa invalidu, ki je zaposlen za nedoločen delovni čas. Delovni invalid pa je 

upravičen do denarnega nadomestila za zmanjšano sposobnost, ko svojega dela ne more več 

opravljati poln delovni čas, lahko pa opravlja kakšno drugo delo (Uršič in Drobnič, 1995). 

3.4.5 Dodatni dopust 

Zakon o delovnih razmerjih določa, da imajo invalidi, ki imajo najmanj 60-odstotno telesno 

okvaro, pravico do podaljšanega letnega dopusta. Minimalno število so trije dnevi dodatnega 

dopusta na leto (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007). 

3.4.6 Rezervirana delovna mesta 

Delovno mesto, rezervirano za invalide, je npr. telefonist za slepe. Zakon o zaposlovanju 

slepih in slabovidnih oseb namreč določa, da je treba na delovna mesta za telefoniste najprej 

zaposlovati slepe in slabovidne osebe, ki so usposobljene za opravljanje teh del in ki 

izpolnjujejo tudi vse druge pogoje za delo (Tabaj in Davidovič Primožič, 1997). 

3.4.7 Podpora pri oblikovanju novih delovnih mest in samozaposlovanju 

Sprejeti so bili različni ukrepi (posojila in donacije), ki so v pomoč pri oblikovanju delovnih 

mest za invalide. Delodajalec, ki pri zaposlitvi invalida za nedoločen čas odpre novo delovno 

mesto, prilagojeno zmožnostim in znanju invalidne osebe, lahko dobi subvencijo, ki znaša 

deset zajamčenih plač. Če se delovno razmerje prekine prej kot v dveh letih, mora delodajalec 
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zaposliti novega invalida ali pa zavodu za zaposlovanje vrniti pridobljena sredstva. (Uršič in 

Drobnič, 1995, Tabaj in Davidovič Primožič, 1997). 

3.4.8 Zastopanje invalidov v podjetju 

V Sloveniji zastopnika invalidov v podjetju nimamo. V Nemčiji, kjer so zakonsko uredili ta 

pozitivni ukrep, pa je v podjetjih, kjer imajo zaposlenih več kot pet teže prizadetih invalidov, 

zastopnik invalidov, s katerim se delodajalec posvetuje in seznani z vsemi zadevami, ki 

vključujejo delo invalidov (Uršič in Drobnič, 1995). 

3.4.9 Odstranjevanje negativne diskriminacije 

Negativna diskriminacija je pri nas zakonsko določena v zakonu o izenačevanju možnosti 

invalidov iz leta 2010 (od 6. do 16. člena) in v zakonu o delovnih razmerjih iz leta 1991 (36. 

člen). Členi v zakonu o izenačevanju možnosti invalidov se nanašajo na življenje invalidov 

(diskriminacija pred državnimi organi, dostopnost do blaga in storitev, način prebivanja, javni 

prevoz … ), zakon iz zakona o delovnih razmerjih pa se nanaša na zaposlitev invalidne osebe.  

»Ohranitev zaposlitve je za delodajalca, za invalidskega delavca in za državo kompleksen 

problem.« (Uršič, 2003, str. 44)  

Da lahko invalid ostane zaposlen na enem delovnem mestu, morajo biti urejeni zdravstveno 

varstvo, pravno varstvo, rehabilitacijski ukrepi, finančne spodbude za invalide in za 

delodajalce … Stari zakon o delovnih razmerjih pravi, da lahko invalidu preneha delovno 

razmerje samo tedaj, ko s tem invalid soglaša, ali če se mu najde drugo delo za nedoločen čas 

(pri drugem delodajalcu). Novi zakon o delovnih razmerjih (iz leta 2013) pa dopušča 

odpuščanje invalidov iz poslovnih razlogov, če invalidu ni mogoče zagotoviti drugega 

delovnega mesta, delovnega mesta s krajšim delovnim časom, skladno s pokojninskim in 

invalidskim zavarovanjem (Uršič in Drobnič, 1995, Zakon o delovnih razmerjih, 2013). 

 

3.5 Finančne spodbude za zaposlovanje invalidov 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v 67. členu določa naslednje: 

»Za enakopravnejše vključevanje invalidov v zaposlitev se lahko priznajo naslednje finančne 

vzpodbude:  subvencije plač invalidom, plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in 

sredstev za delo invalidov, plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, oprostitev 
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plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov, nagrade za 

preseganje kvote, letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja 

invalidov in druge vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih 

mest za invalide ter druge razvojne vzpodbude« (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov, 2004, člen št. 67) 

Finančne spodbude so napisane, da bi zmanjšali število brezposelnih invalidov in spodbudili 

delodajalce k zaposlovanju le-teh. Večina delodajalcev namreč meni, da zaposlitev invalida 

prinese dodatno finančno breme, kar pa ni vedno res, saj lahko invalid z ustrezno oporo 

enakopravno sodeluje v delovnem procesu. Finančne spodbude so zakonsko opredeljene kot 

pravice invalidov in delodajalcev, vezane na zaposlitev invalidov, saj z njimi invalidom 

omogočamo enakopravnost na odprtem trgu dela. Brez teh spodbud bi bili invalidi nezanimivi 

za zaposlovanje. Finančne spodbude se izplačujejo iz sklada za spodbujanje zaposlovanja 

invalidov. 

 »Sklad je javni finančni sklad, ki ga z namenom vzpodbujanja razvoja zaposlovanja 

invalidov v skladu s tem zakonom in ohranjanja delovnih mest zanje v imenu Republike 

Slovenije ustanovi Vlada Republike Slovenije. Soustanovitelja sklada sta Zavod za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod.« (Zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji, 2004, člen št. 77)  

Sredstva za izplačevanje subvencij se pridobivajo iz plačil delodajalcev zaradi 

neizpolnjevanja predpisanih kvot (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007). 

V nadaljevanju bom opisala nekaj finančnih spodbud. 

3.5.1 Subvencije plač invalidom 

 »Subvencija plače je pravica invalida, zaposlenega na zaščitenem delovnem mestu, lahko pa 

tudi v podporni zaposlitvi in v invalidskem podjetju, ki jo uveljavlja invalid pri Skladu zaradi 

doseganja nižjih delovnih rezultatov, ki so posledica njegove invalidnosti.« (Zakon o 

zaposlitveni rehabilitaciji, člen št. 68)  

Višina subvencije plače se odmerja od minimalne plače in je določena v odstotkih. Odstotki 

se določajo za vsakega zaposlenega invalida posamezno, glede na njegove delovne rezultate. 

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov so invalidi upravičeni do 
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naslednjih odstotkov subvencije plače, glede na obliko zaposlitve: v zaščitni zaposlitvi od 30 

do 70 odstotkov, v podporni zaposlitvi od 5 do 30 odstotkov in v invalidskem podjetju od 5 

do 20 odstotkov (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji, 2004, člen št. 70). 

3.5.2 Plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov 

 »Na podlagi izdelanega načrta prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo lahko 

delodajalec, ki namerava zaposliti brezposelnega invalida, v primeru, da ni drugega zavezanca 

za plačilo, zaprosi za plačilo stroškov prilagoditve konkretnega delovnega mesta in sredstev 

za delo.« (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji, 2004, člen št. 72)  

Pogoj za sofinanciranje je zaposlitev brezposelnega invalida za nedoločen čas ali za najmanj 

dve leti. Subvencija znaša največ 70 odstotkov dejanskih stroškov.  

3.5.3. Plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju 

 »Na podlagi izdelanega individualiziranega načrta podpore invalidu in delodajalcu ima 

delodajalec pravico do plačila stroškov podpornih storitev iz 51. člena tega zakona v obsegu 

do 15 ur mesečno, če invalid nima več pravice do zaposlitvene rehabilitacije po tem zakonu, 

če ima z njim sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in če gre za zaposlenega 

invalida nad predpisano kvoto po tem zakonu« (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji, 2004, člen 

št. 73). 

3.5.4 Nagrade za preseganje kvote 

To subvencijo lahko dobijo delodajalci, ki imajo najmanj 20 zaposlenih in presegajo kvoto, 

ter delodajalci, ki imajo manj kot 20 zaposlenih, a vseeno zaposlujejo invalide. Če pa je 

invalidnost zaposlenega posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (pri istem 

delodajalcu), pa delodajalec ni upravičen do nagrade za preseganje kvote. Delodajalec lahko 

nagrado prejema največ šest mesecev zapored, in sicer v višini 25 odstotkov minimalne plače 

na mesec (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007). 

3.5.5 Letne nagrade za dobro prakso 

 »Sklad vsako leto razpiše javni natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro 

prakso na področju zaposlovanja invalidov. Javni natečaj, v katerem so opredeljena merila za 

izbor, pripravi odbor, ki ga imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo« (Zakon o 

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004, člen št. 76). 
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3.6 Kazenske določbe 

V Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je zapisano, da denarna 

kazen čaka tiste, ki storijo prekršek zaradi neplačevanja obveznosti iz naslova kvote; ne 

plačajo prispevka ali pa se z navajanjem napačnih podatkov skušajo izogniti izpolnjevanju 

kvote ali plačilu prispevka zaradi neizpolnjene kvote. Z globo se kaznujejo tudi delodajalci, ki 

ne upoštevajo določb o sklepanju pogodb o zaposlitvi v zaščitni zaposlitvi ali določb o načinu 

izplačevanja plač. Denarna kazen čaka tudi invalidsko podjetje, če uporablja odstopljena 

sredstva v nasprotju z njihovimi nameni, napačno razdeli dobiček ali ne predloži revidiranega 

poročila ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo. O prekrških odločata Davčna uprava 

Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za delo, denar, pridobljen s plačilom 

glob, pa pripada Skladu in se nameni za spodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov in 

ohranjanje delovnih mest za invalide (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov, 2004, člen št. 92–96).  
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4 GIBALNO OVIRANI 

»Gibalna oviranost je stanje organizma, ki je nastalo v prenatalnem, perinatalnem ali 

postnatalnem obdobju in ima za posledico začasno ali trajno, delno ali popolno imobilnost, ki 

se razprostira na kontinuumu od lažje do težke« (Galeša, Novljan, Jelenc in Kavkler,1999, str. 

81).  

Gibalno ovirane osebe oziroma osebe z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja so tiste, ki imajo 

prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja, 

njihova oviranost pa lahko nastane iz več različnih vzrokov (najpogostejši vzrok je ravno v 

prizadetosti centralnega ali perifernega živčevja). Gibalna oviranost se kaže v obliki gibalnih 

in funkcionalnih motenj v različnih obsegih in oblikah. Posledice poškodb živčnega sistema 

so težave pri vključevanju v dejavnosti in sodelovanju, motnje učenja, govora, mišljenja, 

spomina, percepcije, pozornosti, koncentracije ali motnje na področju čustev in socialnega 

delovanja (Logaj, Zadnik, Korenčan, Lisjak Banko in Antosiewicz, 2014, Logaj, et al., 2014). 

Pri podajanju ocene stopnje težav gibalno ovirane osebe moramo vzeti v zakup več 

dejavnikov: vrsto motnje, etiološke dejavnike in stopnjo funkcionalne oviranosti. Gibalna 

motnja je namreč lahko nevrološka ali mišično-skeletna, motenost je lahko prirojena ali 

pridobljena pozneje (s poškodbo ali boleznijo), po stopnjah pa se motenost deli na lažjo, 

zmerno, težjo in težko gibalno oviranost. Vsi ti dejavniki vplivajo na zdravstveno stanje, 

komunikacijo, sposobnost skrbi zase, socialno-emocionalni razvoj, vzgojno-izobraževalne 

spretnosti in druge spretnosti, ki jih oseba potrebuje za vsakdanje življenje ali opravljanje 

določenega poklica (Galeša, Novaljan, Jelenc in Kavkler, 1999).  

Gibalno ovirane osebe imajo zaradi motenj gibalnega aparata že med odraščanjem otežen 

razvoj samostojnosti, samostojnega raziskovanja ni eksperimentiranja, oteženo je druženje z 

vrstniki, kar ima večkrat slabe posledice o predstavi okolja in samega sebe. Zaradi zaščitniške 

vzgoje sta otežkočena pridobivanje lastnih izkušenj in ločitev od staršev. Prav starši so tisti, ki 

morajo sprejeti otroka z gibalno oviranostjo, se prilagoditi, načrtovati njegovo prihodnost in 

objektivno gledati na otrokov razvoj. Gibalno oviran otrok ima lahko namreč poleg gibalnih 

motenj tudi motnje pri osebni negi, komunikaciji in ročnih spretnostih. Posledice motenj se 

kažejo kot čustvene težave, pretirana odvisnost od pomoči drugih, nemotiviranost, potrtost in 

zavesten odmik od vrstnikov. Za doseganje avtonomnosti je tako med odraščanjem gibalno 
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ovirane osebe potreben strokovni pristop (Logaj, Zadnik, Korenčan, Lisjak Banko in 

Antosiewicz, 2014). 

 

4.1 Odnos do gibalno oviranih skozi zgodovino 

Gibalna oviranost je v svetu prisotna že od samega začetka populacij. Tako kot pri živalih je 

tudi pri ljudeh veljalo, da preživijo le najmočnejši, medtem ko najšibkejši, ki ne morejo 

poskrbeti zase, umrejo prvi. Prve gibalne oviranosti so si v zgodnjem obdobju človeštva ljudje 

razlagali kot božje delo oz. božjo kazen. Ker se nadnaravnim silam niso mogli upreti, gibalno 

ovirani pa so bili plemenu oseb v napoto pri preživetju, so prizadete osebe izganjali in 

pobijali. Redka so bil plemena v Afriki, ki so prizadete osebe častila, saj je bila prizadetost 

božansko delo. Hipokrat je bil v stari Grčiji prvi, ki se je uprl miselnosti, da je prizadetost 

božja kazen, in v času starih Grkov in Rimljanov so se ljudje ukvarjali z gibalno oviranimi 

osebami ter jim skušali pomagati s pomočjo medicine in športa. S koncem rimskega imperija 

in prihodom krščanstva so se za prizadete znova začeli slabi časi; v tem obdobju so izjemno 

slabo ravnali z vsemi prizadetimi. V renesansi so gibalno ovirane in prizadete osebe postale 

dvorni norčki in tudi v 18. stoletju se stanje še ni kaj dosti spremenilo (Vute, 1989). 

Napredek je bil viden v 19. stoletju, ko so ljudje začeli ustanavljati institucije za prizadete. Žal 

pa se je dober namen pomoči izgubil v pomilovanju prizadetih, ki so bili tako potisnjeni na 

skrajni rob družbe in so spadali v najnižji razred. Leta 1864 je bila v Španiji prvič omenjena 

beseda rehabilitacija kot strokovni izraz. Po prvi svetovni vojni se je odnos do gibalno 

oviranih spet spremenil, saj so bile rane in poškodbe, pridobljene v vojni, obravnavane kot 

častne in vredne pohvale. Hkrati so se izgubili tudi marsikateri predsodki do gibalno oviranih, 

ki so bili do tedaj zasejani v ljudeh, pri tem pa so bila v veliko pomoč združenja vojnih 

invalidov. Počasi se je želja po rehabilitaciji gibalno oviranih oseb in enakosti vseh ljudi 

povečala; rehabilitaciji so pripisali še večji pomen in za delo z gibalno oviranimi osebami so 

se zaposlovali usposobljeni delavci. Po drugi svetovni vojni se je že obstoječe stanje le še 

izboljšalo. Športne aktivnosti so postale del rehabilitacijskega programa, čedalje močnejša pa 

je bila tudi pobuda gibalno oviranih oseb samih. Takrat je šport postal za gibalno ovirane 

osebe nujni del življenja in ni bil več zgolj sredstvo za rehabilitacijo (Vute, 1989).  
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Danes je opazen napredek pri sprejemanju gibalno oviranih v družbo. Gibalno ovirane osebe 

so na marsikaterem področju dobro sprejete, odnos družbe je večkrat pozitiven kot negativen 

in gibalno ovirani imajo čedalje več možnosti za vključitev v družbo. Izjemno močni so na 

področju športa, kjer obstaja veliko klubov in zvez, ki gibalno oviranim omogočajo treniranje 

določenega športa, udeležujejo se lahko mednarodnih prvenstev in državne barve zastopajo 

tudi na paraolimpijadi. Še vedno pa sistem ni popolnoma urejen in gibalno ovirani se vsak dan 

srečujejo z različnimi ovirami. 

 

4.2 Razvoj gibanja pri otrocih 

Razvoj otroka se začne že v perinatalnem obdobju in nadaljuje takoj po rojstvu. V gibalnem 

razvoju preide tri obdobja in tretje obdobje je pomembno za vsakdanjost (Kremžar, 1977). 

Prvo obdobje: Ob rojstvu je otrok popolnoma nebogljen in odvisen od pomoči staršev. 

Njegovo gibanje je omejeno na iztegovanje in krčenje rok in nog, stiskanje pesti in obračanje 

telesa. To gibanje je potrebno za začetek življenja. Zavedanje telesa se razvija iz sredine 

telesa proti udom (cefalodistalna smer) in od glave proti nogam (cefalokavdalna smer). 

Najbolj opazno gibanje so refleksi (sesalni refleks, prijemalni refleks, objemalni refleks), ki so 

otroku prirojeni. Hkrati otrok izkazuje veliko potrebo po hrani in spanju. Vsa ta gibanja so za 

otroka nujna in neizogibna za presnovo in delovanje telesnih organov. Z meseci se otrok 

razvija in čedalje bolj napreduje v hotenem gibanju (Kremžar, 1977). 

Drugo obdobje: V drugem obdobju so postavljeni mejniki, ob katerih otrok pokaže svojo 

dozorelost na gibalnem področju. Pri treh mesecih otrok »pase kravice« (leži na trebuhu, se 

opira na roke in dviguje glavo), s čimer krepi vratne in hrbtne mišice, ki mu bodo pozneje 

pomagale pri pokončnem sedenju in stoji. Pri štirih mesecih se začne iz ležečega položaja na 

hrbtu počasi dvigovati v sedeči položaj (rine z glavo naprej in navzgor) in to nadaljuje še pri 

petih mesecih, ko počasi usvoji tudi valjenje čez bok. Pri šestih mesecih je otrok sposoben 

samostojnega sedenja. V naslednjih mesecih otrok počasi usvaja gibanje naprej; začne se 

plaziti po tleh (tako, da se z rokami vleče naprej, medtem ko leži na trebuhu, pozneje spodvije 

eno nogo, počasi usvoji hojo »po vseh štirih« …) in do enega leta naj bi obvladal križni hod. 

Plazenje je za otroka izjemno pomembno, saj z njim krepi mišice glave, vratu, trupa, rok in 

nog ter razvija moč celega telesa. Vse omenjeno pa bi potreboval za pokončno držo. Pozneje 
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se začne otrok počasi dvigovati v stojo in prvi koraki se praviloma pojavijo z enim letom 

starosti. Od takrat naprej je otrok v nenehnem gibanju.  

Med drugim in tretjim letom je otrok načeloma najbolj neroden; takrat je njegovo gibanje že 

tako razvito, da ga radovednost žene v raziskovanje. Vse želi prijeti, odpreti, obrniti, vreči … 

V tem obdobju se nauči ročnih dejavnosti (prijemanje, mešanje, odpiranje, zapiranje, trganje, 

mečkanje, postavljanje, zlaganje, prelivanje, stiskanje, udarjanje …), ob katerih se razvija tudi 

govor. Z raziskovanjem razvija stranskost in gibanje z glavo, hkrati pa napreduje v duševnem 

razvoju. Počasi se nauči tudi sonožnih poskokov. 

Kljub veliki količini naučenih gibanj pa od otroka še ne smemo pričakovati telesnogibalnih 

sposobnosti in posameznih spretnosti. V obdobju igranja, kot to obdobje imenujejo odrasli, je 

zelo pomembno, da je otroku omogočeno čim več možnosti za gibanje in da se ga pri gibanju 

veliko spodbuja. Če otrok spodbude za gibanje nima, se bodo posledice kazale v njegovem 

poznejšem razvoju (Kremžar, 1977). 

 Tretje obdobje: V tem obdobju, ki traja do otrokovega četrtega ali petega leta, otrok 

izpopolnjuje in utrjuje svoje psiho-motorične sposobnosti. Te se pokažejo v vsakdanjih 

gibalnih dejavnostih. Otrok se zdaj samodejno premika iz enega v drug položaj, pri potiskanju 

ali metanju pravilno usmerja svojo telesno moč v predmet, obvlada stranskost in je sposoben 

uravnavanja vidno-gibalnih občutenj. Pri gibanju je samostojen in ne potrebuje pomoči 

odraslih, razen kadar ima slabo motivacijo za gibanje. 

Gibalne spretnosti, ki jih je otrok usvojil v tem času, ga označujejo za spretnega in gibčnega, 

od tega obdobja naprej pa se v gibanju samo še izpopolnjuje; teče hitreje in vzdrži daljšo 

razdaljo, skoči više in dlje, meče težje in večje predmete in pri plezanju se močneje drži. 

Zaupa v svoje moči in se znajde v danem položaju. Za razvoj gibanja morajo usklajeno 

delovati tudi otrokovi živčni centri, ki uravnavajo zaznave, čustva in gibanja. Pomembno je 

tudi ravnotežje, ki že v prvem obdobju razvoja dobiva svoje mesto (Kremžar, 1977).  

Gibalno oviran otrok je otrok, ki ne more funkcionalno uporabljati svojih okončin, ima težave 

pri vsakdanjih opravilih in življenjskih dejavnostih ne more opraviti na normalen način. 

Gibalno ovirani otroci so večkrat prikrajšani za pridobivanje praktičnih izkušenj, saj so jim 

različni predmeti v otroštvu dostopni le, ko jim jih odrasli položijo v roke, otrok sam pa se ne 

uči z izkustvom. Gibalni razvoj je tako moten in otrok je prikrajšan pri spoznavanju samega 



 
32 

 

sebe in svoje okolice. Vse čutno-gibalne izkušnje pridobiva prepočasi in na napačen način, saj 

otrok ne čuti svojega telesa v celoti in zato težko razvije kontrolo le-tega. Strokovnjaki iščejo 

vzroke gibalne oviranosti pri otrocih v motnjah možganskega delovanja, saj naj bi nekateri 

živčni centri, ki uravnavajo gibanje, delali počasneje. Vzrok za njihovo počasno delovanje naj 

bi bil v poškodbi, ki jo je otrok pretrpel v zgodnjem razvoju (prezgodnji ali zakasnel porod, 

bolezni matere med nosečnostjo, kronična obolenja otroka …). Težave v delovanju možganov 

se tako kažejo pri uravnavanju mišične napetosti in sproščenosti. Otrok se gibanj nauči, a pri 

tem ne doseže ravni, ki pritiče njegovi starosti. Najbolj opazna je gibalna oviranost pri otroku 

med petim in dvanajstim letom; prej so znaki nejasni, pozneje pa se otrok nauči skrivati ali 

kompenzirati svoje gibalne primanjkljaje (Vouk in Rener, 2003 in Kremžar, 1977).  

 

4.3 Klasifikacija stopenj gibalne oviranosti 

4.3.1 Lažja gibalna oviranost 

Oseba z lažjimi gibalnimi motnjami ima manjše težave pri gibanju. Hodi lahko samostojno (v 

hiši in zunaj nje) na daljše razdalje, težave ima lahko pri teku, dolgotrajni hoji po neravnem 

terenu ali v skupini oseb. Lahko ima slabše ravnotežje in koordinacijo gibanja. Samostojna je 

pri vseh dnevnih aktivnostih, razen pri opravilih, ki zahtevajo dobro spretnost obeh rok, kjer 

se lahko pokažejo manjše motnje pri zaznavanju in občutenju dražljajev ter senzomotorične 

integracije. Ni odvisna od pripomočkov za gibanje, ne potrebuje fizične pomoči pri delovnih 

ali športnih dejavnostih, lahko pa so pri nekaterih oblikah dela potrebne manjše prilagoditve 

pri izvedbi naloge ali v okolju, v katerem izvaja dejavnost (stol, miza, prilagojena pisala, 

računalnik … ) (Logaj, Zadnik, Korenčan, Lisjak Banko in Antosiewicz, 2014, Logaj, et al., 

2014).  

4.3.2 Zmerna gibalna oviranost 

Oseba ima zmerno zmanjšano funkcionalno motenost gibanja. Hodi lahko samostojno v 

zaprtih prostorih in na krajše razdalje, pogosto potrebuje pripomočke za gibanje (posebni 

čevlji, ortoze, bergle …); težave so vidne na neravnem terenu ali pri hoji po stopnicah, kjer je 

hoja otežena in počasnejša, oseba pa potrebuje nadzor ali možnost oprijema. Za srednje in 

daljše razdalje potrebuje invalidski voziček za transport ali na ročni pogon, ortopedsko kolo 

ali pomoč in nadzor druge osebe. Prav tako potrebuje pomoč za vstop v stavbe, prehajanje 
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med prostori in nošenje težkih stvari. Fina motorika ni bistveno motena, če zaradi okvare 

(delna ali popolna odsotnost) ni funkcionalna le ena roka. Lahko ima zmerne motnje 

zaznavanja, občutenja dražljajev in senzomotorične integracije. Pri zahtevnejših opravilih 

tekom dneva potrebuje delno pomoč in nadzor, za izvajanje dejavnosti pa potrebuje 

prilagojeno okolje, v katerem izvaja dejavnost, pripomočke in prilagoditve izvedbe 

dejavnosti. Inkontinenco obvladuje sama, potrebuje le nadzor (Logaj, Zadnik, Korenčan, 

Lisjak Banko in Antosiewicz, 2014, Logaj, et al., 2014). 

4.3.3 Težja gibalna oviranost 

Oseba ima zelo zmanjšane zmožnosti gibanja. Lahko stopi na nogi, hoja brez pripomočkov, 

niti na kratke razdalje, pa ni mogoča in funkcionalna. Pri hoji tako uporablja ortoze ali 

hodulje. Motnja orientacije ji onemogoča samostojno gibanje med prostori. Za gibanje zunaj 

prostorov in v prostorih potrebuje voziček na ročni pogon, elektromotorni voziček ali 

prilagojeno kolo. Pogosto potrebuje tudi pomoč in nadzor druge osebe. Hoja po stopnicah je 

zelo težavna ali pa sploh ni mogoča. Spretnost rok je navadno zelo motena in ovira dobro 

grobo in fino motoriko rok. Če je spretnost rok onemogočena zaradi delne ali popoldne 

odsotnosti ene ali obeh rok, je oseba večinoma odvisna od pomoči drugih. Lahko ima hujše 

motnje zaznavanja, občutenja dražljajev in senzomotorične integracije. Pri dnevnih opravilih 

potrebuje stalno delno pomoč in nadzor, prilagoditve izvajanja dejavnosti in pripomočke. 

Inkontinenca je urejena s samostojnim iztiskanjem sečnega mehurja ali s samokatetrizacijo 

(Logaj, Zadnik, Korenčan, Lisjak Banko in Antosiewicz, 2014, Logaj, et al., 2014). 

4.3.4 Težka gibalna oviranost 

Oseba ima hude motnje in povsem zmanjšane zmožnosti gibanja, kar privede v popolno 

funkcionalno odvisnost. Ni sposobna samostojnega gibanja, lahko se giblje le z 

elektromotornim vozičkom. Tu za sedenje potrebuje posebej prilagojene pripomočke. Gibanje 

rok je omejeno in funkcionalnih gibov rok je zelo malo. Lahko ima hude motnje zaznavanja, 

občutenja dražljajev, senzomotorične integracije in orientacije. Pri vseh dnevnih aktivnostih je 

odvisna od fizične pomoči druge osebe, potrebuje prilagoditev izvajanja nalog, prilagojeno 

okolje in pripomočke. Nekatere osebe potrebujejo posebne prilagoditve tudi pri 

prehranjevanju (sonda) ali dihanju (asistirana ventilacija prek traheostome ali nosne maske). 

Inkontinenca je težke oblike, zahteva katetrizacijo in urejanje s pomočjo druge osebe (Logaj, 

Zadnik, Korenčan, Lisjak Banko in Antosiewicz, 2014, Logaj, et al., 2014). 

http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf
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4.4 Najpogostejše oblike gibalne oviranosti 

Gibalna oviranost se kaže v oblikah različnih stanj in bolezni. Vsaka od njih sega na 

kontinuumu od lažje do zmerne, težje in težke oblike. Bolezni lahko nastanejo zaradi različnih 

vzrokov, se odražajo na različnih delih telesa, prizadenejo različne telesne funkcije in različno 

otežijo življenje posameznika. Nekatere bolezni so posledica okvare hrbtenjače, druge živčno-

mišičnih obolenj, nekatere okvare so osebi prirojene (cerebralna paraliza) ali pridobljene 

(multipla skleroza), lahko pa so tudi posledica možganske kapi. 

 

4.4.1 Okvare hrbtenjače 

Pri okvari hrbtenjače se osebe soočajo s popolno ali delno izgubo vseh motoričnih in 

senzornih funkcij v telesu. Vzrok za okvaro hrbtenjače, ki je nameščena in vsaj delno 

zavarovana v hrbtenici, je največkrat v poškodbi, ki je posledica prometne nesreče (pogosto z 

motorjem), padca z velike višine, nesreče pri delu, strela, storjenih napak pri ekstremnih 

športih ali skoka v plitko vodo (Skinner, B. H. in McMahon J. P, 2014). 

Tetraplegija (kvadriplegija) se nanaša na poškodbo, ki je nastala v predelu vratnih vretenc 

hrbtenice in se odraža kot delna ali popolna izguba motornih in/ali senzornih funkcij v vseh 

štirih udih, trupu in medenici. Mogoče so tudi težave pri dihanju, ki je lahko onemogočeno ali 

mogoče le s pomočjo respiratorja. Osebe s tetraplegijo so navadno vezane na elektromotorni 

voziček in potrebujejo stalno pomoč pri izvajanju vsakodnevnih dejavnosti (Skinner, B. H. in 

McMahon J. P, 2014, Zupan, 2010). 

Paraplegija se nanaša na poškodbo, ki je nastala v predelu prsnih, ledvenih ali križnih 

vretenc hrbtenice. Motorična funkcionalnost in senzorika zgornjih okončin sta navadno 

nedotaknjeni (ali le delno prizadeti), spodnje okončine (trup, medenica in noge) pa lahko 

pretrpijo delno ali popolno izgubo vseh motoričnih in/ali senzornih funkcij, to je odvisno od 

višine poškodbe na hrbtenjači. Osebe s paraplegijo se lahko gibljejo s pomočjo opornic in 

bergel, se vozijo na invalidskem vozičku na ročni pogon, so bolj samostojne in potrebujejo 

manj pomoči pri vsakodnevnih aktivnostih (Skinner, B. H. in McMahon J. P, 2014, Zupan, 

2010). 

Okvare hrbtenjače imajo poleg težav na gibalnem in senzornem območju lahko tudi zelo hude 

socialno-ekonomske posledice: nezadovoljstvo z življenjem in s samim sabo, povečan stres 
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poškodovanca in njegovih bližnjih, zmanjšanje socialnih stikov, zmanjšane možnosti za 

izobraževanje, manjša možnost za stvaritev družine, trajna odvisnost od drugih … (Neuman, 

1984). 

 

4.4.2 Deformacije hrbtenice 

Skolioza je prirojena deformacija hrbtenice v levo ali desno stran, kjer je odstopanje od ravne 

hrbtenice več kot 10-odstotno. Deformacija je najpogostejša v prsnem delu hrbtenice. Če je 

hrbtenica zamaknjena za manj kot 10 odstotkov, se to upošteva kot asimetrična hrbtenica in se  

ne zdravi. Skolioza je lahko prirojena ali pa nastane kot posledica bolezenskih stanj vretenc 

ali sosednjih struktur (Skinner, B. H. in McMahon J. P, 2014 ). 

Kifoza ali grbavost se kaže kot pretirana ukrivljenost prsnega dela hrbtenice naprej. 

Najpogostejša je pri starejših ljudeh ali pa je že prirojena (Skinner, B. H. in McMahon J. P, 

2014 ). 

Lordoza je prirojena ali privzgojena ukrivljenost hrbtenice, predvsem v vratnem ali ledvenem 

predelu. Lahko je posledica nepravilne drže v času rasti, nosečnosti ali debelosti. Pogosto je 

povezana s skoliozo (Skinner, B. H. in McMahon, J. P., 2014 ). 

Vse deformacije hrbtenice vplivajo na pravilno držo in uporabo okončin in sklepov. Senzorika 

je pri osebah z deformacijami hrbtenice načeloma nedotaknjena, prav tako nimajo težav s fino 

motoriko. Mogoče so težave pri grobi motoriki in hoji, zato pogosto uporabljajo invalidski 

voziček. Pri dejavnostih, kjer jim predmeti niso v dosegu rok, potrebujejo pomoč drugih 

(Skinner, B. H. in McMahon J. P, 2014, Zupan, 2010). 

 

4.4.3 Okvare kot posledica poškodbe glave ali možganske kapi 

Možganska kap nastane kot posledica krvnega strdka ali krvavitve v možganih, ki prekine 

dovod kisika. Zmanjšan ali prekinjen dovod kisika povzroči odmiranje nevronov v prizadetem  

delu možganov, to pa se lahko odraža v delni ohromelosti polovice telesa (hemiplegija), 

delnem ali dvojnem vidu in nerazločnem govoru ali z nezmožnostjo le-tega. Oseba ima zaradi 

možganske kapi lahko moteno miselno, gibalno in senzorično funkcionalnost, zaradi česar 
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potrebuje pripomočke za gibanje (bergle, invalidski voziček) in občasno pomoč drugih pri 

opravljanju vsakodnevnih aktivnosti (Skinner, B. H. in McMahon J. P, 2014, Zupan, 2010). 

 

4.4.4 Multipla skleroza 

Multipla skleroza je neozdravljiva avtoimunska bolezen, ki spada med nevrološke bolezni. 

Bolezen je znana že od konca 19. stoletja, odkriva pa se z uporabo magnetnoresonančne 

tomografije (MRT). Na svetu je okrog 2,5 milijona obolelih oseb, več obolelih je žensk kot 

moških (2 : 3), najpogosteje pa se bolezen pokaže nekje med 20. in 40. letom starosti. 

Najmanj primerov bolezni najdemo ob ekvatorju, bolj ko se od njega oddaljujemo, več je 

primerov bolezni. V večji meri zbolevajo belci. Slovenija spada med območja z veliko 

razširjenostjo multiple skleroze, ugotovljenih naj bi bilo več kot 2500 bolnikov (Graham, 

2009, Denišlič in Meh, 2006). 

Multipla skleroza prizadene centralni živčni sistem (veliki možgani, mali možgani, 

možgansko deblo in hrbtenjača). Okvare (plake) nastanejo na več različnih mestih v belem 

delu možganov in hrbtenjače, kjer so nastanjena živčna vlakna, ki skupaj tvorijo živčne proge 

in prenašajo impulze iz čutil v možgane in iz možganov v mišice. Plake povzročajo 

propadanje mielinske ovojnice okrog nevronov. Zaradi demielinizacije živčni signali ne 

morejo normalno potekati in med živčnimi vlakni ne pride do pravilnih povezav. Mielinska 

ovojnica namreč omogoča skokovito prenašanje dražljaja po živčnem vlaknu, poškodovana 

mielinska ovojnica pa povzroči upočasnitev ali pa celo preprečitev prenašanja impulza. 

Poškodovana mesta se zabrazgotinijo in oseba ima posledično slabše sposobnosti čutenja, 

gibanja in koordinacije (Graham, 2009, Denišlič in Meh, 2006). 

Znaki multiple skleroze so mravljinčenje telesa, neobčutljivost udov in občutek ozeblin v 

udih, otežena hoja (vlečenje nog za sabo, slaba koordinacija, izguba ravnotežja), spastičnost 

ali ohlapnost mišic v udih, vrtoglavica,  okornost, dvojni vid ali občasna slepota, nerazločen 

govor … Ker pa so spremembe v možganskem tkivu obolelega za multiplo sklerozo različne 

pri vsakem posamezniku, so različni tudi posameznikovi znaki bolezni. Tako vsak bolnik 

drugače doživlja svojo bolezen (Graham, 2009, Denišlič in Meh, 2006). 

Obstaja več oblik multiple skleroze: oblika s poslabšanji in izboljšanji je najpogostejša,  kjer 

napadu sledi izboljšanje oz. remisija, pri kateri se stanje vrne na rahlo slabše stanje, kakršno je 
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bilo red napadom, kronična progresivna oblika (Marburgova oblika ali akutna oblika) nima 

jasnih napadov, bolniku pa se stanje nenehno slabša, hitro napredujoča oblika pa je redka in 

pri njej bolnik v nekaj letih umre (Graham, 2009, Denišlič in Meh, 2006). 

 

4.4.5 Cerebralna paraliza 

Cerebralna paraliza je nenapredujoča možganska poškodba centralnega živčevja, ki lahko 

nastane v prenatalnem, perinatalnem ali postnatalnem obdobju (nekje do devetega leta 

starosti, ko se živčevje še razvija). Najpogostejši vzroki za nastanek bolezni so nezadostna 

količina kisika v možganih, intrakranialne krvavitve in zastrupitev z bilirubinom. Posledice 

poškodbe se odražajo kot motnje gibanja in drže, motnje senzorike, motnje govora, epilepsija, 

motnje v duševnem razvoju in vedenju (Vrlič Danko, 2005). 

Poznamo tri oblike cerebralne paralize:  

Spastična oblika je najpogostejša (od 60 do 80 %), pri njej je prizadet del možganov, ki 

nadzorujejo mišice obraza, udov in trupa. Mišice prizadetih delov se krčijo preveč, nasprotna 

skupina mišic pa je prešibka. Osebe s spastično obliko imajo napačno držo in refleksno 

aktivnost, ki je večja od normale. Osebe s spastično obliko imajo hemiplegijo, triplegijo, 

tetraplegijo ali diplegijo.  

Atetoza je oblika, pri kateri ima oseba nehotene in nekoordinirane gibe, ki so posledica 

prizadetosti možganskih celic v centralnem živčevju, ki koordinirajo držo in gibanje. Izvedeni 

gibi so lahko počasni ali pa izjemno sunkoviti. Večkrat je prizadet tudi bolnikov govor, a je 

inteligentnost nepoškodovana. 

Ataksija je izjemno redka oblika, ki nastane zaradi poškodbe malih možganov. Oseba z 

ataksijo ima prizadet center za ravnotežje in ne more nadzorovati hotenih gibov in položaja 

telesa v prostoru (Vrlič Danko, 2005). 
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4.5 Tehnični pripomočki 

»Tehnični pripomoček je sredstvo za zmanjšanje ovir v okolju ali pa sredstvo za povečanje 

funkcionalnih sposobnosti pri posamezniku. Končni učinek pripomočka naj bi bilo 

zmanjšanje oviranosti oziroma invalidnosti« (Marinček, 1992; v Vrhovski Mohorič, 2000, str. 

82). 

Tehnični pripomočki so za gibalno ovirane osebe usodnega pomena. Omogočajo jim polno in 

zadovoljno življenje, večjo neodvisnost, prihranijo jim čas in energijo, pomagajo pri 

komunikaciji z okoljem in povečajo njihovo mobilnost. Z napredkom tehničnih ved se tudi 

pripomočki nadgrajujejo in lahko dandanes kompenzirajo vse hujše funkcijske izgube gibalno 

oviranih oseb. Pripomočki tako danes gibalno oviranim osebam omogočajo dihanje, gibanje, 

delanje in ustvarjanje. Brez pripomočkov pa gibalno ovirane osebe ne bi mogle neodvisno in 

kakovostno živeti v današnji družbi. Pripomoček, ki ga dobi gibalno ovirana oseba, mora biti 

natančno določen, da lahko v največji meri opravi svojo nalogo; ustrezati mora motoričnim, 

senzoričnim in psihičnim funkcijam prizadete osebe, hkrati pa je pomembno, da se upoštevajo  

potrebe osebe, njeno okolje in življenjske situacije. Poznamo širok nabor različnih 

pripomočkov, ki nadomeščajo spekter od najmanjših do največjih funkcionalnih izgub. 

Omenila bom le nekatere pripomočke, ki jih za svoje življenje potrebujejo najteže gibalno 

ovirane osebe (Zupan in Uršič, 1997, Vrhovski Mohorič, 2000). 

4.5.1 Pripomočki, ki omogočajo gibanje 

Najpogostejši pripomoček, ki omogoča gibanje, je elektromotorni invalidski voziček z 

različnimi dodatki. Voziček omogoča pravilno sedenje (nepravilnosti lahko popravimo z 

dodajanjem različnih oblazinjenih pelot, nastavljanjem višine sedeža, naslonjal za roke in 

glavo ter podnožnika za stopala, uporabo telesnih pasov in steznika, premikanjem naslonjala 

za trup …) in premikanje med prostori. Pri vsakodnevnih opravilih so v pomoč dodatki na 

vozičku, kot so delovna mizica, pomični naslonjali za roki (pomagata osebi pri hranjenju in 

pitju) ali električni dvig sedeža, ki osebi omogoča govorjenje s stoječo osebo iz oči v oči. Pri 

osebah z lažjimi gibalnimi motnjami pridejo v poštev, poleg elektromotornega invalidskega 

vozička, tudi invalidski voziček na ročni pogon, električni skuter (za osebe, starejše od 14 let), 

prilagojena kolesa, hodulje (z dvema ali štirimi kolesi), stojke (statične ali mobilne), različne 
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ortoze in proteze, bergle, ortopedska obutev in sprehajalne palice (Zupan in Uršič, 1997, 

Vrhovski Mohorič, 2000). 

4.5.2 Pripomočki za komunikacijo 

Pripomočki nadomestijo govorno komunikacijo, ki je osebe s prizadetostjo centralnega 

živčnega sistema ne morejo več uporabljati. Nekaterih oblik neverbalne komunikacije 

(govorica rok) pa ne morejo uporabljati osebe, ki imajo tudi težko telesno prizadetost. 

Uporaba pripomočkov za nadomestno neverbalno komunikacijo jim omogoča stik s svetom, 

ohranitev intelektualnih sposobnosti in vključevanje v izobraževanje ali usposabljanje. 

Pripomočki za komunikacijo so lahko grafični pripomočki (grafično oblikovane tabele in 

knjige), elektronski pripomočki, ki omogočajo zvočno komunikacijo, računalniški pripomočki 

z zaslonom na dotik in drugi (Vrhovski Mohorič, 2000). 

Poleg pripomočkov za nadomestitev govora imamo tudi pripomočke za branje (stojala za 

knjige, gumirani naprstnik ali električni obračalec strani, povečevalna stekla, luči …), pisanje 

(prilagojene table, magnetne table, različno oblikovana pisala z različnimi držali, prilagojeni 

pisalni stroji …) in telefoniranje (prilagojena velikost tipk na telefonu, spominske kartice, 

prepoznavanje govornih komand …) (Vrhovski Mohorič, 2000). 

4.5.3 Prilagoditev opreme v stanovanju 

Pravilna opremljenost stanovanja izjemno veliko pripomore k samostojnosti gibalno oviranih 

oseb. Pomagajo si lahko z različnimi dvigali za prestavljanje v posteljo in iz postelje, kopalne 

kadi ali stranišča, posebno posteljo, ki ima nastavljive naklone in višine posameznih delov, 

alarmnimi in signalnimi sistemi, ki najteže prizadetim osebam omogočajo klic na pomoč, 

elektronskimi sistemi za kontrolo okolja (odpiranje/zapiranje oken in vrat, upravljanje 

razsvetljave in ogrevanja, premikanje programov na televizorju ali radiu, …) in videotelefon, 

ki prizadeti osebi omogoča komunikacijo z okoljem. Prav tako so pomembna tla v stanovanju, 

ki morajo biti gladka in ravna, prekrita  z nedrsečo preprogo, stikala za luči naj bodo 

nameščena dovolj nizko, dobro pa je tudi, da se v stanovanju izognemo stopnicam ali visokim 

pragovom. Osebam z lažjo gibalno motnjo pa so v pomoč posebni stoli za kopalno kad ali 

kabino za tuširanje, toaletni stoli ali povišnice za toaletno školjko, nedrseče podlage in 

oprijemala na stenah, posteljni vložki in obposteljne mizice (Zupan in Uršič, 1997, Vrhovski 

Mohorič, 2000).  
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V stanovanju so pomembni tudi pripomočki za osebno nego, kot so posebno oblikovane 

zobne ščetke, brivniki in glavniki, prenosljiva ogledalca, merilnik toplote vode, električni 

sušilniki za lase in telo, opora za obuvanje čevljev in sponke za natikanje nogavic (Vrhovski 

Mohorič, 2000). 

V gospodinjstvu so izjemno pomembni pripomočki za shranjevanje (vrtljive police, različni 

predalniki), pripomočki za kuho (dolge prijemalke, nastavki za odpiranje vode, plina ali 

elektrike, prilagojeni gospodinjski aparati …), pripomočki za hranjenje in pitje (prilagojen 

jedili pribor, krožniki, ki se pritrdijo na mizo, večji ročaji na kozarcih …) in pripomočki za 

čiščenje, pospravljanje in pranje (sušilni stroji ali prilagojeni obešalniki, prilagojene likalne 

deske, podaljšani ročaji na metlah in smetišnicah …) (Vrhovski Mohorič, 2000). 

4.5.4 Prilagoditev osebnega avtomobila 

Osebni avtomobil je za gibalno ovirano osebo prav tako pomemben kot za zdrave, hodeče 

osebe; daje ji namreč svobodo, možnost potovanja, zaposlitve, obiskovanja prireditev in 

vsesplošnega vključevanja v družbo. Osebni avtomobil ima vgrajene posebne mehanske 

naprave (naprava za ročno upravljanje sklopke, zavore in plina, naprave za pomoč enoročnim 

voznikom in prestavitev stikal za luči, smerne kazalce in brisalce …) in električne naprave 

(elektronska ročna zavora, linearni volan, senzorna stikala …) (Vrhovski Mohorič, 2000).  

4.5.5 Prilagoditve računalnika 

Posebej prilagojen računalnik gibalno oviranim osebam omogoča večjo produktivnost, 

komunikacijo z okoljem, učno uspešnost in polno zaposlenost, posledica katere je ekonomska 

samostojnost. Ta je za neodvisno življenje izjemno pomembna. Računalnik je pogosto 

uporabljen tudi kot govorni nadomestek pri osebah, ki zaradi oslabelosti dihalnih mišic ne 

morejo več govoriti. Ker je uporaba računalnika mnogokrat prezahtevna za težko gibalno 

ovirane osebe, obstajajo na trgu posebej prirejene vhodne (periferne) enote, ki uporabniku 

omogočajo lažjo in boljšo uporabo računalnika (Zupan in Uršič, 1997). 

Obstajajo modificirane tipkovnice: standardne tipkovnice z različnimi nastavki za tipkanje, 

tipkovnice z dodatno ploščo, ki omogoča naslanjanje rok na tipkovnico brez nehotenega 

aktiviranja tipk, in  emulirane tipkovnice, ki omogočajo vnos podatkov prek enega samega 

stikala ali sledne kroglice (Zupan in Uršič, 1997). 
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Obstajajo različni sistemi: sistem za govorni vnos podatkov, ki nadomešča vtipkane ukaze z 

ukazi, izgovorjenimi v mikrofon, sistem za vnos podatkov s pomočjo gibanja očesnih zrkel, 

kjer programska oprema deluje s pomočjo električnih potencialov, ki se tvorijo v očesnih 

mišicah, ti pa so prek elektrod preneseni v računalnik. Uporabnik tako upravlja računalnik 

zgolj s pogledom levo ali desno, žal pa je tako delo za osebo zelo naporno in utrujajoče. 

Poznamo sistem za vnos podatkov s pomočjo gibanja jezika, kjer ima uporabnik v ustni 

votlini nameščeno »plastično nebo«, na katerem je vrsta stikal, ki jih uporabnik premika z 

gibanjem jezika in tako uporablja računalnik. Žal je omenjeni sistem izjemno drag, saj je 

sistem za vsako osebo izdelan individualno. Učinkovit način uporabe računalnika pa omogoča 

tudi naprava, kjer s pihanjem v ritmu Morsejeve abecede uporabnik vnaša ukaze v senzorno 

cevko (Zupan in Uršič, 1997). 

Kljub vsem prednostim, ki jih ponujajo tehnični pripomočki za življenje gibalno oviranih 

oseb, pa se najde tudi nekaj pomanjkljivosti. Pripomočki so pogosto zelo dragi, včasih so 

slabo izdelani, nekaterih se je zelo težko navaditi in jih uporabljati … Zato se morajo tako 

izdelovalci kot kupci (uporabniki) zavedati vseh pozitivnih in negativnih karakteristik 

posameznega pripomočka in jih upoštevati pri izdelavi in načrtovanju uporabe (Vrhovski 

Mohorič, 2000). 

 

4.6 Prilagoditve okolja 

Pod prilagoditve v okolju spada vse, kar omogoča neovirano gibanje ljudem, ki ne hodijo »po 

nogah«: prilagoditev cest, dostop do pločnikov, vstopi v stavbe (javne ustanove, šole …), 

parke, stadione, bazene … Pri nas je okolje pogosto gibalno oviranim neprijazno, saj se že pri 

gradnji ne razmišlja dovolj o tem, kaj vse se lahko prilagodi osebam na invalidskih vozičkih. 

Pri načrtovanju okolja je najlaže in najceneje poiskati rešitev, poznejše popravljanje že 

storjenih napak pa je zelo drago. Kljub visokim stroškom so nekatere rešitve relativno lahko 

rešljive, takrat pa se pokaže večji problem v odnosu družbe do gibalno oviranih oseb in oseb s 

posebnimi potrebami sploh. Čeprav se razmere počasi spreminjajo, pa smo še daleč od 

trenutka, ko bodo osebe na vozičkih imele enake možnosti gibanja po cestah in v notranjosti 

ustanov kot hodeče osebe (Zupan in Uršič, 1997). 
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Dostop do bazenov, parkov, stadionov in športnih dvoran je pri nas relativno dobro urejen, 

tudi dostop do plaže je že prilagojen osebam na vozičkih, več težav pa je pri dostopu do 

javnih stranišč (razen na bencinskih črpalkah, kjer je to večinoma urejeno), javnih telefonskih 

govorilnic, bankomatov in pultov na pošti, banki ali v trgovini, ki so zgrajeni previsoko. 

Težave se kažejo tudi pri parkirnih prostorih za invalide; problem ni v njihovem številu (saj je 

zarisanih veliko parkirnih mest), temveč v odnosu zdravih ljudi do omenjenih parkirnih mest. 

Ta so namreč velikokrat zasedena z vozili, ki niso last invalidov. Pod gibanje v okolju spada 

tudi javni prevoz, kjer se napredek kaže pri avtobusih mestnega prometa, saj so kupili nekaj 

avtobusov, ki so prirejeni tudi za vstop oseb na invalidskem vozičku. Kljub temu to še zdaleč 

ni primerljivo s tujino (Skandinavija, Nova Zelandija), je pa skozi leta opazen velik napredek 

(Zupan in Uršič, 1997). 
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5 STALIŠČA 

»Stališča so celote prepričanj, čustev in vrednostnih ocen v odnosu do socialnih situacij in 

objektov, ki delujejo kot pripravljenost za določen način vedenja (Hogg in Vaughan, 2002; v 

Komprare, 2006).« 

Stališča so značilnost ljudi, zasidrana v njihovi duševnosti, pridobljena v času socializacije, ki 

vplivajo na odnos posameznika do družbe in vedenje v njej. Usmerjajo osebe, določajo njihov 

način odzivanja, vplivajo na njihova dejanja in njihovo vedenje v svetu. So pod vplivom 

socialnih dejavnikov in močno vplivajo na dogajanje in odnose med ljudmi. Zaradi razlik v 

stališčih večkrat pride do konfliktov med posamezniki. Stališč ne moremo neposredno 

opazovati; o njihovem obstoju lahko sklepamo le tako, da opazujemo obnašanje ljudi 

(Komprare, 2006, Ule, 2004).  

Stališča se delijo na splošna ali specifična in bolj ali manj ekstremna. Sestavljena so tridelno, 

iz kognitivne, čustvene in vedenjske funkcije; temu pravimo tudi tripartitni ali trikomponentni 

model.  

Kognitivna komponenta zajema znanje, misli, izkušnje, informacije, argumente in izkušnje 

o določenem dogodku ali situaciji, na podlagi katerih razvijemo stališče. Če naše stališče 

temelji na govoricah in nepreverjenih podatkih, se imenuje predsodek. Sestavni del čustvene 

komponente stališč je tudi prepričanje, a je bistvena razlika v tem, da je prepričanje nastalo 

samo na podlagi kognitivne komponente, stališča pa sestavljata tudi čustvena in vedenjska 

komponenta. 

Čustvena komponenta zajema pozitivna, negativna ali nevtralna  čustva ali občutja v zvezi s 

stališči do neke osebe, dogodka ali situacije. Ta stališča odražamo z različnimi čustvi (jeza, 

obžalovanje, simpatija …). Čustvena in kognitivna komponenta sta načeloma usklajeni med 

seboj, če pride do neusklajenosti, pride tudi do spremembe našega stališča.  

Vedenjska komponenta je želja osebe, da dela skladno s svojimi stališči. Zato podpre 

aktivnosti, do katerih goji pozitivna stališča, in onemogoči izvajanje aktivnosti, do katerih čuti 

negativna stališča. Poudarek je na pripravljenosti za delovanje, ne pa na dejavnosti sami po 

sebi, saj namere niso nujno izražene v vedenju osebe (Ule, 2004). 
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Prepričanja, mnenja, interesi in verovanja so zelo podobna stališčem, a se razlikujejo po tem, 

kolikšna je vsebnost posamezne komponente. V prepričanjih in mnenjih je močnejša 

kognitivna komponenta, hkrati so mnenja tudi bolj spremenljiva kot stališča. Verovanja 

temeljijo na domnevah, ne pa na logičnih argumentih in izkušnjah. (Musek in Pečjak, 2001) 

Daniel Katz (1967) je razvil teorijo o funkcionalnem karakterju stališč, ki govori o štirih 

funkcijah: 

Obrambna funkcija: Ta stališča nas varujejo pred slabo samopodobo in negativnimi 

spoznanji o samih sebi. So nekakšni obrambni mehanizmi, zaradi katerih se počutimo bolje, 

na primer, ko svoje slabe lastnosti projiciramo na koga drugega in se tako ločimo od njih. 

Vrednotno-ekspresivna funkcija: Ta stališča izražajo posameznikove vrednote in krepijo 

njegovo samopodobo in samoizražanje. 

Prilagoditvena funkcija: Ta stališča pomagajo ljudem, da se prilagodijo na resnično življenje 

in vse njegove pasti, uveljavljajo svoj življenjski slog in dosežejo zastavljene cilje. 

Kognitivna funkcija: Ta stališča pomagajo strukturirati človekovo predstavo o svetu, 

klasificirati nove informacije in nova znanja in pomagajo bolje razumeti svet, v katerem živi 

(Ule, 2004). 

Vse tri komponente naj bi delovale usklajeno, a ni vedno tako, saj se velikokrat zgodi, da se 

dejanja ljudi razlikujejo od besed; čeprav oseba zagovarja varno vožnjo, se po cesti vseeno 

pelje prehitro in krši prometne predpise (Musek in Pečjak, 2001). 

Ne glede na funkcijo posameznih stališč so ta zelo pomembna, da lahko svoje misli umestimo 

v svet in si ga poenostavimo. Če smo brez stališč, smo brez hrbtenice, taki ljudje pa v 

današnjem svetu ne pridejo daleč. 

 

5.1 Oblikovanje stališč 

Na oblikovanje stališč vpliva vse, kar vpliva na oblikovanje posameznika v družbi. Ker so 

socialno pridobljene strukture, se oblikujejo in spreminjajo celo življenje posameznika.  
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Prva stališča se oblikujejo že v času primarne socializacije v zgodnjem otroštvu, ko se 

ponotranjijo stališča staršev, večina stališč pa se pozneje oblikuje na podlagi izkušenj, 

informacij in znanja. Marsikatero stališče se oblikuje zaradi interakcije z vrstniki in prijatelji; 

enaka stališča so marsikdaj temeljni pogoj za pridobivanje prijateljev, po drugi strani pa v 

skupini prijateljev lahko zelo hitro preoblikujemo svoja stališča. Priredba že obstoječih stališč 

ali ponotranjenje stališč skupine je nujno potrebna za sprejetost in obstoj v skupini. Nova 

stališča si oblikujemo na podlagi osebnih izkušenj, ko se z nečim novim prvič soočimo, pri 

oblikovanju stališč pa nam veliko pomagajo tudi informacije in znanje, ki jih lahko pridobimo 

iz literature. Glede na prvi vtis o nečem novem si lahko oblikujemo pozitivna ali negativna 

stališča. Hkrati pa imajo na naša stališča močan vpliv tudi mediji (Komprare, 2006).  

Mediji nad nami izvajajo propagando, za katero je značilno večkratno ponavljanje besed ali 

gesel, ta pa zaradi odsotnosti mišljenja ostanejo globoko v nas. Ločimo belo, sivo in črno 

propagando; bela temelji na resnici in je zelo redka, črna temelji na izmišljenih podatkih in jo 

je zato zelo lahko razkriti, najpogostejša pa je siva, ki temelji na prikrojeni resnici in na nas 

najmočneje vpliva. Poznamo tudi odkrito in prikrito propagando; pri prvi so cilji popolnoma 

jasni, pri drugi, ki ima po navadi večji učinek, pa so cilji popolnoma nejasni. Najpogostejši 

nosilci propagande so tisk, radio in televizija. Tisk ima zelo veliko moč nad ljudmi, saj v 

večini ljudje bolj verjamejo temu, kar je napisano, kot temu, kar se govori. Radio ima 

sposobnost zelo hitro in na dolge razdalje obvestiti poslušalce, televizija pa ima največji 

učinek, saj ljudje informacije sprejemajo po vidnem in slušnem kanalu hkrati in si zato 

zapomnijo še toliko več podatkov (Musek in Pečjak, 2001). 

Spreminjanje stališč je odvisno od ekstremnosti, kompleksnosti in usklajenosti stališč, 

spreminjajo pa se lahko v intenziteti (od manj ekstremnih k bolj ekstremnim – in nasprotno) 

in smeri (od pozitivnih k bolj negativnim – in nasprotno). Skrajnejša stališča se teže 

spreminjajo, so odpornejša proti spremembam in se tako pri njih poskus spreminjanja lahko 

spremeni v bumerang efekt, posledica katerega je še bolj trdno prepričanje o svojem stališču. 

Sprememba stališča je lahko posledica prepričevanja, kjer druga oseba med komunikacijo 

motivira prvo osebo k spremembi svojih prepričanj in stališč. Tak način je po navadi zelo 

oseben, a poteka s pomočjo argumentacije, osebi pušča prostor za svobodno razmišljanje in 

zato ne šteje kot prisilno vsiljevanje. Več možnosti, da bo posameznik preoblikoval svoja 
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stališča, pa je takrat, ko je njegov sogovornik verodostojen, strokoven, resnicoljuben in podaja 

informacije iz zanesljivih virov (Ule, 2004). 

 

5.2 Vpliv stališč na vedenje 

Raziskave so pokazale, da med stališči in dejanji ni vedno iste povezave, kar pomeni, da ni 

pravil, ki bi določala, kakšno je vedenje pri določenem stališču. Na dejanja oseb namreč 

vpliva več različnih dejavnikov: kontekst oziroma situacija, v kateri se znajde posameznik, 

značilnosti posameznega stališča, osebnostne lastnosti in stopnja vpletenosti osebe v vsebino 

stališč. Posameznik se namreč lahko v različnem kontekstu obnaša drugače, čeprav njegova 

stališča ostajajo nespremenjena. Različnost stališč je vidna tudi pri dogodkih, ki so nam blizu 

ali o katerih nimamo veliko znanja, ali pri dogodkih, ki se tičejo nas osebno ali pa so bolj 

površinski (Ule, 2004). 

Stališča na človekovo obnašanje izjemno močno vplivajo in njegova dejanja – sprejemanje ali 

odrivanje ljudi in način obravnave le teh – so odraz njegovih stališč. Da do skupine oseb 

spremenimo svoje stališče, se mora zgoditi nekaj, kar v nas premakne čustveno komponento 

iz negativne v pozitivno. Večkrat se to zgodi takrat, ko smo soočeni s predstavnikom skupine, 

do katere imamo negativna stališča, ta pa nas pozitivno preseneti ali ko smo s tako osebo 

čustveno vpleteni. Čeprav so stališča zasidrana globoko v nas, se lahko sčasoma spremenijo 

kot posledica odraščanja, razumevanja in novega znanja. 
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6 PREDSODKI 

Predsodki so vrsta stališč, ki se kažejo v nespoštljivem, nestrpnem in prezirljivem odnosu do 

različnih socialnih skupin; pripadnikov druge rase, narodnosti, kulture in do oseb z drugačno 

versko ali spolno usmerjenostjo. Predsodki so navadno negativni in zaradi njih smo negativno 

čustveno naravnani do posameznikov, ki pripadajo določeni socialni skupini. So 

neutemeljeni, a zelo odporni proti spremembam, saj jih spremljajo močna čustva (sovraštvo, 

strah). V vsakdanjih situacijah se predsodki zdijo popolnoma nedolžni, a njihova lastnost, da 

se hitro širijo med ljudmi in jih povezujejo med seboj, lahko pripelje do hudih posledic, kjer 

so predsodki vir številnih krivic in postanejo opravičilo za diskriminacijo ali izganjanje 

posameznih socialnih skupin iz družbe (Ule, 2004, Komprare, 2006). 

Predsodki lahko tudi vplivajo na preoblikovanje posameznikove samopodobe, kar pomeni, da 

se pripadniki skupin, na katere letijo predsodki, začnejo obnašati skladno s predsodki in se 

doživljajo kot manjvredni, saj predsodki tako močno negativno vplivajo nanje.  Žrtve se torej 

poistovetijo z vsebino predsodkov, ki postanejo vsebina njihove samopodobe, predsodki pa 

tako postanejo legitimni. Tako žrtev sama, s svojimi dejanji, poda argumente za razširjanje 

predsodkov. Predsodki se širijo, dokler zanje ne izve širša javnost; ko pridejo na dan in se o 

njih odkrito govori, se njihova moč razširitve sicer zmanjša, a do popolne odprave je še dolga 

pot (Rebolj, 2014). 

Najbolj razširjeni predsodki: 

Etnični predsodki se kažejo v negativnem in sovražnem odnosu do posameznih etničnih 

skupin, ki naj bi bile slabše in manjvredne od večinskega naroda. 

Rasni predsodki se kažejo v sovražnem odnosu do pripadnikov drugih ras v primerjavi z 

dominantno raso (najpogosteje je to bela rasa). 

Spolni predsodki se najpogosteje kažejo v odnosu žensk do moških, kjer naj bi bile ženske 

manjvredne. V preteklosti so tako imele manj pravic kot moški. 

Verski predsodki se kažejo v sovražnem odnosu do pripadnikov drugih ver ali verskih 

skupnosti. Danes se krepijo predsodki do muslimanov, ki so označeni kot verski skrajneži. 

Predsodki do marginalnih skupin se kažejo v sovražnosti do različnih skupin v družbi; do 

homoseksualcev, okuženih z aidsom, starejših, invalidov … 
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O predsodkih do hendikepiranih otrok govori Rutar D., ki je zaposlen na zavodu za 

usposabljanje invalidne mladine v Kamniku. Rutar opozarja, da predsodkov ne bi smeli širiti 

naprej in drugih prepričevati o njih, dokler ne razumemo, o čem govorimo. Po njegovem 

mnenju so najpogostejši predsodki o hendikepiranih otrocih naslednji:  

1. hendikepirani ljudje so moteni  

2. hendikepirani ljudje imajo posebne potrebe  

3. hendikepirani ljudje ne potrebujejo visoke izobrazbe  

4. zavodi so geti 

5. ne bi hotel(a) biti na njihovem mestu  

6. hendikepirani ljudje trpijo Tantalove muke  

Vsi ti predsodki so seveda samo predsodki in v resnici ne držijo. A avtor poudari, da mora do 

razumevanja priti vsak posameznik sam. V članku opiše resnično stanje otrok v zavodu, 

njihove potrebe in močna področja, način dela učiteljev z njimi in resnične vzroke, zakaj so 

otroci v zavodu sploh nastanjeni. S tem člankom želi razbiti predsodke laikov, ki so prej 

verjeli drugim na besedo, sami pa se niso dovolj pozanimali, da  bi videli, kako je v resnici. 

(Rebolj, 1997/1998)  

Takole pravi avtor: »Človek po svoji naravi pač ni bitje podobe, ampak je služabnik besede.« 

(Rutar, 1997/98, str. 60) 
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7 STEREOTIPI 

Stereotipi so predstopnja predsodkov, so poenostavljene in posplošene sodbe, ki temeljijo na 

nepreverjenih, delno resničnih in površnih informacijah o posamezniku ali (pogosteje) skupini 

ljudi. Imajo močno kognitivno komponento (Musek in Pečjak, 2001). Posameznikom 

pripisujejo določene lastnosti na podlagi skupinske pripadnosti, ne pa na podlagi njegove 

osebnosti in individualnih značilnosti. So posledica hitrega sklepanja na podlagi omejenih 

informacij (Ule, 2004).  

Stereotipi ne upoštevajo družbenih sprememb in individualnosti posameznikov, zato veljajo 

za nespremenljive, toge in izkrivljene. Ker se, na hitro gledano, zdijo utemeljeni, raje 

verjamemo in zaupamo svojim reakcijam ter stereotipe vzamemo za resnične. So učinkoviti, 

saj se s streotipizacijo hitro prilagodimo socialnemu okolju, a niso utemeljeni in izkrivljajo 

resnico. Po navadi veljajo za večjo skupino posameznikov, ki so člani določenih socialnih 

skupin. Tem osebam pripisujejo določene lastnosti in poteze na podlagi njihove pripadnosti 

skupini in ne na podlagi poznavanja oseb. Obstoječi stereotipi pravijo, da so Gorenjci skopi, 

da so policisti in blondinke neumni, da ženske ne znajo voziti avtomobilov, da moški nočejo 

vprašati za smer, ko se izgubijo … Najpogostejši so etnični stereotipi, ki opredeljujejo 

določene lastnosti vsemu narodu (Švicarji so natančni, Italijani so temperamentni), a je 

njihova resničnost zaradi poenostavljenosti, zelo dvomljiva. Prav tako pogosti so tudi spolni 

stereotipi (ženske so čustvene in nežne, moški pa močni in inteligentni), ki jih lahko zaznamo 

v filmih in risankah, kjer je moški lik glavni junak, ki reši žensko (Ule, 2004, Rebolj, 2014).  

Čeprav stereotipi niso nespremenljivi, pa je spremembo v mišljenju ljudi zelo težko doseči. 

Stereotipi se tako spremenijo le, če pride do večjih sprememb med skupinami ali pa zaradi 

vzpostavitve zelo dobrih medosebnih odnosov med posamezniki različnih skupin (Ule, 2004). 

»Cinizem je neuničljiv, ker daje vtis neskončnega patosa, s katerim zlasti butalci, mogotci in 

politiki radi krmijo nevedno in v iluzije zaljubljeno ljudstvo.« (Rutar, 1997/98, str. 62) 

Stereotipi (vključno s predsodki in stališči) služijo poenostavljanju in tako obvladovanju 

kompleksne realnosti, vplivajo na ohranjanje socialnih vrednot in ohranjajo pozitivne 

medskupinske razlike. Zaradi njih se zmanjša število informacij o svetu, žal pa se pri tem 

večkrat zgodi, da se izgubi tudi pogled na osebo kot na edinstvenega in neponovljivega  

posameznika, kakršen je vsak od nas (Ule, 2004 in Rebolj, 2014). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Zaposlovanje invalidnih oseb je izjemno kočljivo. Na trgu dela je zaposlenih premalo gibalno 

oviranih oseb. Večkrat se izkaže, da so to osebe, ki imajo za določeno delo dovolj motivacije 

in znanja ter bi lahko opravljale dejavnosti, ki so od njih zahtevane, a delovnega mesta ne 

zasedejo zgolj zaradi svojega primanjkljaja na področju gibanja. Delo je tako ponujeno osebi, 

ki je enako (ali celo manj) primerna in nima težav z gibanjem. Delodajalci se s tem izognejo 

prilagoditvam delovnega okolja, povečanemu delu s papirji in ukvarjanju s svojimi predsodki 

in strahovi ter predsodki drugih zaposlenih. Skladno z zakonom o usposabljanju in 

zaposlovanju invalidnih oseb imajo delodajalci predpisan kvotni sistem zaposlovanja 

invalidnih oseb. Ob upoštevanju ali preseganju kvote lahko dobijo denarno podporo ali pa so 

celo nagrajeni, ob neupoštevanju kvote pa morajo nekaj sredstev plačati v sklad RS, iz 

katerega se pozneje črpajo sredstva za pomoč podjetjem, ki presegajo ali izpolnjujejo 

zakonsko predpisano kvoto. Zakonsko določene denarne subvencije in sankcije, ki jih 

predpiše Republika Slovenija, pa kljub vsemu očitno niso vedno dovolj močan dejavnik, ki bi 

pri delodajalcu pretehtal v prid zaposlitve gibalno ovirane osebe.  

 

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja se bodo nanašala na tri različne tematike: znanje, stališča in 

predsodke ter izkušnje delodajalcev pri zaposlovanju gibalno oviranih oseb. 

 Ali izkušnje delodajalca vplivajo na zaposlovanje gibalno oviranih oseb? 

 Kakšna so stališča delodajalcev do gibalno oviranih oseb? 

 Kaj delodajalce ovira pri zaposlovanju gibalno oviranih oseb? 

 Ali imajo delodajalci znanje o zakonih, ki opisujejo zaposlovanje invalidnih oseb? 
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3 RAZISKOVALNA METODA 

V empiričnem delu svoje diplomske naloge sem za pridobivanje podatkov uporabila 

kvalitativni raziskovalni pristop. Uporabila sem polstrukturirani intervju, ki sem ga razdelila 

na tri tematske sklope. En sklop vprašanj zajema stališča in predsodke delodajalcev do oseb s 

posebnimi potrebami in gibalno oviranih oseb, drugi sklop zajema pretekle izkušnje na 

področju zaposlovanja in dela z osebami s posebnimi potrebami in gibalno oviranimi 

osebami, v tretjem sklopu pa sem delodajalce spraševala po njihovem obstoječem znanju o 

zakonodaji s področja zaposlovanja invalidnih oseb. 

 

3.1 Predstavitev vzorca  

Vzorec oseb je bil izbran namensko. Izbrala sem si štiri podjetja, ki imajo zaposleno vsaj eno 

invalidno osebo. Podjetja se med seboj zelo razlikujejo po dejavnostih in vrsti dela, ki se 

opravlja v podjetju. Dve podjetji spadata med majhna podjetja (imajo od 11 do 50 

zaposlenih), dve podjetji pa med srednje velika podjetja (imajo od 51 do 250 zaposlenih). 

Pogovarjala sem se z enim delodajalcem iz vsakega podjetja in tako dobila štiri različne 

intervjuje.  

Prvo podjetje je FIBRAN NORD, d. o. o., ki se ukvarja z gradbeništvom in vgradnjo 

toplotnih izolacij. Sedež podjetja je v Sodražici, zaposlenih pa imajo okrog 60 oseb; 45 oseb 

dela v proizvodnji, 15 pa v upravi in podaji. Podjetje spada med srednje velika podjetja.  

Drugo podjetje je R.M. International, d. d., ki se ukvarja s proizvodnjo kmetijskih in 

gozdarskih strojev. Podjetje je prevzelo dolgoletno tradicijo podjetja RIKO (Ribniška 

industrija kovinske opreme) in ima sedež prav tam, v Ribnici. Na samem začetku delovanja so 

v podjetju izdelovali traktorske nakladalnike s priključnimi orodji, polipe za kamionska 

dvigala, zadnje nakladalnike, pozneje pa so začeli razvijati še program gozdarske opreme, kot 

so dvigala ali prikolice. Svoje izdelke  tržijo predvsem na evropskem območju. V podjetju so 

ponosni, da so vsi izdelki plod njihovega znanja in dela, saj se celoten potek, od koncepta in 

razvoja do konstrukcije in izdelave, opravi v njihovem podjetju. Trenutno je zaposlenih 48 

oseb, zato podjetje spada med majhna podjetja. V upravi je zaposlenih devet ljudi: direktor, 

trije konstruktorji, štirje komercialisti in vodja proizvodnje. Preostalih 39 zaposlenih dela v 
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proizvodnji in opravljajo najrazličnejša dela; zaposleni so kot varilci, ključavničarji, 

montažerji in izvajalci pomožnih del. 

Tretje podjetje je SISTEMI SHIFT, d. o. o., katerega začetki segajo v leto 1990, od leta 2008 

pa podjetje deluje v takšni obliki, kakršno poznamo danes. Sedež podjetja je v Ljubljani in se 

ukvarja s prodajo potrošnega materiala in računalniške opreme, komercialnimi deli, logistiko, 

ponujajo pa tudi vzdrževanje in podporo na področju informacijske tehnologije. V podjetju je 

zaposlenih enajst oseb, kar pomeni, da podjetje spada med majhna podjetja. 

Četrto podjetje je Rival-VTS, d. o. o., ki se ukvarja z varovanjem premoženja. Dejavnosti 

podjetja so varovanje, intervencija, varnostno-nadzorni center, montaža in projektiranje 

varnostnih sistemov. V podjetju, ki ima sedež v Ljubljani, je zaposlenih približno sto 

sodelavcev, kar pomeni, da spadajo med srednje velika podjetja. Delo večine zaposlenih je na 

terenu precej mobilno; varnostnikov, ki na posameznih objektih delajo v recepciji, kjer bi bilo 

gibanja malo, skorajda nimajo. Morda se lahko najdeta dve delovne mesti, a so tudi tam 

zahteve naročnika take, da je za dobro opravljanje dela nujno potrebna sposobnost gibanja. 

Osem sodelavcev imajo zaposlenih tudi v VNC (varnostno-nadzornem centru), dve sodelavki 

v administraciji in računovodstvu. 

 

3.2 Raziskovalni instrument 

Za izvedbo empiričnega dela sem se odločila uporabiti polstrukturirani intervju. Zanj je 

značilno, da se giblje med dvema ekstremoma – standardiziranim in nestandardiziranim 

intervjujem. Želela sem, da je proces pridobivanja podatkov pri vseh vpraševancih enak, da 

vsi vpraševanci odgovarjajo na enaka vprašanja v enakem zaporedju in da se pri vseh 

vpraševancih uporablja enak zapis odgovorov. Vprašanja v intervjujih so lahko zaprtega ali 

odprtega tipa in vpraševancem dopuščajo možnost odgovarjanja z eno besedo ali v obliki 

pripovedi. Tudi čas in kraj opravljanja intervjuja sta pomembna; intervjuji morajo biti namreč 

opravljeni v primerljivih časovnih okvirih in prostorih (Vogrinec, 2008).  

Moj intervju je sestavljen iz petnajstih vprašanj, na katera so vpraševanci odgovarjali ustno, 

medtem ko se je pogovor snemal na diktafon. S tem raziskovalnim instrumentom sem 

sogovornikom pustila odprte poti, da so lahko izrazili svoja mnenja, misli in občutja do 

tematike, o kateri je tekla beseda. 
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3.3 Postopek zbiranja podatkov 

Prvi intervju sem opravila takoj po končanem delu delodajalca iz podjetja Fibran, d. o. o. Ker 

stanuje v Ljubljani, sva se dogovorila, da se lahko zunaj delovnega časa dobiva nekje v mestu, 

da se mi ni treba voziti do Sodražice. Intervju je potekal brez prekinitev, v mirnem delu 

kavarne v Ljubljani. Preostale tri intervjuje sem z delodajalci opravila kar na sedežih njihovih 

podjetij. Tudi ti intervjuji so minili brez težav. Vsi vpraševanci so odgovarjali na enaka 

vprašanja, ki so si sledila v enakem zaporedju. Vpraševanci so se strinjali, da pogovor 

posnamem na diktafon. Tako sem lahko med intervjujem sledila pogovoru, ne da bi izgubila 

pozornost ali del vsebine, kar bi se zgodilo, če bi odgovore sproti zapisovala. Med intervjujem 

sem brala vprašanja natančno in dobesedno, v zaporedju, kot sem si ga že sama vnaprej 

pripravila. Dopuščala sem si možnost dodajanja dodatnih vprašanj, a do tega ni prišlo. Vsak 

pogovor sem opravila v približno eni uri. 

 

3.4 Postopek  obdelave podatkov 

Pri obdelavi podatkov sem sledila naslednjim šestim korakom: 

1. prepis in urejanje gradiva (intervjujev) 

2. določitev enot kodiranja (večkratno branje intervjujev in označevanje pomembnega dela 

besedila) 

3. odprto kodiranje z induktivnim pristopom 

4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij 

5. definiranje kategorij 

6. oblikovanje končne teoretične formulacije 

Intervjuje, posnete na diktafon, sem dobesedno prepisala; popravila sem le slovnične napake, 

ki olajšajo branje, vsebine pa nisem spreminjala. Vsak intervju sem večkrat prebrala in si pri 

tem podčrtala stavke, ki so se mi zdeli pomembni za nadaljnjo raziskavo. Na podlagi 

podčrtanih povedi sem začela zapisovati kode prvega reda, ki opišejo podčrtane povedi, a so 

še vedno zelo specifične. Tu sem uporabila induktiven pristop, saj kod nisem predvidevala 

vnaprej, temveč sem jih zapisovala sproti, med branjem. Kodam prvega reda sem potem 

dopisala kode drugega reda, ki že bolj na splošno opredelijo odgovore vpraševancev. Te kode 

sem med seboj primerjala in jih glede na vsebino združevala v kategorije. Tako so v vsaki 



 
54 

 

kategoriji skupaj zajete kode, ki se nanašajo na podobne pojave. Kategorije sem nato opisala 

in primerjala med sabo ter tako opredelila opravljene intervjuje. Vse to mi je pomagalo pri 

zapisu teoretičnega zaključka in odgovarjanju na raziskovalna vprašanja.  

 

4 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

V tem poglavju predstavljam rezultate intervjujev s štirimi delodajalci iz različnih podjetij, ki 

imajo zaposleno najmanj eno invalidno osebo. Intervjuje bom predstavila v enakem vrstnem 

redu, kot sem jih opravila. Pri vseh vpraševancih sem postavljala enaka vprašanja, ki so se 

navezovala na njihovo znanje o gibalno oviranih, izkušnje z zaposlovanjem gibalno oviranih 

oseb in na poznavanje zakonodaje o zaposlovanju invalidnih oseb.  
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4.1 Analiza intervjujev 

4.1.1 Kodiranje intervjuja št. I 
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4.1.2 Utemeljitev intervjuja št. I 

Moj sogovornik je bil delodajalec iz podjetja FIBRAN NORD, d. o. o. V podjetju imajo 

zaposlene tri invalide; eden je zaposlen za polovični delovni čas, dva pa za polni delovni čas. 

En delavec opravlja delo kot hišnik in vratar in je pri svojem delu zelo dober, drugi zaposleni 

opravlja dela skladno s svojimi zmožnostmi, tretji, ki je zaposlen za štiri ure na dan, pa je 

zaposlen v proizvodnji in odpremi, kjer nalaga proizvode na tovornjake. Vzroki za  njihovo 

invalidnost so različni; en zaposleni je imel na delovnem mestu hudo nesrečo, zaradi katere je 

ostal brez nekaj prstov na rokah. Te so mu v Kliničnem centru uspešno prišili nazaj, njegova 

omejitev pa je, da ne sme dvigovati pretežkih predmetov. Drugega zaposlenega je zadela 

možganska kap in ima zato omejene zmožnosti za delo. Težave pri delu, s katerimi se soočajo 

invalidi, so povezane predvsem z nezmožnostjo dvigovanja težkih predmetov. 

V podjetju iščejo svoje zaposlene glede na znanje, ki je potrebno za določeno delovno mesto. 

Tistih, ki zahtev za izvajanje dela ne izpolnjujejo, ne zaposlijo, da se izognejo težavam pri 

delu. Tudi obravnava vseh zaposlenih je enaka, pogled na osebo pa je odvisen od zahtevanega 

dela; če oseba dobro opravlja svoje delo (kljub oviranosti), delodajalci ne vidijo nikakršnih 

težav. Administrativnega dela, kjer bi lahko zaposlili gibalno ovirano osebo, je zelo malo, a 

trenutno ne vidijo ovir za delo gibalno ovirane osebe na tem področju. 

V podjetju menijo, da nimajo dovolj znanja o gibalno oviranih, a se ne bojijo negativnih 

odzivov zdravih zaposlenih glede zaposlenih invalidnih oseb. 

Z zaposlovanjem invalidov nimajo nikakršnih slabih izkušenj, ki bi lahko negativno vplivale 

na sedanjo in trenutno ali bodoče zaposlovanje. So pa na splošno zainteresirani za 

zaposlovanje invalidov, saj vedo, da se na tako izognejo plačilu prispevka v sklad RS zaradi 

nedoseganja kvote. Zakone o zaposlovanju invalidov dobro pozna prokuristka podjetja (ne 

delodajalec, s katerim sem se pogovarjala), menijo pa, da so dovolj seznanjeni z zakonsko 

določenimi prednostmi in sankcijami v povezavi z zaposlovanjem invalidov. Vedo, da jim ni 

treba plačevati določenih prispevkov, če imajo zaposlenih dovolj invalidnih oseb. Kljub že 

obstoječemu znanju pa menijo, da bi lahko prek javnih  medijev dobili še dodatne informacije 

o zakonodaji. 
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4.1.3 Kodiranje intervjuja št. II 
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4.1.4 Utemeljitev intervjuja št. II 

Moja sogovornica je bila delodajalka iz podjetja R.M. International, d. o. o. Povedala je, da 

imajo v podjetju zaposlenih pet invalidov. Eden je zaposlen za polni delovni čas, preostali 

štirje pa za polovičnega. Vzrok invalidnosti dveh invalidov sta bili poškodbi zunaj dela, trije 

pa imajo neko bolezen. Zaposleni invalidi svoje delo opravljajo v proizvodnji, kjer pa oseb s 

hujšimi poškodbami ne bi mogli zaposliti, saj so dela prezahtevna. Težava je v podjetju tudi 

ta, da mora biti delo, ki ga štirje invalidi opravijo v polovičnem delovnem času, dokončano še 

isti dan, kar pomeni, da mora njihovo delo dokončati kdo drug od zaposlenih. Dela žal ne 

morejo biti opravljena na daljavo. 

Pri zaposlovanju se delodajalci osredinjajo na stopnjo izobrazbe osebe, ki išče delo, in na 

njene zmožnosti opravljanja dela na določenem delovnem mestu. Zato dopuščajo tudi 

možnost zaposlitve gibalno ovirane osebe. Od zaposlenih pričakujejo pridnost, predanost in 

poštenost ter si želijo vzpostaviti medsebojno zaupanje in spoštovanje. Verjamejo, da gibalno 

ovirani predvsem na področju administrativnega dela ne bi imeli težav, saj se lahko za 

določeno delo sproti izučijo. Vse zaposlene obravnavajo enako. Bojijo se, da bi bila odzivnost 

gibalno ovirane osebe omejena, drugih težav pa ne pričakujejo. Se pa zavedajo, da je 

odzivnost omejena tudi pri starejših zdravih zaposlenih. Trenutno imajo zaposlenih kar nekaj 

starejših oseb in predvidevajo, da bodo imeli nekateri od njih pred upokojitvijo nekakšen 

status invalida.  

Njihove pretekle izkušnje z zaposlovanjem invalidov so pozitivne, saj do danes niso imeli 

nikakršnih težav. Menijo, da bo tudi v prihodnje tako. Čeprav se je eden od invalidov pritožil, 

ker mu niso mogli zagotoviti delovnega mesta, kjer bi lahko dve tretjini delovnega časa 

presedel, so optimistični, saj so do zdaj vse morebitne težave sporazumno rešili.  

Poleg zagotovitve novega delovnega mesta za že omenjenega invalida so ugotovili, da bi 

imeli kar nekaj težav s prilagajanjem delovnega okolja za gibalno ovirano osebo, če bi jo 

zaposlili. Nimajo namreč urejenega dostopa do pisarn za osebo na invalidskem vozičku, prav 

tako bi v primeru zaposlitve slepe ali slabovidne osebe morali prilagoditi računalniško 

opremo. Za vse omenjene prilagoditve pa bi moralo podjetje investirati veliko denarja, česar 

si trenutno ne morejo privoščiti. V podjetju menijo, da so prilagoditve, ki bi jih oseba 

potrebovala v svojem delovnem okolju, odvisne od statusa invalida in vrste njegovih poškodb. 
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Delodajalka pravi, da imajo o gibalno oviranih dovolj znanja, a se vedno sproti še kaj novega 

naučijo. Do teh oseb nimajo nikakršnih predsodkov, niti se ne bojijo odzivov drugih 

zaposlenih, saj meni, da je ozaveščenost med zaposlenimi dovolj velika. Čeprav meni, da so 

gibalno ovirane osebe že v osnovi dovolj samostojne ali pa bi samostojnost pridobile 

sčasoma, kot vsi drugi zaposleni, pa verjame, da obstaja možnost, da bi kakšen posameznik 

vseeno drugače obravnaval gibalno ovirano osebo kot druge zdrave sodelavce. 

V podjetju menijo, da dobro poznajo zakonodajo, saj poznajo Zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in vedo, da je namen zakona povečati zaposljivost 

invalidov in vzpostaviti možnosti za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela z 

odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti. Dobro so seznanjeni tudi s prednostmi 

in sankcijami v povezavi z zaposlovanjem invalidov. Vedo, da jim ni treba plačevati 

določenih prispevkov, dokler vsak mesec redno obveščajo sklad RS o svojih zaposlenih 

invalidih. O zakonodaji trenutno ne potrebujejo dodanih informacij, saj lahko vse, kar želijo, 

najdejo na spletu. 

  



 
60 

 

4.1.5 Kodiranje intervjuja št. III 
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4.1.6 Utemeljitev intervjuja št. III 

Moj sogovornik je bil delodajalec iz podjetja SISTEMI SHIFT, d. o. o. Povedal je, da imajo v 

podjetju zaposlenega enega invalida. Zaposlen je že od leta 2008 in je paraplegik, kar je 

posledica prometne nesreče v mladosti. Zaposlen je za polni delovni čas. Na splošno pri 

zaposlovanju delodajalci v podjetju iščejo samoiniciativno in aktivno osebo, osebo, ki bo hitro 

pridobila manjkajoča znanja in ki ima dobre komunikacijske sposobnosti.  

Njihove izkušnje z zaposlovanjem invalidov so pretežno pozitivne in vplivajo na nadaljnje 

zaposlovanje v podjetju. Glede nadaljnjega zaposlovanja gibalno oviranih oseb niso odločeni, 

saj za zdaj nimajo težav s svojim zaposlenim, ni pa nujno, da ga bodo v prihodnje zamenjali z 

novo gibalno ovirano osebo. Menijo, da se pri zaposlitvi gibalno ovirane osebe ne smejo 

omejevati le na administrativno delo, saj pri učinkovitosti in uspešnosti gibalno oviranih oseb 

ne vidijo omejitev. Na podlagi obstoječega znanja o gibalno oviranih verjamejo, da so osebe 

sposobne delati karkoli.  

Za zaposlenega invalida so do danes uredili že kar nekaj prilagoditev v delovnem okolju. 

Dostop do pisarn so uredili tako, da so se preselili v nove prostore, kjer je dostop primeren 

zaposlenemu na invalidskem vozičku, dostopa do sanitarij pa še niso uredili. Menijo, da so 

prilagoditve odvisne od delovnega mesta in delovnih prostorov, želijo pa si razviti delovna 

mesta, na katerih bi se lahko gibalno ovirana oseba skozi delovnik tudi razgibavala. Opažajo, 

da je ravno pomanjkanje razgibavanja težava, s katero se največkrat sooča zaposlena gibalno 

ovirana oseba. Drugi zaposleni se namreč tekom delovnega dne neopazno razgibavajo, 

gibalno ovirani pa tega ne morejo. Za zdaj tudi še niso uredili možnosti dela na daljavo, saj to 

pomeni veliko prilagoditev delovnega mesta, kar pa je povezano z visokimi stroški. Isti razlog 

je tudi pri prilagoditvi dostopa do sanitarij. Teh stroškov si trenutno v podjetju ne morejo 

privoščiti. 

Delodajalec meni, da se težave pri delu gibalno ovirane osebe izražajo predvsem v manjših 

kolektivih, kakršen so tudi oni. Ker njihov zaposleni invalid ne more delati sam v trgovini, ker 

ne doseže blaga na višjih policah in ker zaradi slabše finomotorike ne zmore rokovanja z 

drobnimi predmeti, mora biti poleg njega v trgovini še kdo od zaposlenih. Poleg tega ima 

ovirana oseba več bolniškega staža zaradi obveznih rehabilitacij, kar pripelje do težav pri 

organizaciji dela. Tudi stroške, ki nastanejo zaradi organizacije, morajo kriti sami, raje pa bi 

videli, da bi se to krilo iz skupnih sredstev. Drugih težav pri delu njihov gibalno ovirani 
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zaposleni nima, zato delodajalec meni, da so vidne težave pri delu samo tiste, ki izhajajo iz 

gibalne oviranosti. 

Predsodkov in strahov do gibalno oviranih oseb v podjetju nimajo, niti se ne bojijo, da bi se 

preostali zaposleni na gibalno ovirane osebe odzivali negativno. 

Zakonov o zaposlovanju invalidov ne poznajo, menijo pa, da so kljub temu dovolj dobro 

seznanjeni s prednostmi in sankcijami v povezavi z zaposlovanjem invalidnih oseb. Menijo, 

da o zakonodaji potrebujejo dodatne informacije, te pa si želijo imeti zbrane na enem mestu. 

Zaradi težav pri branju zakonodaje se ne strinjajo s trenutnim načinom podanih informacij. 

Zdi se jim, da bi bilo dobro, če bi imeli na enem mestu zbrane vse informacije, ki se dotikajo 

zaposlovanja gibalne oviranosti; kako morajo biti urejeni prostori, kakšen mora biti dostop do 

prostorov in sanitarij ter kakšne so pravice in dolžnosti zaposlenih in delodajalcev v podjetju. 
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4.1.7 Kodiranje intervjuja št. IV 
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4.1.8 Utemeljitev intervjuja št. IV 

Moj sogovornik je bil delodajalec iz podjetja Rival-VTS, d. o. o. Povedal je, da imajo v 

podjetju zaposlenih pet invalidov 3. kategorije, ki niso gibalno ovirani. Vsi so zaposleni za 

polni delovni čas, v preteklosti pa so imeli zaposlena dva invalida, ki sta opravljala delo le 

štiri ure na dan. Zaposleni so postali invalidi, še preden so dobili delo v podjetju; en zaposleni 

je brez dveh prstov na rokah, dva sta kronična srčna bolnika, eden je prestal operacijo zaradi 

raka, eden pa ne sme dvigovati predmetov, težjih od petih kilogramov. 

Pri zaposlovanju delodajalec išče poštene in odgovorne osebe, ki imajo dobre gibalne in 

psihofizične lastnosti, so sposobne delati na višini in so nekaznovane. Delo varnostnih 

tehnikov se namreč pogosto izvaja na višini. Pri zaposlovanju invalidov se tako pogosto 

ustavi že zaradi zahteve o dobrih gibalnih lastnostih. Zato gibalno oviranih oseb nimajo 

zaposlenih, niti se do zdaj niso posebej trudili z iskanjem možnosti za zaposlovanje gibalno 

oviranih oseb. Menijo, da pri njih ni na voljo nobenega delovnega mesta, ki bi ga lahko 

opravljala gibalno ovirana oseba, zato za njihovo zaposlovanje niso najbolj zainteresirani. 

Verjamejo, da za gibalno ovirane osebe obstajajo primernejša delovna mesta, kot so ta, ki so 

na voljo v njihovem podjetju. 

V podjetju imajo več pozitivnih kot negativnih izkušenj z zaposlovanjem invalidov. Zgodilo 

se jim je, da so invalidi izkoriščali svoj status, da so lahko dobili več bolniškega staža ali 

dopusta. Pozneje so delodajalci ugotovili, da so podobno počeli tudi drugi, zdravi zaposleni. 

Seveda pa vse izkušnje vplivajo na nadaljnje zaposlovanje.  

Delodajalec pravi, da o gibalno oviranih osebah nima splošnega mnenja, prav tako najbrž 

nima dovolj znanja, a čisto brez tudi ni. Pri delu gibalno oviranih oseb ne pričakuje nikakršnih 

posebnih težav. Nasprotno: predvideva, da imajo gibalno ovirane osebe veliko pozitivnih 

lastnosti, ki se izrazijo predvsem takrat, ko tekmujejo z zdravimi zaposlenimi. Prav tako znajo 

dobro prikriti svoje pomanjkljivosti s poudarjanjem svojih dobrih lastnosti. Iz izkušenj svojih 

zaposlenih invalidov, ki jih njihova invalidnost ne ovira pri opravljanju dela, predvideva, da 

tudi gibalno ovirane osebe ne bi imele težav pri opravljanju administrativnega dela v podjetju. 

Takega delovnega mesta pa jim trenutno ne more zagotoviti. Prav tako nastane težava pri 

zagotavljanju prilagoditev delovnega okolja, saj v podjetju menijo, da gibalno ovirana oseba 

potrebuje veliko prilagoditev, da lahko dobro opravlja svoje delo. Trenutno v podjetju nimajo 

urejenega dostopa do uprave in VNC za gibalno ovirane osebe, prav tako nimajo delovnih 
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mest. Hipotetično bi se kakšno delovno mesto lahko našlo, a delodajalca v tem primeru skrbi, 

kaj narediti, če to delovno mesto ne bo vedno na voljo. V primeru, da gibalno ovirano osebo 

zaposlijo za nedoločen čas, je potem ne morejo odpustiti, tudi če delovno mesto ni več 

potrebno. 

S predsodki v podjetju nimajo težav in se ne bojijo negativnih odzivov drugih zaposlenih do 

gibalno oviranih oseb. 

Delodajalec meni, da kar dobro poznajo zakone, člene in druge podzakonske akte o 

zaposlovanju invalidov in da o zakonodaji ne potrebujejo dodatnih informacij. Seznanjeni so s 

prednostmi in sankcijami v povezavi z zaposlovanjem, a se ne strinjajo popolnoma z vsemi 

zakoni. Ne strinjajo se s politiko nezmožnosti odpuščanja invalidov po tem, ko jih zaposliš za 

nedoločen čas. Menijo, da ta zakon zmanjšuje možnosti zaposlovanja invalidov, namesto da 

bi delodajalce spodbujal k zaposlovanju. Prav ta zakon je v njihovem podjetju glavni razlog, 

da ne razmišljajo o zaposlovanju gibalno oviranih oseb.  
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5 INTERPRETACIJA IN DISKUSIJA REZULTATOV 

V svoj empirični del sem vključila intervjuje s štirimi delodajalci, ki imajo v podjetju 

zaposlene invalide. Dve podjetji sta klasificirani kot majhni, dve pa kot srednje veliki. 

Pogovore sem opravila s tremi moškimi delodajalci in eno žensko delodajalko. Čeprav so si 

odgovori med seboj različni, saj vsako podjetje opravlja drugačno delo in ima različne 

razmere za opravljanje dela, pa je kar nekaj odgovorov skupnih vsem vpraševancem. 

V nadaljevanju bom poskusila prikazati izsledke svoje raziskave s pomočjo opore 

teoretičnega dela. Zaključki niso reprezentativni, saj je bila raziskava narejena na premajhnem 

vzorcu; veljajo le za mojo raziskavo. Hkrati s prikazanimi izsledki bom tudi odgovorila na 

svoja raziskovalna vprašanja, ki so bila vodilo za pripravo intervjujev. 

 

5.1 Zaposlovanje 

Vsem podjetjem je skupno, da so imela v preteklosti zaposlene invalidne osebe. Vzorec je bil 

namreč izbran namensko, izkazalo pa se je, da imajo vsa podjetja še danes zaposlene invalide 

na različnih delovnih mestih. V podjetju Fibran Nord, d. o. o. (podjetje št. I) so zaposleni trije 

invalidi, v podjetju R.M.International (podjetje št. II) jih je pet, v podjetju Sistemi Shift, d. o. 

o. (podjetje št. III) je zaposlen en invalid, v podjetju Rival-VTS, d. o. o. (podjetje št. IV) pa jih 

je prav tako pet.  

V podjetju I je imel eden od zaposlenih invalidov hudo nesrečo na delovnem mestu. Stroj mu 

je v trenutku nepazljivosti odrezal več prstov na rokah. V Kliničnem centru so mu prste 

uspešno prišili nazaj in ta oseba je še vedno zaposlena v podjetju, a zaradi svoje poškodbe ne 

sme dvigovati težkih predmetov. Drugega zaposlenega je zadela možganska kap in ima zdaj 

zato omejene sposobnosti za delo.  

»Drugi delavec je imel na delovnem mestu v proizvodnji hudo nesrečo in ima hudo 

poškodovanih nekaj prstov na rokah. V UKC so mu jih uspešno prišili nazaj, vendar ne sme 

dvigovati težkih stvari, zato deluje na takih delih, kjer ni dvigovanja težjih predmetov.« 

(Delodajalec podjetja I) 

V podjetju II je bila delodajalka besedno zelo skopa pri odgovorih o vzrokih za invalidnost 

svojih zaposlenih. Povedala je, da sta se dva poškodovala zunaj dela, trije pa imajo neko 
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bolezen. V podjetju III imajo že od leta 2008 zaposlenega paraplegika. Ta oseba je zaradi 

prometne nesreče v mladih letih ostala priklenjena na voziček, poleg omejitve gibanja pa ima 

težave tudi s fino motoriko. V podjetju IV je en zaposleni invalid brez dveh prstov na rokah 

(poškodbo je pretrpel še pred zaposlitvijo v podjetju), dva zaposlena sta kronična srčna 

bolnika, četrti je rakav bolnik, ki je prestal težko operacijo, peti pa ne sme dvigovati 

predmetov, težjih od petih kilogramov. Za zadnjega zaposlenega delodajalec meni, da je imel 

poškodbo hrbtenice. Vse opisano nam potrdi, da so vsa podjetja že prej imela izkušnje z 

zaposlovanjem invalidnih oseb.  

Podjetji št. I in IV spadata po številu vseh zaposlenih v podjetju med srednje veliki podjetji, a 

imata kljub temu različno število zaposlenih invalidov. Tako ima podjetje IV zaposlenih pet 

invalidnih oseb, podjetje I pa tri. Število zaposlenih invalidov je odvisno od kvote (2–6 %), ta 

pa je v vsakem primeru drugačna, saj variira glede na število zaposlenih. V podjetju IV je 

zaposlenih 100 delavcev, kar pomeni, da morajo za izpolnjeno kvoto imeti zaposlenih od dva 

do šest invalidov, v podjetju I pa morajo imeti zaposlenih od enega do štirih invalidov, saj je 

vseh zaposlenih v podjetju 60. Obe podjetji izpolnjujeta zakonske zahteve.  

Podjetji II in III sta v tem pogledu malce posebni. Obe spadata po številu vseh zaposlenih 

med majhna podjetja. Podjetje II ima skupaj zaposlenih 48 oseb, kar pomeni, da morajo za 

izpolnjeno kvoto imeti zaposlenih od enega do tri invalide. Ker imajo zaposlenih pet 

invalidov, kvoto torej presegajo. Podobno je tudi v podjetju III, kjer imajo zaposlenih le enajst 

oseb; eden od teh zaposlenih je tudi invalid. Ker imajo v podjetju enajst zaposlenih, spadajo 

med podjetja, ki jim zakon ne nalaga zaposlitve invalidne osebe. Zakon namreč določa, da je 

kvotni sistem nujen le za podjetja, ki imajo zaposlenih najmanj 20 oseb. To pomeni, da tudi 

podjetje III presega zakonsko določeno kvoto.  

Invalidi, ki so zaposleni v vseh štirih podjetjih, delajo na različnih delovnih mestih. V 

podjetju I je en delavec zaposlen kot vratar, drugi je zaposlen v proizvodnji, tretji pa opravlja 

dela skladno s svojimi omejitvami. Delavec, zaposlen v proizvodnji, je zaposlen za polovični 

delovni čas, druga dva delavca pa delata osem ur na dan.  

»Prvi delavec ne sme dvigovati bremen, težjih od 20 kg, zato je zaposlen kot hišnik in vratar 

in zelo dobro opravlja svoje delo.« (Delodajalec podjetja I) 
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V podjetju II je vseh pet delavcev zaposlenih v proizvodnji, a le eden od njih dela polni 

delovni čas, preostali štirje pa polovičnega. V podjetju III je delavec zaposlen za polni delovni 

čas, prav tako je tudi z vsemi petimi invalidi v podjetju IV, saj delo opravljajo osem ur na 

dan.  

»Nihče ni postal invalid v času, ko je pri nas, so pa trenutno vsi zaposleni za osem ur. Nekoč 

smo imeli dva, ki sta delala polovični delovni čas, zdaj pa ni več tako.« (Delodajalec podjetja 

IV) 

Vrsta zaposlitve v vseh podjetjih variira glede na zmožnosti opravljanja dela. Čim hujše so 

poškodbe zaposlenih, tem manj ur delajo v podjetju. V podjetjih I, III in IV zaradi tega nimajo 

dodatnih težav, v podjetju II pa mora zaradi krajšega delovnika kdo drug od zaposlenih 

dokončati delo, ki ga invalid ni mogel opraviti. Delo v podjetju mora biti namreč opravljeno 

pravočasno in ga ni mogoče opraviti na daljavo.  

»Po štirih urah končajo delo, s tem pa mora kdo drug dokončati delo, saj mora biti 

opravljeno v enem dnevu. Dela ne moremo preložiti na naslednji dan, niti ga ne moremo 

opravljati na daljavo. Zato v tem vidimo nekakšen problem oz. negativno stran.« 

(Delodajalka podjetja II) 

Kljub temu v podjetju II ne nameravajo zamenjati delovnega mesta za invalida, ampak 

organizacijske težave sproti sporazumno urejajo. S premagovanjem organizacijskih težav se 

pravzaprav soočajo vsa podjetja, saj imajo zaposleni invalidi določene prilagoditve. Nekateri 

imajo skrajšan delovnik, drugi obvezne rehabilitacije in zdravniške preglede, tretji ne smejo 

dvigovati težkih predmetov ali delati stoje. Vsaka omejitev pomeni za podjetje določeno 

stopnjo prilagajanja drugih zaposlenih in vodstva podjetja. Za zdaj se vsi dobro soočajo s 

trenutnim položajem in ga ne zapletajo dodatno. Pri vseh podjetjih se je sporazumna rešitev 

izkazala za pravo rešitev. 

Zaposlovanje delavcev v podjetjih je enako ne glede na to, ali zaposlujejo zdravo ali invalidno 

osebo. Pri vseh iščejo enake karakteristike. V podjetju I iščejo zaposlene glede na znanje, ki 

ga oseba potrebuje za opravljanje dela na določenem delovnem mestu. Če je oseba zmožna 

opravljati delo, ne vidijo nikakršnih težav za zaposlovanje. V podjetju II zaposlene iščejo 

glede na stopnjo izobrazbe in prosto delovno mesto. Od svojih zaposlenih pričakujejo 

pridnost, predanost in poštenost, z novim zaposlenim pa si želijo ustvariti medsebojno 
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zaupanje in spoštovanje. V podjetju III iščejo samoiniciativno osebo, ki se hitro uči in ima 

močne komunikativne sposobnosti, v podjetju IV pa pri zaposlenih iščejo poštenost in 

odgovornost, dobre gibalne in psihofizične lastnosti, sposobnost opravljanja višinskega dela, 

hkrati pa morajo biti osebe nekaznovane.  

»Pri našem delu, ne glede na delovno mesto, sta glede na dejavnost na prvem mestu poštenost 

in odgovornost in pa seveda v sladu z zakonom nekaznovanost.« (Delodajalec podjetja IV) 

Odgovori vseh podjetij opisujejo le določene lastnosti, ki naj bi jih imeli zaposleni, a 

verjamemo lahko, da vse karakterne lastnosti (pridnost, poštenost, komunikativnost) in 

določena količina znanja veljajo pri zaposlovanju v vseh štirih podjetjih. Glede nadaljnjega 

zaposlovanja invalidov v podjetju I in II nimajo nikakršnih pomislekov, v podjetjih III in IV 

pa so glede prihodnjega zaposlovanja bolj previdni. V podjetju III ne bi želeli omejevati dela 

gibalno oviranih oseb le na administrativna dela, niso pa prepričani, da bi trenutnega 

zaposlenega invalida kadarkoli v prihodnje nadomestili z novo invalidno osebo.  

»Imamo zaposleno gibalno ovirano osebo, ni pa nujno, da jo bomo v primeru fluktuacije 

nadomestili z drugo gibalno ovirano osebo.« (Delodajalec podjetja III) 

Z zaposlitvijo zdrave osebe bi se namreč izognili nekaterim organizacijskim, časovnim in 

denarnim težavam. Glede na to, da je v podjetju zaposlenih manj kot 20 oseb, si v prihodnje 

torej lahko privoščijo zaposlitev zdrave osebe. V podjetju IV bi sicer lahko zaposlili še kakšno 

invalidno osebo, a verjetno ne bi našli zaposlitve za osebo z gibalno oviranostjo. Že sami 

pogoji dela zahtevajo od zaposlenega dobre gibalne in psihofizične sposobnosti, kar pomeni, 

da oseba, ki uporablja bergle ali invalidski voziček, ne bo dobila delovnega mesta v tem 

podjetju. Več možnosti za delo imajo invalidi z drugačnimi omejitvami, ki bi lahko opravljali 

mobilno delo in delo na višini. Delodajalec pa seveda dopušča možnost, da se bo v prihodnje 

našlo tudi kakšno delo, ki ga bi lahko opravljala gibalno ovirana oseba. Za zdaj takega dela 

žal nimajo, niti se niso najbolj trudili, da bi ga našli, saj menijo, da za gibalno ovirane osebe 

obstaja več drugih, boljših možnosti za zaposlitev. 

Vpliv izkušenj pri zaposlovanju invalidnih oseb pri podjetjih II, III in IV vpliva na nadaljnje 

zaposlovanje. V vseh treh podjetjih so izkušnje pozitivne ali pa je bilo v preteklosti pozitivnih 

izkušenj več kakor negativnih. Izkušnje sicer vplivajo na zaposlovanje vseh – invalidnih in 

zdravih oseb, saj so karakterne lastnosti, ki jih iščejo pri zaposlenih, enake pri vseh, ne glede 
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na prisotnost oviranosti. Delodajalci so se tako iz preteklih izkušenj zaposlovanja naučili, na 

kaj morajo biti pozorni pri novih zaposlenih, koliko znanja morajo te osebe imeti za določeno 

delo in kakšen mora biti njihov odnos do dela. Izkustveno učenje je prisotno pri vseh treh 

delodajalcih.  

Poseben primer že obstoječe izkušnje je navedel delodajalec iz podjetja IV, kjer se je v 

preteklosti zgodilo, da so zaposleni invalidi izkoriščali svoj status za pridobivanje dopusta, ki 

so ga prikazali kot bolniški staž. Ker pa so podobno počeli tudi zdravi zaposleni, je to splošna 

negativna izkušnja, ki ni vezana posebej na zaposlovanje invalidov.  

»Je pa res, da je pri nekaterih posameznikih prišlo do izkoriščanja priložnosti za bolniško 

odsotnost, saj so tedaj, ko ni bilo mogoče dobiti dopusta, preprosto rekli, da gredo v bolniško, 

in jo tudi brez težav dobili. Vendar se to ni dogajalo le pri invalidih.« (Delodajalec podjetja I) 

V podjetju I je delodajalec sicer rekel, da izkušnje ne vplivajo na zaposlovanje, saj za vsako 

delovno mesto iščejo povsem specifično osebo z določenim znanjem. A v podtonu pogovora 

se je čutilo, da je s tem mislil le na negativne izkušnje. Te pri njih namreč nimajo negativnega 

vpliva na nadaljnje zaposlovanje, bile pa so priročne, da so na podlagi teh izkušenj ugotovili, 

česa v podjetju pri svojih zaposlenih ne sprejemajo in na kaj morajo biti posebej pozorni. 

Četudi zaposlene zaposlujejo na podlagi znanja, so pozorni tudi na druge karakteristike. Te pa 

na pogovoru z ljudmi opazijo prav zaradi preteklih izkušenj, ki jih imajo z zaposlovanjem.  

 

Z vsemi zgoraj napisanimi odstavki sem odgovorila na naslednje raziskovalno vprašanje: 

1. Ali pretekle izkušnje delodajalca vplivajo na zaposlovanje gibalno oviranih oseb?  

Da, pretekle izkušnje vplivajo na nadaljnje zaposlovanje. Znanje, pridobljeno z 

zaposlovanjem invalidov v preteklosti, pomaga pri trenutnem zaposlovanju. Res pa je, da 

delodajalci upoštevajo vse pretekle izkušnje, ne samo tistih, ki so si jih pridobili z 

zaposlovanjem invalidov. Tudi z zaposlovanjem zdravih delavcev so se delodajalci naučili, 

kakšno osebo iščejo, kakšno znanje potrebuje za določeno delo, kakšna naj bi bila njena 

osebnost, katere značajske lastnosti iščejo pri svojih zaposlenih in na kaj morajo biti še 

posebej pozorni. Vse informacije jim pridejo prav tako pri zaposlovanju invalidnih oseb kot 

pri zaposlovanju zdravih. S tem delodajalci izražajo svoj odnos do vseh zaposlenih, saj jih ne 
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stigmatizirajo, ampak vse svoje zaposlene (zdrave in invalidne) obravnavajo popolnoma 

enako. 

 

5.2 Gibalno ovirani 

O gibalno oviranih osebah imajo vsi štirje delodajalci pozitivno mnenje. Nimajo pa vsi, vsaj 

po njihovem mnenju, enake količine znanja o gibalni oviranosti. Delodajalec podjetja I meni, 

da o gibalno oviranih nima dovolj znanja, in pravi, da enako velja tudi za druge zaposlene. V 

podjetju II delodajalka meni, da imajo znanja sicer dovolj, a se sproti še vedno učijo. V 

podjetju III delodajalec meni, da imajo o gibalno oviranih večinoma dovolj znanja, v podjetju 

IV pa prav tako menijo, da znanja nimajo dovolj, niso pa popolnoma brez njega.  

»Mislim, da imamo. Drugače se sproti učimo.« (Delodajalka podjetja II) 

Odgovor delodajalke podjetja II mi je bil izjemno všeč, saj kljub svoji samozavesti ni 

pozabila na vseživljenjsko učenje in možnosti za izpopolnitev. To sem pri delodajalcu 

podjetja I malce pogrešala, saj se mu zdi, da nima dovolj znanja, a ni pokazal želje po 

dodatnem učenju.  

»V večini da.« (Delodajalec podjetja III) 

Odgovor delodajalca podjetja III se mi zdi zelo skromen; so namreč edino podjetje, ki ima že 

sedem let zaposleno gibalno ovirano osebo, zato imajo vsaj na praktičnem področju zelo 

veliko znanja. Razumejo omejitve svojega zaposlenega, njegove pozitivne lastnosti, slabe 

strani zaposlovanja gibalno oviranih oseb in vse pozitivne strani, ki jih s kančkom dobre 

komunikacije in prilagajanja ni težko doseči.  

V podjetju IV so glede količine znanja nekje med znanjem in neznanjem, a ker ne nameravajo 

zaposlovati gibalno oviranih oseb, se o gibalni oviranosti na splošno niti ne poučijo. Ker so 

tako trdno prepričani, da v njihovem podjetju ni delovnega mesta za gibalno ovirane osebe, 

poznajo le tistih nekaj splošnih dejstev o gibalno oviranih, ki na invalide mečejo slabo luč, ne 

pozanimajo pa se, kako lahko gibalno oviranim ponudijo delo brez večjih sprememb v 

delovanju podjetja. Čeprav so prepričani, da imajo gibalno ovirane osebe veliko pozitivnih 

lastnosti, ki pridejo do izraza predvsem zaradi tekmovalnosti z drugimi, zdravimi 

zaposlenimi, in čeprav menijo, da znajo gibalno ovirani svoje pomanjkljivosti nadomestiti in 
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namesto njih prikazati svoje dobre lastnosti, pa sem prepričana, da na zaposlovanje gibalno 

oviranih gledajo le z vidika stroškov, kar pa jim tehtnico prevesi proti zaposlovanju. Več 

znanja s področja gibalne oviranosti bi jeziček na tehtnici lahko premaknilo na drugo stran. 

Težavam pri delu zaposlenih invalidov se želijo izogniti vsi delodajalci. Da bi se izginili 

težavam, v podjetju I zaposlujejo samo tiste, ki že na začetku izpolnjujejo zahteve za delo na 

delovnem mestu. Čeprav ima večina zaposlenih invalidov težave z dvigovanjem težkih 

predmetov, pa te težave uspešno premagujejo. Menijo, da gibalno ovirani v njihovem podjetju 

ne bi imeli nikakršnih težav pri administrativnem delu (na drugih delovnih mestih pa najbrž 

veliko več), a je žal ravno teh delovnih mest izjemno malo.  

»Administrativnega dela je v našem podjetju zelo malo, vendar ne vidim ovir za tako delo.« 

(Delodajalec podjetja I) 

Več znanja na področju gibalno oviranih bi jim verjetno razširilo obzorje in bi ugotovili, da 

lahko gibalno ovirano osebo zaposlijo tudi na kakšnem drugem, ne nujno administrativnem 

delovnem mestu.  

V podjetju II je odnos do dela gibalno oviranih prav tako zelo pozitiven. Menijo, da v 

prihodnje ne bodo imeli težav z zaposlovanjem gibalno oviranih oseb in da gibalno ovirani ne 

bi smeli imeli težav na področju administrativnega dela. Prepričani so, da bi se za delo sproti 

izučili in pridobili na samostojnosti. Na splošno so prepričani, da so gibalno ovirane osebe 

zelo samostojne, samozavest za delo pa bi prišla s časom in izkušnjami, tako kot pri drugih, 

zdravih zaposlenih.  

»Menim, da pri opravljanju administrativnega dela ne bi imeli kakšnih večjih težav. Vsakdo 

se lahko za določeno delo sčasoma izuči.« (Delodajalka podjetja II) 

Tudi oni namreč ne vedo in ne znajo vsega, ko nastopijo delo, zato na samozavesti 

pridobivajo počasi. Edina težava, ki jo za zdaj vidijo pri delu gibalno oviranih, je njihova 

počasna odzivnost, a ta težava se kaže tudi pri zdravih zaposlenih, ki so že malce v letih. Že 

zdaj imajo zaposlenih kar nekaj starejših oseb, ki bodo verjetno pred upokojitvijo pridobile 

nekakšen status invalida. Edina do zdaj vidna težava je bila, ko bi morali enemu svojemu 

zaposlenemu invalidu priskrbeti delovno mesto, kjer bi dve tretjini delovnika lahko presedel. 
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Ker takega delovnega mesta niso imeli, se je zaposleni pritožil, a so nesporazum rešili hitro in 

tako, da sta bila zadovoljna oba, zaposleni in delodajalec.  

V podjetju IV ne pričakujejo nikakršnih posebnih težav gibalno oviranih pri opravljanju dela 

(če bi se delo za koga sploh našlo), saj tudi trenutno zaposlenih invalidov njihova invalidnost 

ne moti čezmerno. Gibalno ovirani bi se pri njih dobro znašli pri administrativnem delu, a je 

tudi v njihovem podjetju zelo malo možnosti za opravljanje takega dela. V podjetju III se s 

težavami gibalno oviranega zaposlenega že več let uspešno spopadajo. Delodajalec pravi, da 

so težave gibalno oviranih najbrž bolj vidne v manjših kolektivih, kot so oni sami, ne pa 

toliko v velikih podjetjih, kjer zaradi velikega števila zaposlenih laže odpravijo organizacijske 

težave. Njihov zaposleni invalid namreč ne more sam ostati dežuren v trgovini, ker zaradi 

sedenja na invalidskem vozičku ne doseže izdelkov na višjih policah. Zaradi slabe 

finomotorike tudi ne more opravljati nepredvidenih del, ki jih je včasih treba opraviti, saj ne 

more opraviti drobnih dejanj pri rokovanju s pošiljkami. Čeprav redna dela opravlja dobro, je 

poleg njega v trgovini vedno na delovnem mestu še kdo od zdravih zaposlenih. Pogosto se 

zgodi, da gibalno oviranega zaposlenega ni na delu, ker ima zaradi rednih obiskov 

rehabilitacije več možnosti za bolniški dopust in njegova mesečna odsotnost prinese kar nekaj 

težav pri organizaciji dela. Največjo težavo, povezano z zaposlovanjem gibalno ovirane 

osebe, trenutno vidijo v osemurnem neprekinjenem sedenju. Zdravi zaposleni se med delom 

neopazno in nezavedno razgibajo, medtem ko gibalno ovirani zaposleni nima te možnosti.  

»Po naših izkušnjah je sedenje osem ur velik problem. Gibalno neovirane osebe med delom 

ne sedijo ves čas na stolu, ampak se vmes gibajo in tako neopazno raztezajo. Sedenje osem ur 

na stolu dan za dnem je velika težava tudi za neovirane osebe« (delodajalec podjetja III). 

 

Vsa podjetja so morala do neke mere prilagoditi delovno okolje v podjetju, da lahko zaposleni 

invalidi uspešno opravljajo svoje delo. V podjetju I njihovi zaposleni delajo na mestih, kjer 

opravljajo lažja dela in jim ni treba dvigovati težkih predmetov. Tudi v podjetju II so vsi 

zaposleni v proizvodnji, kjer lahko opravljajo dela skladno s svojimi omejitvami.  

»Vsi so zaposleni v proizvodnji. Zaradi zahtevnosti dela v proizvodnji ne bi mogli imeti 

zaposlenih oseb s hujšimi poškodbami.« (Delodajalka podjetja II) 
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V podjetju III so največjo prilagoditev izvedli s selitvijo podjetja v nove prostore. Pisarne so 

zdaj dostopne tudi za njihovega zaposlenega na invalidskem vozičku, niso pa še odpravili 

težav z dostopom do sanitarij. V podjetju IV so invalidi, tako kot v podjetju II, zaposleni na 

delovnih mestih, kjer lahko opravljajo svoje delo kljub določenim omejitvam.  

Glede prilagoditev, obveznih za gibalno ovirano osebo, so mnenja vseh delodajalcev zelo 

podobna. Vsi se strinjajo, da so prilagoditve odvisne od stopnje gibalne oviranosti, vrste 

poškodb in delovnega mesta, na katerem bo delala gibalno ovirana oseba. V podjetju IV so 

prepričani, da gibalno ovirani potrebujejo veliko prilagoditev, drugi delodajalci pa niso 

govorili o količini prilagoditev, ti menijo, da je vse odvisno od posameznega primera.  

»V določenih primerih, kot je naš, zagotovo da.« (Delodajalec podjetja IV) 

 

Delodajalka podjetja II je priznala, da nimajo prilagojenega dostopa do pisarn za osebo na 

invalidskem vozičku, niti nimajo prilagojenih računalnikov, da bi lahko (teoretično) zaposlili 

slepo ali slabovidno osebo. Tudi delodajalec podjetja IV je povedal, da trenutno nimajo 

urejenega dostopa do uprave in VNC za osebo na invalidskem vozičku. Delodajalec podjetja 

III je na podlagi osebnih izkušenj predlagal, da bi morala podjetja prilagoditi delovno mesto 

zaposlenega tako, da bi se med delovnikom razgibali tudi gibalno ovirani.  

»Verjetno bi bilo treba razviti udobnejša delovna mesta, na katerih bi bila možnost za 

razgibavanje tudi za gibalno ovirane osebe.« (Delodajalec podjetja III) 

Zaradi čezmernega sedenja je delo oteženo, razgibavanje pa onemogočeno. Udobnejše 

delovno mesto z možnostjo razgibavanja bi bilo veliko primernejše, delo zaposlenega pa 

boljše. Druga možnost prilagoditve delovnega mesta bi bilo tudi delo na daljavo ali 

opravljanje dela od doma, kjer je gibalno ovirana oseba lahko bolj sproščena. Žal pa to za 

podjetje pomeni odpravljanje določenih težav na področju računalništva, saj bi bilo treba 

določene programe spremeniti tako, da lahko zaposlena oseba opravlja delo od doma.  

Prilagoditev delovnega okolja zahteva od podjetij veliko časa, dela in s tem povezanih 

stroškov. O njih delodajalci niso veliko govorili, a lahko sklepam, da finančne razmere 

dandanes nikomur niso v pomoč ali ponos. Delodajalca podjetij II in III sta povedala, da je 

vsaka prilagoditev delovnega okolja in tehničnih pripomočkov povezana s stroški, ki si jih 

trenutno ne morejo privoščiti. Delodajalec podjetja III je ob tem še izrazil željo, da bi se 
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stroški, ki nastanejo zaradi organizacijskih težav, pokrili iz skupnih sredstev (recimo iz sklada 

RS), ne pa iz sredstev podjetja, saj vse težave denarno težko rešujejo sami. 

Predsodki glede gibalno oviranih in glede invalidov na splošno so v družbi zelo razširjeni. V 

podjetjih pa, nasprotno, predsodkov skoraj ni. V podjetju I se predsodkov drugih zaposlenih 

do zaposlenih gibalno oviranih oseb ne bojijo in jih ne pričakujejo. V podjetju II nimajo 

nikakršnih predsodkov in se ne bojijo, da bi te predsodke imeli drugi zaposleni. Se pa 

zavedajo, da vedno obstaja možnost, da se kljub visoki ozaveščenosti najde kakšen 

posameznik, ki bi svoje gibalno ovirane sodelavce obravnaval drugače kot zdrave kolege.  

»Ne, menim, da je ozaveščenost dovolj velika, da se to ne bi dogajalo. Seveda pa obstaja 

možnost, da se kakšna oseba s tem ne bi strinjala in bi gibalno ovirano osebo drugače 

obravnavala.« (Delodajalka podjetja II) 

V podjetju III predsodkov nimajo, niti se ne bojijo, da bi jih imeli drugi zaposleni. Dejstvo, da 

imajo že zaposleno gibalno ovirano osebo, da besedam delodajalca še dodatno težo, saj govori 

iz vsakodnevnih izkušenj. V podjetju IV se negativnih odzivov drugih zaposlenih ne bojijo. 

Vsi štirje delodajalci so tako prepričani, da zaposlitev gibalno ovirane osebe ne bi sprožila 

vala negativnih kritik in grdega obnašanja drugih zaposlenih ali uprave podjetja. Verjamejo, 

da so zaposleni dovolj ozaveščeni, da gibalno oviranih sodelavcev ne bi obravnavali drugače, 

kot trenutno obravnavajo svoje zdrave sodelavce.  

 

Z vsemi zgoraj napisanimi odstavki sem odgovorila na naslednji raziskovalni vprašanji: 

2. Kakšna so stališča delodajalcev do gibalno oviranih oseb?  

Vsi delodajalci so pozitivno naravnani do gibalno oviranih oseb (ali drugih invalidnih oseb). 

Delodajalci vse svoje zaposlene obravnavajo popolnoma enako, med njimi ne delajo razlik in 

skrbijo, da enako počnejo tudi drugi zaposleni. Skrbijo za ozaveščenost med zaposlenimi in 

razbijajo stereotipe, da zaradi morebitnih predsodkov ne bi prišlo do morebitnih konfliktov 

med vsemi zaposlenimi. Svojim zaposlenim invalidom omogočijo čim več pomoči pri delu, 

prilagajajo njihove urnike in urnike drugih zaposlenih, da invalidom omogočijo najvišjo 

stopnjo vključenosti v dejavnosti podjetja, poskrbijo za njihovo  dobro počutje in socialno 

vključenost, hkrati pa se izognejo nedokončanemu delu in zaostankom v podjetju. O gibalno 
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oviranih osebah in njihovih posebnostih so delno izobraženi in so se željni še dodatno 

izobraževati. Zavedajo se, da je prav izobrazba o določeni tematiki pomembna, da delo v 

kolektivu poteka nemoteno in je čim učinkovitejše. V primeru zaposlitve gibalno ovirane 

osebe bi se o tem še dodatno poučili in poskrbeli za nove prilagoditve, ki bi gibalno oviranim 

olajšale delo, dokler so te še finančno dostopne in jih podjetje lahko financira. 

 

3. Kaj delodajalce ovira pri zaposlovanju gibalno oviranih oseb?  

Delodajalce trenutno najbolj ovira pomanjkanje delovnih mest v podjetju, ki bi bila primerna 

za zaposlitev gibalno ovirane osebe, pomakanje finančnih sredstev, ki bi jih potrebovali za 

dodatne prilagoditve delovnega prostora in okolja ter strah pred nezmožnostjo odpuščanja 

osebe, v primeru nezadovoljstva ali odpovedi delovnega mesta, na katerem dela gibalno 

ovirana oseba. Ovire nimajo nikakršne zveze s predsodki, strahovi in stereotipi, ampak so 

povezane s financami, zakonodajo in dejavnostmi podjetja. 

 

5.3 Poznavanje zakonodaje 

Poznavanje zakonov je pri zaposlitvi invalidov izjemno pomembno, saj je znanje osnova za 

pravilno zaposlovanje. Zakonov, ki opisujejo zaposlovanje invalidov, je več, najpomembnejši 

pa je zagotovo Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.  

Delodajalec podjetja I pravi, da sam ne pozna zakonov, a je na tem področju bolj izobražena 

prokuristka podjetja. Meni, da so s prednostmi in sankcijami v povezavi z zaposlovanjem 

invalidov dovolj dobro seznanjeni, saj vedo, da jim, če zaposlijo invalida, ni treba plačevati 

nekaterih prispevkov. Prav zato so zainteresirani za zaposlovanje invalidnih oseb, saj se tako 

izognejo plačilu davka. Delodajalec meni, da o zakonodaji vedno potrebujejo še kakšnih 

dodatnih informacij, ki bi jih lahko, namesto da berejo zakone na spletu, dobili prek javnih 

občil.  

Delodajalka podjetja II dobro pozna Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov, saj mi je med pogovorom samoiniciativno povedala, kaj je namen zakona.  
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»Da, poznamo Zakon o zaposlitveni rehabilitacija in zaposlovanju invalidov. Namen zakona 

je povečati zaposljivost invalidov in vzpostaviti razmere za njihovo enakovredno udeležbo na 

trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti.« (Delodajalka podjetja II) 

Prav tako dobro pozna prednosti in sankcije glede zaposlovanja; vsak mesec obveščajo sklad 

RS o zaposlenih invalidih v podjetju in jim ni treba plačevati določenih prispevkov, saj jim ta 

del prispeva država iz že omenjenega sklada RS. Delodajalka meni, da ne potrebujejo 

dodatnih informacij o zakonodaji, saj lahko vse podatke, kot do zdaj, najdejo na spletu.  

Delodajalec v podjetju III, na moje presenečenje, pravi, da v podjetju ne poznajo zakonov v 

povezavi z zaposlovanjem invalidov. Meni, da so s prednostmi zaposlovanja premalo 

seznanjeni, o sankcijah pa vedo več. Zagotovo bi lahko o zakonodaji dobili še dodatne 

informacije, želi pa si, da bi bili vsi podatki zbrani na enem mestu.  

»Da, potrebno bi bilo, da bi bile informacije podane pregledno in preprosto ne enem mestu. 

Žal pa naša celotna zakonodaja ni podana na podoben način, kar povzroča probleme vsem, ki 

ne živimo od razlaganja zakonodaje.« (Delodajalec podjetja III) 

Ker imajo v podjetju pogosto težave z razumevanjem zapletenih zakonov, bi radi videli, da bi 

bili podatki o gibalni oviranosti, zakonski ureditvi prostorov, dostopov do prostorov in 

sanitarij, pravicah in dolžnostih invalidnih delavcev in delodajalcev na kupu in napisani bolj 

razumljivo. Delodajalec namreč pravi, da ima pogosto težave pri razlagi zakonov, in 

predvideva, da je tako z vsemi, ki niso izobraženi za branje in razumevanje zakonodaje.  

Delodajalec podjetja IV meni, da v podjetju poznajo kar nekaj zakonov, členov in 

podzakonskih aktov s področja zaposlovanja invalidov. Pozna prednosti in sankcije 

zaposlovanja invalidov, se pa ne strinja z zakonom, ki določa, da invalida, ki si ga zaposlil za 

nedoločen čas, ne moreš več odpustiti. Po njegovem mnenju ta zakon zmanjšuje možnost 

zaposlovanja invalidov (in ne spodbuja zaposlovanja, kar je osnovni namen zakona), saj se 

delodajalci bojijo zaposliti invalida, ker vedo, da ga čez čas ne bodo mogli odpustiti, tudi če bi 

to želeli.  

»Težava, na katero želim posebej opozoriti, je v tem, da ko enkrat invalida zaposliš za 

nedoločen čas, ga ne moreš odpustiti. Ta zakonska ureditev po moji oceni zmanjšuje možnosti  
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zaposlovanja invalidov, saj če imaš možnost dela za invalida danes, še ne pomeni, da boš imel 

tako delovno mesto tudi jutri.« (Delodajalec podjetja IV) 

 

Prav ta zakon je največji vzrok, da v njihovem podjetju ne zaposlujejo gibalno oviranih oseb. 

Bojijo se namreč, da delovno mesto, na katerem bi lahko zaposlili gibalno ovirano osebo, čez 

čas ne bo več potrebno. Takrat gibalno ovirane osebe, ki so jo prej zaposlili za nedoločen čas, 

ne bodo mogli odpustiti. Glede dodatnega znanja o zakonodaji pa menijo, da dodatnih 

informacij ne potrebujejo. 

Zakonsko gledano vsi delodajalci, ki imajo zaposlene invalide in dosegajo predpisano kvoto, 

dobivajo dodatno državno denarno pomoč. Podjetji II in III dobivata še dodatno subvencijo. 

Po zakonu dobijo to subvencijo delodajalci, ki imajo najmanj 20 zaposlenih in presegajo 

kvoto, ter delodajalci, ki imajo manj kot 20 zaposlenih, a vseeno zaposlujejo invalide. 

Omenjeni podjetji izpolnjujeta oba pogoja. Subvencija se ne dodeli podjetjem, kjer je 

invalidnost zaposlenega posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem 

delodajalcu, in v podjetjih II in III ni tako. Dodatna nagrada, ki jo podjetji lahko prejemata, 

odmeri Vlada RS, znaša 25 odstotkov minimalne plače na mesec, dobivata pa jo lahko največ 

šest mesecev zaporedoma.  

 

Z vsemi zgoraj napisanimi odstavki sem odgovorila na naslednje raziskovalno vprašanje: 

4. Ali imajo delodajalci znanje o zakonih, ki opisujejo zaposlovanje invalidnih oseb?  

Da, delodajalci (ali drugi zaposleni v podjetju, ki sodelujejo pri zaposlovanju) imajo vsaj 

osnovno znanje o zakonodaji, vezano na zaposlovanje invalidnih oseb. Vsi poznajo prednosti 

in slabosti zaposlovanja invalidnih oseb in prejemajo državne subvencije zaradi izpolnjene 

kvote. En delodajalec se sicer ne strinja z vsemi členi v zakonodaji, dva pa sta predvsem 

izrazila nezadovoljstvo zaradi načina podajanja zakonov in seznanjanja delodajalcev z njimi. 

Oba si namreč želita boljšo možnost pristopa k zakonom in drugačen način zapisa, ki bi bil 

bolj priročen za branje tistim, ki se ne spoznajo na zakonodajo in niso izobraženi za branje 

zakonov. 
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IV. SKLEP 

Zaposlovanje invalidov je tematika, ki se dotika vseh nas. Vsaka država posebej ima 

napisanih kup zakonov, ki urejajo izobraževanje, rehabilitacijo, usposabljanje in zaposlovanje 

invalidnih oseb, a zakonom navkljub napredek ni tak, kot bi si ga želeli. Tudi Evropska unija 

in Združeni narodi si prizadevajo, da bi invalidom zagotovili delo; s tem bi jim omogočili 

boljše življenjske razmere. Opirajo se na človekove pravice in pišejo zakone, s katerimi 

invalidom zagotavljajo enake pravice in možnosti za zaposlitev.  

Življenja brez dela si danes ne predstavljamo več. Družba nas uči, da brez znanja, zaradi 

katerega dobiš delo, nisi nič vreden. Življenjski cilj večine je uspešno končati šole in se 

zaposliti nekje, kjer boš lahko zaslužil dovolj, da boš lahko lagodno živel. Brezposelnost 

namreč vodi ljudi v pomanjkanje sredstev za preživetje, kar jih sčasoma odrine na rob družbe, 

postanejo del stigmatizirane in marginalizirane manjšine, postanejo apatični, izločeni in 

nesrečni.  

Veliko je napisanih besed o tem, da ne smemo diskriminirati drugačnih, da jih je treba sprejeti 

in jemati kot sebi enake. Namen zakonov, ki to predpisujejo, je dober, učinka pa ne bo, dokler 

se ne bo spremenila miselnost državljanov. Ta se mora začeti spreminjati že pri majhnih, zato 

je integracija otrok s posebnimi potrebami v vrtce in šole prav tako predpisana z zakonom. Ko 

bodo ljudje spremenili mnenje, se znebili predsodkov in stereotipov, se bo spremenilo tudi 

okolje, v katerem živijo invalidi. To ne bo več sovražno naravnano in diskriminatorsko, 

ampak toplo in sprejemajoče. 

Večina invalidov je zaposlena v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih; le manjšina je 

dobila delo na odprtem trgu. Zakon, ki zaposlene invalide varuje pred odpuščanjem, pa je 

hkrati razlog za nezaposlovanje invalidov. Delodajalci niso več prepričani, da bodo delovno 

mesto za invalida lahko obdržali, saj je gospodarska kriza čedalje hujša. Daljšata se delovna 

doba in starost zaposlenih oseb, kar so še dodatni razlogi, zakaj invalidi težko pridejo do 

zaposlitve v podpornem zaposlovanju. 

Pogovori z delodajalci so mi dali veliko informacij, a hkrati zbudili mešane občutke. 

Zadovoljna sem, da so njihova stališča do invalidov pozitivna, da se gibalno oviranih oseb ne 

bojijo in do njih nimajo predsodkov. Sprejemajo jih kot sebi enake, verjamejo v njihove 

sposobnosti in pozitivne lastnosti. Delo prilagajajo njihovim sposobnostim in željam. 
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Zavedajo se njihove omejenosti, a vedo, da lahko delo prikrojijo tako, da bo konec dneva delo 

opravljeno.  

Po drugi strani pa sem med pogovori dobila občutek, da podjetja zaposlujejo invalide zgolj 

zaradi denarnih subvencij ali strahu pred plačilom kazni zaradi kvote. V podjetjih si večjih 

prilagoditev, ki bi jih potrebovale gibalno ovirane osebe, ne morejo privoščiti. Prav tako si ne 

morejo privoščiti zaposliti invalida, ker ne vedo, ali bo ta za njihovo podjetje koristen tudi po 

več letih. Četudi bi si želeli invalida zaposliti zato, ker imajo do zaposlovanja invalidov tako 

dober odnos, bi se verjetno odločili proti, saj je stabilnost podjetja v današnjem gospodarstvu 

zelo majhna. 

  



 
81 

 

V. LITERATURA 

 

Akcijski program za invalide 2014–2021. (2014). Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, 

 socialne zadeve in enake možnosti.  

 

Cvahte, B. (2004). Revščina in socialna izključenost oziroma vključenost. Referat, 

 predstavljen leta 2004 na tridnevnem posvetu z naslovom Revščina in socialna 

 izključenost oziroma vključenost. Pridobljeno 12. 6. 2015 s  

http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/govori-referati-in-

clanki/novice/detajl/revscina-in-socialna-izkljucenost-oziroma-

vkljucenost/?cHash=37cf5a26af727caa002cbda775d94817. 

 

Denišlič, M. in Meh, D. (ur.). (2006). Multipla skleroza. Ljubljana: Medicinski razgledi. 

 

Dekleva, B., Rapuš Pavel, J., Zorc-Maver, D. (ur.). (2007). Prehodi v svet dela – izbira ali 

 nuja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

Galeša, M., Novljan, E., Jelenc, D. in Kavkler, M. (1999). Priprava koncepcije vzgoje in 

 izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Sloveniji: gradivo za 

 razpravo. Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije. 

 

Graham, J. (2009). Multipla skleroza: vodnik za samopomoč (naslov izvirnika: Multiple 

 sclerosis : a self-help guide to its management, prevod: Cica Stele, 1992). Ljubljana:

 Združenje multiple skleroze Slovenije. 

 

Invalidi imajo enake pravice: Evropska strategija za invalide 2010–2020. (2010). Pridobljeno 

 12.6.2015 z ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6287&langId=sl. 

 

Invalidi, starejši in druge osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji. (2007) V P. Vertot (ur.). 

 Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. 

 

file:///C:/Users/DarjaV/Downloads/%09http:/www.varuh-r


 
82 

 

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov. (2008). Ljubljana: Ministrstvo za delo, 

 družino in socialne zadeve. Pridobljeno, 9. 6. 2015 s 

 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/konvencija_o_pravicah_in

 validov/. 

 

Komprare, A., Stražišar, M., Dogša, I., Vec, T. in Curk, J. (2006). Uvod v psihologijo. 

 Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

 

Kožuh, A. (2011). Stališča zaposlenih ljudi do zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami 

 (Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

Kremžar, B. (1977). Pomoč nerodnemu učencu. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Logaj, V. et al. (2014). Kriteriji za opredelitev in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok 

 s posebnimi potrebami. V N. Vovk-Ornik (ur.). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije 

 za šolstvo. Pridobljeno, 23. 4. 2015 s http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-

 posebnimi-potrebami.pdf. 

 

Logaj, V., Zadnik, A., Korenčan, P., Lisjak Banko, V., Antosiewicz, K. (2014). Vzgojni 

 program za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja. 

 Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije 

 za šolstvo. Pridobljeno 23. 4. 2015 s 

 http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/

 programi/Gibalno_ovirani_brez_namestitve.pdf. 

 

Madridska deklaracija. (2003). Pridobljeno 13. 6. 2015 z 

 www.zdis.si/content/madridska_deklaracija_2003.doc. 

 

Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF). (2006). 

 Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in Inštitut Republike 

 Slovenije za rehabilitacijo. 

 

http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-%09posebnimi-potrebami.pdf
http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-%09posebnimi-potrebami.pdf
file:///C:/Users/DarjaV/Downloads/%09http:/www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/%09programi/Gibalno_ovirani_brez_namestitve.pdf
file:///C:/Users/DarjaV/Downloads/%09http:/www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/%09programi/Gibalno_ovirani_brez_namestitve.pdf


 
83 

 

Musek, J., Pečjak, V. (2001). Psihologija. Ljubljana: Educy. 

 

Neuman, Z. (1984). Ljudje z zlomljeno hrbtenico. Ljubljana: Cankarjeva založba Ljubljana. 

 

Petaros, N. (2006). Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija ter zaposlovanje invalidov 

 (Diplomsko delo, Fakulteta za družbene vede). Pridobljeno s http://dk.fdv.uni-

 lj.si/dela/Petaros-Nina.PDF. 

 

Rapuš Pavel, J. (2005). Delo je luksus. Mladi o izkušnjah brezposelnosti. Ljubljana: 

 Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

 

Rights of people with intellectual disabilities. Access to education and employment : 

 monitoring report = Pravice oseb z intelektualnimi ovirami. Dostop izobraževanja in 

 zaposlovanja: poročilo. (2005). Budapest; New York : Open society institute, 

 Monitoring and advocacy program. Ljubljana: Epsit, d.o.o. 

 

Rebolj, A. B. (2014). Stališča in predsodki o študentih s posebnimi potrebami. Andragoška 

 spoznanja: revija za izobraževanje in učenje odraslih, 20 (1), str.: 75–86. 

 

Rutar, D. (1997/98). Stereotipi in predsodki o hendikepu. Educa: Pedagoška revija za 

 predšolsko vzgojo in razredni pouk, VII (1/2), str.: 59–65. 

Skinner, B. H. in McMahon, J. P. (2014). Current diagnosis & treatment in orthopedics. 

 United States of America: McGraw Hill Education. 

Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. (2006). Pridobljeno 

 9. 6. 2015 s http://www.jpi-sklad.si/. 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika: druga knjiga. (1975). Ljubljana: Državna založba 

 Slovenije. 

 

Standardna pravila Združenih narodov za enake možnosti invalidov. (1993). Pridobljeno s 

 http://www.nsios.si/zakonodaja/2008121113124940/. 



 
84 

 

 

Statut in zakonodaja. (b.d.) Pridobljeno, 23. 3. 2015 s http://www.drustvo-

 distrofikov.si/index.php/statut-in-zakonodaja. 

 

Tabaj, A. in Davidovič Primožič, B. (1997). Vodič po pravicah invalidov. Ljubljana: Urad 

 vlade Republike Slovenije za invalide. 

 

Ule, M. (2004). Socialna psihologija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

 

Uršič, C. (2003). Zaposlovanje invalidov v EU in Sloveniji – izhodišča za pripravo zakona o 

 usposabljanju in zaposlovanju invalidov. Defectologica Slovenica, 11 (1), str. 39–57. 

 

Uršič, C. in Drobnič, J. (1995). Zaposlovanje invalidov – primerjava politik, koncepcij in 

 primerov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo: Republiški zavod 

 za zaposlovanje. 

 

Uršič, C., Tabaj, A., Fatur, A., Presen, D., Dolinšek, T., Rojšek, T., … Vidmar, J. (2004). 

 Pravica do enakih možnosti in enake obravnave usposabljanja in zaposlovanja 

 invalidov v Evropski uniji in Sloveniji. V C. Uršič (ur.). Ljubljana:  Inštitut Republike 

 Slovenije za rehabilitacijo: Zveza delovnih invalidov. 

 

Uršič, C., Peterlin, D., Fatur, A., Dular, T., Kalčič, M., Kovač, L., … Zavrl, J. (2007).  

Zaposlitvena  rehabilitacija in zaposlovanje invalidov: zbirka predpisov s področja 

invalidskega  varstva z uvodnimi pojasnili. V K. Destovnik, C. Uršič in M. Kalčič (ur.). 

 Ljubljana: Centerkontura, d. o. o. 

 

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju.Ljubljana: Pedagoška 

 fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

 

Vouk, A. in Rener, S. (2003). Gibalno ovirani učenci in računalnik - računalniške prilagoditve 

 in šolsko delo. Defectologica Slovenica, 11 (2), str. 69–71. 

 

http://www.drustvo-d/
http://www.drustvo-d/


 
85 

 

Vrhovski Mohorič, M. (2000). Tehnični pripomočki in tehnologija za gibalno ovirane osebe. 

 Defectologica Slovenica, 8 (2), str. 79–95. 

 

Vrlič Danko, A. (2005). Gibalno ovirani otroci in otroci z nevrološko poškodbo v vrtcu in v 

 šoli. Maribor: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. 

 

Vute, R. (1989). Šport in telesno prizadeti. Ljubljana: Samozaložba. 

 

Zakon o invalidskih organizacijah (2002). Ljubljana: Uradni list RS, št. 108/02. Pridobljeno  

 14. 4. 2015 s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1460. 

 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (2004). Ljubljana: Uradni list 

 RS, št. 63/04. Pridobljeno 23. 3. 2015 s 

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841.  

 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010). Ljubljana: Uradni list RS, št. 94/10. 

 Pridobljeno 15. 4. 2015 s https://www.uradni-list.si/1/content?id=100876. 

 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2012). Ljubljana: Uradni list RS, št. 

 96/12. Pridobljeno 2. 6. 2015 s https://www.uradni-list.si/1/content?id=110802.  

 

Zakon o delovnih razmerjih (2013). Ljubljana: Uradni list RS, št. 21/13. Pridobljeno 17. 4. 

 2015 s http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784. 

 

Zaviršek, D. (2000). Hendikep kot kulturna travma: historizacija podob, teles in vsakdanjih 

 praks prizadetih ljudi. Ljubljana: Založba/*cf. 

Zupan, A. (2010). Invalid v urbanem okolju. Vita: zdravstvenovzgojna revija, 16, 6–8.  

Zupan, A. in Uršič, C. (ur.). (1997). Neodvisno življenje najtežje gibalno oviranih. Ljubljana: 

 Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo. 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1460
file:///C:/Users/DarjaV/Downloads/%09http:/www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa%3fid=ZAKO3841
https://www.uradni-list.si/1/content?id=100876
https://www.uradni-list.si/1/content?id=110802
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784


 
86 

 

VI. PRILOGE 

 

Priloga št. 1: Prikaz kodiranega intervjuja z delodajalcem podjetja I 

Priloga št. 2: Prikaz kodiranega intervjuja z delodajalko podjetja II 

Priloga št. 3: Prikaz kodiranega intervjuja z delodajalcem podjetja III 

Priloga št. 4: Prikaz kodiranega intervjuja z delodajalcem podjetja IV 

  



 
87 

 

Priloga št. 1: Prikaz kodiranega intervjuja z delodajalcem podjetja I 

Intervju št. I Kode I. reda Kode II. reda Kategorije 

 

1. Na kaj se, na splošno, 

osredotočate pri iskanju novega 

zaposlenega? Kaj se vam pri 

zaposlenemu zdi pomembno? 

 

Zaposlujemo glede na znanje, ki 

ga za posamezno delovno mesto 

zahtevamo. 

 

2. Opredelite, kakšno je vaše 

mnenje o gibalno oviranih 

osebah.  

 

Na to gledam z vidika dela, ki je 

zahtevano za posamezno 

delovno mesto. Če ga zmore 

opravljati, ne vidim nobenega 

problema. 

 

3. Menite, da imate dovolj 

znanja na področju gibalno 

oviranih oseb? 

 

Najbrž ne. 

 

4. Opredelite vaše mnenje o 

zaposlovanju gibalno oviranih 

oseb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlujejo ljudi glede 

na znanje, ki je 

potrebno za posamezno 

delovno mesto. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gledajo z vidika 

zahtevanega dela. (2) 

 

 

Če gibalno ovirana 

oseba zmore opravljati 

delo, ni problemov. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da najbrž 

nimajo dovolj znanja. 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znanje za posamezno 

delovno mesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obravnava zaposlenih 

glede na zahtevano 

delo. 

 

 

Ni težav, če ovirana 

oseba zmore opravljati 

delo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni dovolj znanja o 

gibalno oviranih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos do 

zaposlenih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibalno 

ovirani 
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Zaposlimo lahko kogarkoli, 

ampak vse je odvisno od zahtev, 

ki so dana za posamezno 

delovno mesto. 

 

5. Ali ste zainteresirani za 

zaposlovanje gibalno oviranih 

oseb? Utemeljite svoj odgovor.  

 

Ja, zainteresirani smo zaradi 

tega, da ne plačamo posebnega 

davka. 

 

6. Katere težave pričakujete pri 

delu gibalno ovirane osebe v 

vašem podjetju?  

 

Kot rečeno – zaposlimo samo 

take, ki izpolnjujejo zahteve za 

delovna mesta. 

 

7. Menite, da rabi gibalno 

ovirana oseba veliko 

prilagoditev pri svojem delu?  

 

Odvisno od stopnje gibalne 

oviranosti. 

 

8. Menite, da so gibalno ovirane 

osebe dovolj samostojne za 

opravljanje administrativnega 

dela v vašem podjetju? 

Zaposlujejo kogarkoli. 

(5) 

 

Mnenje je odvisno od 

zahtev, ki so dane za 

posamezno delovno 

mesto. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So zainteresirani za 

zaposlovanje. (7) 

 

Zaposlujejo, da ne 

plačajo posebnega 

davka. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlijo samo tiste, ki 

izpolnjujejo zahteve za 

delo. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditve so odvisne 

od stopnje gibalne 

oviranosti. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odprto zaposlovanje. 

 

 

Odvisnost mnenja 

glede na delovno 

mesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnost zaposlovanja 

gibalno oviranih oseb. 

 

Možnost zaposlovanja, 

da ne plačujejo davka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnost zaposlovanja 

gibalno oviranih oseb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditve so odvisne 

od stopnje gibalne 

oviranosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos do 

zaposlenih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

delovnega 

okolja 
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Administrativnega dela v našem 

podjetju je zelo malo, vendar ne 

vidim ovir za tako delo. 

 

9. Se bojite negativnega odziva 

drugih zaposlenih na gibalno 

ovirano osebo?  

 

Ne. 

 

10. Imate kakšne pretekle 

izkušnje z zaposlovanjem 

invalidnih oseb?  

 

Da, imamo zaposlene 3 osebe z 

omejitvami. 

Prvi delavec ne sme dvigovati 

bremen, težjih od 20 kg, zato je 

zaposlen kot hišnik in vratar in 

zelo dobro opravlja svoje delo. 

Drugi delavec je imel na 

delovnem mestu v proizvodnji 

hudo nesrečo in ima hudo 

poškodovanih nekaj prstov na 

rokah. Na UKC so mu jih 

uspešno prišili nazaj, vendar ne 

sme dvigovati težkih stvari, zato 

deluje na takih delih, kjer ne 

prihaja do dvigovanja težjih 

predmetov. 

Tretji delavec je imel 

 

Administrativnega dela 

je v podjetju zelo malo. 

(11) 

Ne vidijo ovir za delo 

gibalno ovirane osebe. 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne bojijo se 

negativnega odziva 

drugih zaposlenih. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imajo zaposlene tri 

osebe z omejitvami. 

(14) 

 

Prvi delavec ne sme 

dvigovati težkih 

bremen. (15) 

Zaposlen je kot hišnik 

in vratar. (16) 

Zelo dobro opravlja 

svoje delo. (17) 

Drugi delavec je imel 

hudo nesrečo na 

delovnem mestu. (18) 

 

Ima hudo 

poškodovanih nekaj 

prstov na roki. (19) 

 

 

Ne sme dvigovati 

težkih bremen. (20) 

 

 

Dela na delovnih 

mestih, kjer ni 

dvigovanja težjih 

predmetov. (21) 

 

Tretji delavec je imel 

možgansko kap. (22) 

 

Vrsta dela v podjetju. 

 

 

 

Ni ovir za delo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni strahu pred 

negativnim odzivom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni trije invalidi 

 

 

 

Zaposleni invalid ima 

omejitev pri 

dvigovanju. 

Zaposlen kot hišnik in 

vratar. 

 

Dobro opravljanje dela. 

 

Vzrok invalidnosti je 

huda nesreča na 

delovnem mestu. 

 

Huda poškodba prstov 

na rokah. 

 

 

Zaposleni invalid ima 

omejitev pri 

dvigovanju. 

 

Dela na prilagojenem 

delovnem mestu. 

 

 

 

Vzrok invalidnosti je v 

posledicah možganske 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsodki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

Vzroki za 

invalidnost 

zaposlenih 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

Prilagoditev 

delovnega 

okolja 

 

Vzrok 

invalidnosti 
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možgansko kap, tako da ima 

omejene sposobnosti za delo, 

sedaj pa je zaposlen le 4 ure 

dnevno v odpremi, kjer nalaga 

proizvode na kamione in 

opravlja druga lažja dela. 

 

11. Ali vaše pretekle izkušnje 

kakorkoli vplivajo na 

zaposlovanje gibalno oviranih 

oseb? 

 

Nimamo slabih izkušenj, tako da 

tudi nič ne vpliva na 

zaposlovanje. 

 

12. Ali poznate zakone, ki 

opredeljujejo zaposlovanje 

invalidov?  

 

To pozna prokuristka podjetja. 

 

13. Ali ste dovolj seznanjeni s 

prednostmi, ki ste jih lahko 

deležni, če zaposlite osebo s 

statusom invalida?  

 

Mislim da. 

 

14. Ali ste dovolj seznanjeni s 

sankcijami, ki ste jih lahko 

deležni, če ne zaposlite 

Ima omejene 

sposobnosti za delo. 

(23) 

Zaposlen je za štiri ure 

na dan. (24) 

 

Delo opravlja v 

odpremi, kjer nalaga 

proizvode na 

tovornjake in opravlja 

druga lažja dela. (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimajo slabih izkušenj. 

(26) 

 

Nič ne vpliva na 

zaposlovanje. (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakone o zaposlovanju 

invalidov pozna 

prokuristka podjetja. 

(28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da so dovolj 

seznanjeni s 

prednostmi 

zaposlovanja invalidov. 

(29) 

 

 

 

 

 

kapi. 

Zaposleni invalid ima 

omejene sposobnosti za 

delo. 

Zaposleni invalid dela 

štiri ure na dan. 

 

 

Dela na prilagojenem 

delovnem mestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni slabih izkušenj. 

 

 

Ni vpliva na 

zaposlovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje zakonov o 

zaposlovanju 

invalidov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznanjenost s 

prednostmi 

zaposlovanja invalidov. 

 

 

 

 

 

 

 

zaposlenih 

 

Težave pri 

delu 

 

 

Čas in kraj 

dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

 

 

 



 
91 

 

zadostnega števila oseb s 

statusom invalida? 

 

Mislim da. 

 

15. Ali menite, da potrebujete 

dodatne informacije o tem, 

kakšnih prednosti ste lahko 

deležni, če zaposlite osebo s 

statusom invalida? 

  

Vedno jih rabimo, ampak lahko 

bi jih dobili preko javnih občil 

in podobno. 

 

 

 

 

 

Menijo, da so dovolj 

seznanjeni s 

sankcijami. (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da vedno 

potrebujejo dodatne 

informacije. (31) 

 

Lahko bi jih dobili prek 

javnih občil. (32) 

 

 

 

 

 

Seznanjenost s 

sankcijami pri 

nezaposlovanju 

invalidov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedno je potreba po 

dodatnih informacijah. 

 

 

Informacije bi dobili 

prek javnih medijev. 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 
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Priloga št. 2: Prikaz kodiranega intervjuja z delodajalko podjetja II 

Intervju št. 2 Kode I. reda Kode II. reda Kategorije 

 

1. Na kaj se, na splošno, 

osredotočate pri iskanju novega 

zaposlenega? Kaj se vam pri 

zaposlenemu zdi pomembno?  

 

Zaposlene iščemo glede na 

delovno mesto, ki ga 

potrebujemo. Za vsako delovno 

mesto imamo napisano zahtevano 

stopnjo izobrazbe. Od zaposlenih 

pričakujemo pridnost, predanost 

in poštenost, da lahko 

vzpostavimo medsebojno 

zaupanje in spoštovanje. 

 

2. Opredelite, kakšno je vaše 

mnenje o gibalno oviranih 

osebah.  

 

Vse zaposlene obravnavamo 

enako, nimamo nikakršnih 

predsodkov do gibalno oviranih 

ljudi, v podjetju imamo 

zaposlenih 5 ljudi s statusom 

invalida. Vsi so zaposleni v 

proizvodnji. Zaradi zahtevnosti 

dela v proizvodnji ne bi mogli 

imeti zaposlenih oseb s težjimi 

poškodbami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlene iščejo glede 

na delovno mesto. (1) 

 

 

Za posamezno delovno 

mesto imajo zahtevano 

stopnjo izobrazbe. (2) 

 

Od zaposlenih 

pričakujejo pridnost, 

predanost in poštenost. 

(3) 

 

Želijo vzpostaviti 

medsebojno zaupanje 

in spoštovanje. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse zaposlene 

obravnavajo enako. (5) 

 

Nimajo nikakršnih 

predsodkov (6) 

 

V podjetju imajo 

zaposlenih pet 

invalidov. (7) 

Invalidi so zaposleni v 

proizvodnji. (8) 

 

Zaradi zahtevnosti dela 

ne bi mogli imeti 

invalidov zaposlenih v 

proizvodnji. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovno mesto. 

 

 

 

Zahtevana stopnja 

izobrazbe. 

 

 

 

Pričakovanja do 

zaposlenih. 

 

 

Pričakovanja do 

zaposlenih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obravnava zaposlenih. 

 

 

Ni predsodkov do 

gibalno oviranih oseb. 

 

Zaposleni invalidi. 

 

 

Področje zaposlitve za 

invalide. 

 

Vzroki za 

(ne)zaposlitev 

invalidov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

Stopnja 

izobrazbe 

 

 

 

Odnos do 

zaposlenih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos do 

zaposlenih 

 

Predsodki 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

Zaposlovanje 
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3. Menite, da imate dovolj 

znanja na področju gibalno 

oviranih oseb? 

 

Mislim, da imamo. Drugače se 

sproti učimo. 

 

4. Opredelite vaše mnenje o 

zaposlovanju gibalno oviranih 

oseb.  

 

Pri opravljanju 

administrativnega dela menim, 

da ne bi imeli nobenih večjih 

težav. Vsak se lahko za 

določeno delo s časoma izuči. 

Za osebe na invalidskih 

vozičkih bi bil problem, saj 

nimamo dvigala za dostop do 

pisarn. Težje bi bilo za slepe in 

slabovidne zaradi dela z 

računalniki, saj nimamo 

prilagojenih naprav. 

 

5. Ali ste zainteresirani za 

zaposlovanje gibalno oviranih 

oseb? Utemeljite svoj odgovor.  

 

Načeloma bi zaposlovali gibalno 

ovirane ljudi, vendar trenutno je 

v podjetju stanje tako, da je 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da imajo 

dovolj znanja o gibalno 

oviranih osebah. (10) 

 

Sproti se učijo. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibalno ovirane osebe 

ne bi imele večjih  

težav pri 

administrativnem delu. 

(12) 

 

Vsakdo se lahko za 

določeno delo sčasoma 

izuči. (13) 

 

Problem bi bil za osebe 

na invalidskih 

vozičkih. (14) 

Nimajo dvigala za 

dostop do pisarn. (15) 

 

Teže bi bilo za slepe in 

slabovidne osebe. (16) 

 

Nimajo prilagojenih 

naprav (računalnik). 

(17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načeloma bi 

zaposlovali gibalno 

ovirane osebe. (18) 

 

Trenutno je v podjetju 

povprečna starost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znanje o gibalno 

oviranih. 

 

 

Učenje o gibalno 

oviranih. 

 

 

 

 

 

 

 

Ni težav pri zaposlenih 

gibalno oviranih 

osebah v 

administrativnem delu. 

 

 

Možnost priučitve dela. 

 

 

 

Težave gibalno 

oviranih za delo. 

 

Ni dvigala za gibalno 

ovirane. 

 

Težave slepih in 

slabovidnih. 

 

Ni prilagojenih naprav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnost zaposlovanja 

gibalno oviranih oseb. 

 

 

Visoka starost 

zaposlenih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibalno 

ovirani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

 

Prilagoditev 

delovnega 

okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 
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povprečna starost zaposlenih 

visoka in pričakujemo, da bo 

vse več zaposlenih pred 

upokojitvijo imelo nekakšen 

status invalida kar se je že 

dogajalo. 

 

6. Katere težave pričakujete pri 

delu gibalno ovirane osebe v 

vašem podjetju?  

 

Če gledamo trenutno stanje, kjer 

sem že prej omenila zaradi 

starejših zaposlenih mislim, da 

bi bil problem pri hitrosti 

odzivanja, vendar je to problem 

tako pri zdravih starejših kot pri 

gibalno oviranih osebah. Ostalo 

menim, da ne bi bil problem. 

 

7. Menite, da rabi gibalno 

ovirana oseba veliko 

prilagoditev pri svojem delu?  

 

Odvisno kakšen status invalida  

bi imel. Tisti s težjimi 

poškodbami menim, da bi rabil 

več prilagoditev, recimo dostop 

do delavnega mesta (na primer 

dvigala) in pomoč drugih. 

Stroški za naše podjetje bi bili 

veliki, saj nimamo prilagojenega 

zaposlenih visoka. (19) 

 

Pričakujejo, da bo 

čedalje več zaposlenih 

pred upokojitvijo imelo 

nekakšen status 

invalida, kar se je že 

dogajalo. (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem gibalno 

ovirane osebe bi bil pri 

hitrosti odzivanja. (21) 

 

Odzivnost je problem 

tako pri zdravih 

starejših kot pri gibalno 

oviranih osebah. (22) 

Drugo ne bi bilo 

problem. (23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da so 

prilagoditve odvisne od 

tega, kakšen status 

invalida bi imela oseba. 

(24) 

Tisti s hujšimi 

poškodbami bi 

potrebovali več 

prilagoditev. (25) 

Potrebovali bi dostop 

do delovnega mesta 

(recimo dvigalo) in 

pomoč drugih. (26) 

Stroški za podjetje bi 

bili veliki. (27) 

Nimajo prilagojenega 

dostopa. (28) 

 

 

 

 

Pričakovanja dodatnih 

statusov invalida med 

zaposlenimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Težave v odzivnosti 

gibalno oviranih oseb. 

 

 

Težave v odzivnosti 

zdravih starejših oseb. 

 

 

 

Ni drugih težav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditve so odvisne 

od statusa invalida. 

 

 

 

Osebe s hujšimi 

poškodbami 

potrebujejo več 

prilagoditev. 

 

Potrebne prilagoditve 

za gibalno ovirane 

osebe. 

 

Stroški podjetja za 

prilagoditev. 

 

 

 

 

Predvidevanja 

za prihodnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

delovnega 

okolja 

 

 

 

Prilagoditev 

delovnega 

okolja 

 

 

Stroški 

podjetja 
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dostopa, torej bi morali 

investirat v dvigala ali 

prilagojene računalnike, če 

govorimo o administrativnem 

delu. 

 

8. Menite, da so gibalno 

ovirane osebe dovolj 

samostojne za opravljanje 

administrativnega dela v vašem 

podjetju? 

 

Da. Samostojnost bi pridobili s 

časom in izkušnjami, enako kot 

zdravi ljudje. 

 

9. Se bojite negativnega odziva 

drugih zaposlenih na gibalno 

ovirano osebo?  

 

Ne, menim, da je osveščenost 

dovolj velika, da do tega ne bi 

prihajalo. Seveda pa obstaja 

možnost, da se kakšna oseba s 

tem ne bi strinjala in bi gibalno 

ovirano osebo drugače 

obravnavala. 

 

10. Imate kakšne pretekle 

izkušnje z zaposlovanjem 

invalidnih oseb?  

 

Morali bi investirati v 

dvigala ali prilagojene 

računalnike. (29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da so gibalno 

ovirane osebe dovolj 

samostojne. (30) 

Samostojnost bi 

pridobili s časom in 

izkušnjami. (31) 

Enako  kot zdravi 

ljudje. (32) 

 

 

 

 

 

 

 

Ne bojijo se 

negativnega odziva. 

(33) 

Menijo, da je 

ozaveščenost dovolj 

velika. (34) 

Menijo, da negativnih 

odzivov ne bi bilo. (35) 

Menijo, da obstaja 

možnost, da bi kdo 

ovirano osebo drugače 

obravnaval. (36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicija podjetja v 

dvigalo in prilagojene 

računalnike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibalno ovirane osebe 

so samostojne. 

 

Samostojnost gibalno 

oviranih oseb bi se 

sčasoma izboljšala. 

 

Samostojnost je enaka 

kot pri zdravih ljudeh. 

 

 

 

 

 

 

Ni strahu pred 

negativnim odzivom. 

 

Ozaveščenost je 

zadovoljiva. 

 

Brez negativnih 

odzivov. 

 

Možnost drugačne 

obravnave gibalno 

oviranih oseb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroški 

podjetja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibalno 

ovirani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsodki 

 

 

 

 

Predsodki 
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Imamo 4 zaposlene invalide s 

skrajšanim delovnim časom. Po 

4 urah končajo delo, s tem pa 

mora nekdo drug dokončati 

delo, saj mora biti opravljeno v 

enem dnevu. Dela ne moremo 

preložiti na drug dan, niti ga ne 

moremo opravljati na daljavo. 

Tako, da v tem vidimo nekakšen 

problem oz. negativno stran. 

Štirje invalidi dejalo po 4 ure – 

1 invalid je bil poškodovan 

izven dela, 3 invalidi imajo 

bolezen. 

1 invalid dela po 8 ur, tudi on je 

bil poškodovan izven dela 

Morali bi ga prestaviti na drugo 

delovno mesto, kjer bi lahko 

sedel 2/3 delovnega časa. 

Takega delovnega mesta pa 

nimamo in ker ne moremo tega 

mu zagotoviti, se je pritožil. 

 

11. Ali vaše pretekle izkušnje 

kakorkoli vplivajo na 

zaposlovanje gibalno oviranih 

oseb? 

 

Do sedaj ni bilo problemov, vse 

smo sporazumno rešili, tako da 

menim, da tudi v prihodnje ne bi 

bilo težav. 

Imajo zaposlene štiri 

invalide s skrajšanim 

delovnim časom. (37) 

Delo končajo po štirih 

urah. (38) 

Nekdo drug mora 

dokončati delo. (39) 

Delo mora biti 

opravljeno v enem 

dnevu. (40) 

Dela ne morejo 

preložiti na naslednji 

dan. (41) 

Dela ne morejo 

opravljati na daljavo. 

(42) 

To je negativna stran. 

(43) 

 

 

En invalid se je 

poškodoval zunaj dela. 

(44) 

Trije invalidi imajo 

bolezen. (45) 

 

En invalid, poškodovan 

zunaj dela, dela osem 

ur na dan. (46) 

 

 

Morali bi ga prestaviti 

na drugo delovno 

mesto, kjer bi več 

sedel. (47) 

 

Tega delovnega mesta 

nimajo. (48) 

 

 

Invalid se je pritožil. 

(49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zdaj niso imeli 

problemov. (50) 

Vse so sporazumno 

rešili. (51) 

Menijo, da tudi v 

prihodnje ne bo težav. 

(52) 

 

Število zaposlenih 

invalidov. 

 

Delovni čas invalidov. 

 

Delo dokončujejo 

drugi. 

 

Čas za delo je omejen 

na en dan. 

 

 

Nezmožnost 

opravljanja dela na 

daljavo. 

 

 

 

 

Vzroki za invalidnost 

zaposlenih so v 

boleznih in poškodbah. 

 

 

 

Zaposlen invalid zaradi 

poškodbe, dela osem ur 

na dan. 

 

 

 

Potreba po novem 

delovnem mestu zaradi 

potrebe invalida po 

sedenju, 

 

Ni delovnega mesta. 

 

 

 

Pritožba invalida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje brez 

težav. 

 

Sporazumno reševanje. 

 

Pozitiven pogled na 

zaposlovanje v 

prihodnosti. 

Zaposlovanje 

 

 

 

Čas in kraj 

dela 

 

 

Čas in kraj 

dela 

 

 

 

 

 

 

Vzroki za 

invalidnost 

zaposlenih 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

Nova delovna 

mesta 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

Predvidevanja 

za prihodnost 
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12. Ali poznate zakone, ki 

opredeljujejo zaposlovanje 

invalidov?  

 

 Da, poznamo Zakon o 

zaposlitveni rehabilitacija in 

zaposlovanju invalidov. Namen 

zakona je povečati zaposljivost 

invalidov in vzpostaviti pogoje 

za njihovo enakovredno 

udeležbo na trgu dela z 

odstranjevanjem ovir in 

ustvarjanjem enakih možnosti. 

 

13. Ali ste dovolj seznanjeni s 

prednostmi, ki ste jih lahko 

deležni, če zaposlite osebo s 

statusom invalida?  

 

Da. Ni nam potrebno plačevati 

prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, če so 

prijavljeni na ZZZS kot invalid. 

Na sklad RS za vzpodbujanje 

zaposlovanja invalidov pa 

moramo vsak mesec pošiljati 

seznam invalidov oproščenih 

plačila prispevkov. Njihova 

invalidnost pa ni nastala kot 

posledica poškodbe pri delu ali 

poklicne bolezni pri istem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznajo Zakon o 

zaposlitveni 

rehabilitaciji in 

zaposlovanju 

invalidov. (53) 

 

Vedo, da je namen 

zakona povečati 

zaposljivost invalidov 

in vzpostaviti razmere 

za njihovo 

enakovredno udeležbo 

na trgu dela z 

odstranjevanjem ovir in 

ustvarjanjem enakih 

možnosti. (54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznanjeni so s 

prednostmi. (55) 

Ni jim treba plačevati 

prispevkov za 

pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje. 

(56) 

 

 

 

 

Vsak mesec morajo 

pošiljati seznam 

invalidov, oproščenih 

plačila prispevkov. (57) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje zakonov o 

zaposlovanju 

invalidov. 

 

 

 

 

Poznavanje namena 

zakona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznanjenje s 

prednostmi 

zaposlovanja invalidov. 

 

Ni treba plačevati 

prispevkov. 

 

 

 

 

 

Mesečno obveščanje 

slada RS o zaposlenih 

invalidih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 
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delodajalcu. 

 

14. Ali ste dovolj seznanjeni s 

sankcijami, ki ste jih lahko 

deležni, če ne zaposlite 

zadostnega števila oseb s 

statusom invalida? 

 

Da. 

 

15. Ali menite, da potrebujete 

dodatne informacije o tem, 

kakšnih prednosti ste lahko 

deležni, če zaposlite osebo s 

statusom invalida?  

 

Menim, da ne. Saj vse 

informacije lahko pridobimo in 

smo tudi jih na spletu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovolj so seznanjeni s 

sankcijami. (58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da ne 

potrebujejo dodatnih 

informacij. (59) 

Vse informacije lahko 

pridobijo na spletu. 

(60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznanjenost s 

sankcijami pri 

nezaposlovanju 

invalidov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni potrebe po dodatnih 

informacijah. 

 

Informacije dobijo na 

spletu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 
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Priloga št. 3: Prikaz kodiranega intervjuja z delodajalcem podjetja III 

Intervju št. III Kode I. reda Kode II. reda Kategorije 

 

1. Na kaj se, na splošno, 

osredotočate pri iskanju novega 

zaposlenega? Kaj se vam pri 

zaposlenemu zdi pomembno? 

 

Iščemo osebo, ki je sposobna 

samoiniciativnega dela, ki bo 

hitro pridobila manjkajoča 

znanja in ima močne 

komunikativne sposobnosti. 

 

2. Opredelite, kakšno je vaše 

mnenje o gibalno oviranih 

osebah.  

 

Od leta 2008 imamo 

zaposlenega paraplegika, ki je to 

postal zaradi prometne nesreče v 

mladih letih. Prav zato nimamo 

predsodkov oz. strahov. 

Obstajajo pa nekateri problemi 

oz. omejitve, ki so bolj izrazite v 

manjših kolektivih. Recimo to, 

da gibalno ovirana oseba ne 

more biti sama dežurna v 

trgovini, ker ne doseže blaga na 

višjih policah. 

Gibalno ovirana oseba dobro 

opravlja vse standardna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iščejo samoiniciativno 

osebo. (1) 

 

Iščejo osebo, ki bo 

hitro pridobila 

manjkajoča znanja. (2) 

 

Iščejo osebo, ki ima 

močne komunikativne 

sposobnosti. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od leta 2008 imajo 

zaposlenega 

paraplegika. (4) 

 

 

 

Nimajo predsodkov in 

strahov. (5) 

Obstajajo problemi oz. 

omejitve. (6) 

 

Problemi so izrazitejši 

v manjših kolektivih. 

(7) 

Gibalno ovirana oseba 

ne more biti sama 

dežurna v trgovini. (8) 

 

Oseba ne doseže blaga 

na višjih policah. (9) 

 

Gibalno ovirana oseba 

dobro opravlja 

standardna opravila. 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samoiniciativnost. 

 

 

Pridobivanje 

manjkajočih znanj. 

 

 

Močne komunikativne 

sposobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlen en 

paraplegik. (od leta 

2008) 

 

 

 

 

Ni predsodkov in 

strahov. 

 

Problemi in omejitve. 

 

Problemi v manjših 

kolektivih. 

 

 

Nesamostojnost 

gibalno ovirane osebe. 

 

Težave pri doseganju 

blaga na policah. 

 

 

Dobro opravljanje 

standardnih opravil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

Vzroki za 

invalidnost 

zaposlenih 

 

Predsodki 

 

Težave pri 

delu 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

 

 

Težave pri 

delu 
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opravila, ne more pa opravljati 

nepredvidenih del, recimo razne 

drobne pomoči pri rokovanju s 

pošiljkami, v delovnem prostoru  

in podobno. 

 

3. Menite, da imate dovolj 

znanja na področju gibalno 

oviranih oseb? 

 

V večini da. Vendar bi bilo 

dobro imeti na enem mestu 

zbrane vse in informacije v 

zvezi z ureditvijo delovnega 

prostora, dostopov in sanitarij, 

ter v zvezi s pravicami in 

obveznostmi delavcev in 

delojemalcev. 

 

4. Opredelite vaše mnenje o 

zaposlovanju gibalno oviranih 

oseb.  

 

Če gibalno ovirana oseba 

sprejme svoje omejitve kot 

dejstvo, ne vidim omejitev pri 

učinkovitosti in uspešnosti pri 

delu.  

Razen omejitev, ki izhajajo iz 

gibalnih ovir. 

 

 

Oseba ne more 

opravljati 

nepredvidenih del. (11) 

 

 

Oseba ne zmore drobne 

pomoči pri rokovanju s 

pošiljkami. (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da imajo v 

večini dovolj znanja o 

gibalno oviranih 

osebah. (13) 

Dobro bi bilo imeti 

informacije na enem 

mestu. (14) 

Informacije v zvezi z 

ureditvijo prostorov, 

dostopov in sanitarij. 

(15) 

Informacije v zvezi s 

pravicami delavcev in 

delojemalcev. (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne vidijo omejitev pri 

učinkovitosti in 

uspešnosti gibalno 

ovirane osebe pri delu. 

(17) 

 

 

Edine omejitve oseb so 

tiste, ki izhajajo iz 

gibalnih ovir. (18) 

 

 

 

 

 

 

Nezmožnost 

opravljanja 

nepredvidenih del. 

 

 

Nezmožnost 

opravljanja drobne 

pomoči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znanje o gibalno 

oviranih. 

 

 

Dostopnost informacij. 

 

 

Vsebina informacij. 

 

 

 

Vsebina informacij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni omejitev pri delu 

gibalno ovirane osebe. 

 

 

 

 

 

Omejitve so povezane 

z gibanjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibalno 

ovirani 

 

 

 

Informiranost 

 

 

Informiranost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibalno 

ovirani 

 

 

 

 

Težave pri 

delu 
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5. Ali ste zainteresirani za 

zaposlovanje gibalno oviranih 

oseb? Utemeljite svoj odgovor.  

 

Tukaj imam nevtralen odgovor.  

Imamo zaposleno gibalno 

ovirano osebo, ne bomo pa je 

nujno nadomestili z drugo 

gibalno ovirano osebo v primeru 

fluktuacije. 

 

6. Katere težave pričakujete pri 

delu gibalno ovirane osebe v 

vašem podjetju?  

 

V praksi je dejansko več 

bolniškega staža predvsem iz 

naslova rednih rehabilitacij, ki 

so verjetno nujne in potrebne za 

zdravje. Mesečna odsotnost pa 

pomeni določeno težavo pri 

organizaciji dela, strošek pa bi 

lahko bil pokrit iz skupnih 

sredstev, ne iz sredstev podjetja.  

 

7. Menite, da rabi gibalno 

ovirana oseba veliko 

prilagoditev pri svojem delu? 

  

Vse je odvisno od delovnega 

mesta in delovnih prostorov. V 

našem primeru smo dosegli 

 

 

 

 

 

 

 

Imajo nevtralen 

odgovor. (19) 

 

Imajo zaposleno 

gibalno ovirano osebo. 

(20) 

V primeru fluktuacije 

ne bodo nujno 

nadomestili 

zaposlenega invalida z 

drugo gibalno ovirano 

osebo. (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oseba ima več 

bolniškega staža zaradi 

rednih rehabilitacij. 

(22) 

 

 

 

Mesečna odsotnost 

zaposlenega pomeni 

težave pri organizaciji 

dela. (23) 

 

Stroški bi se lahko 

pokrivali iz skupnih 

sredstev, ne iz sredstev 

podjetja. (24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da so 

prilagoditve odvisne od 

delovnega mesta in 

delovnih prostorov. 

(25) 

 

 

 

 

 

 

 

Različna mnenja. 

 

 

Zaposlitev gibalno 

ovirane osebe. 

 

Nadomestitev 

zaposlenega invalida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolniški staž. 

 

 

 

 

 

 

Organizacijske težave. 

 

 

 

Kritje stroškov iz 

skupnih sredstev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditve so odvisne 

od delovnega mesta in 

prostorov. 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

Stroški 

podjetja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

delovnega 

okolja 
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delno izboljšanje s preselitvijo 

pisarn, še vedno pa je odprt 

problem sanitarij za gibalno 

ovirano osebo, ki je povezan z 

velikimi stroški. 

 

8. Menite, da so gibalno 

ovirane osebe dovolj 

samostojne za opravljanje 

administrativnega dela v vašem 

podjetju? 

 

Zakaj bi se omejevali na 

administrativna dela, sploh, če 

so mišljena kot pomožna dela.  

Danes, ko vedno več delamo na 

daljavo, so osebe sposobne 

delati karkoli. 

Po naših izkušnjah je sedenje 

osem ur velik problem. Gibalno 

neovirane osebe med delom ne 

sedijo ves čas na stolu ampak se 

vmes gibajo in tako neopazno 

raztezajo. Sedenje osem ur na 

stolu dan za dnem je velika 

težava tudi za neovirane osebe. 

Verjetno bi bilo potrebno razviti 

udobnejša delovna mesta, kjer bi 

bila možnost za razgibavanje 

tudi za gibalno ovirane osebe. 

Druga alternativa je delo od 

doma, če je možno tam 

Izboljšanje so dosegli s 

preselitvijo pisarn. (26) 

 

Niso še rešili problema 

dostopa do sanitarij. 

(27) 

 

Problem je povezan z 

velikimi stroški. (28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne želijo se omejevati 

na administrativna 

dela. (29) 

 

 

 

Menijo, da so gibalno 

ovirane osebe sposobne 

delati karkoli. (30) 

 

 

Velik problem je 

osemurno sedenje. (31) 

 

Gibalno neovirane 

osebe se med delom 

neopazno razgibajo. 

(32) 

 

 

 

 

 

 

 

Morali bi razviti 

udobnejša delovna 

mesta. (33) 

 

Morali bi omogočiti 

razgibavanje gibalno 

oviranih oseb. (34) 

 

Alternativa dela je delo 

od doma. (35) 

Selitev na novo 

lokacijo. 

 

Dostop do sanitarij. 

 

 

 

Stroški pri odpravljanju 

težav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Različnost dela v 

podjetju. 

 

 

 

 

Sposobnost dela 

gibalno oviranih oseb. 

 

 

 

Nepremično delo. 

 

 

 

Razlike med 

zaposlenimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primernejša delovna 

mesta. 

 

 

Možnost razgibavanja. 

 

 

 

 

Delo na daljavo. 

Prilagoditev 

delovnega 

okolja 

 

 

Stroški 

podjetja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

Gibalno 

ovirani 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

Prilagoditev 

delovnega 

okolja 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

delovnega 

okolja 
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zagotoviti ustrezen prostor in če 

se odpravi druge probleme z 

delom od doma. 

 

9. Se bojite negativnega odziva 

drugih zaposlenih na gibalno 

ovirano osebo?  

 

Ne. 

 

10. Imate kakšne pretekle 

izkušnje z zaposlovanjem 

invalidnih oseb?  

 

Da, pretežno pozitivne 

 

11. Ali vaše pretekle izkušnje 

kakorkoli vplivajo na 

zaposlovanje gibalno oviranih 

oseb? 

Da, vendar enako kot tudi 

izkušnje z zaposlovanjem drugih 

oseb. 

12. Ali poznate zakone, ki 

opredeljujejo zaposlovanje 

invalidov?  

Ne. 

13. Ali ste dovolj seznanjeni s 

prednostmi, ki ste jih lahko 

deležni, če zaposlite osebo s 

 

Morali bi zagotoviti 

ustrezen prostor in 

odpraviti probleme, da 

bi delali od doma. (36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne bojijo se negativnih 

odzivov drugih 

zaposlenih. (37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imajo pretežno 

pozitivne pretekle 

izkušnje. (38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretekle izkušnje 

vplivajo na 

zaposlovanje gibalno 

oviranih oseb. (39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne poznajo zakonov o 

zaposlovanju 

invalidov. (40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagotovitev prostora za 

delo na daljavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni strahu pred 

negativnim odzivom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivne pretekle 

izkušnje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv preteklih 

izkušenj na 

zaposlovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznavanje zakonov 

o zaposlovanju 

invalidov. 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

delovnega 

okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsodki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 
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statusom invalida?  

 

Samo delno, mislim da premalo. 

 

14. Ali ste dovolj seznanjeni s 

sankcijami, ki ste jih lahko 

deležni, če ne zaposlite 

zadostnega števila oseb s 

statusom invalida? 

 

Da. 

 

15. Ali menite, da potrebujete 

dodatne informacije o tem, 

kakšnih prednosti ste lahko 

deležni, če zaposlite osebo s 

statusom invalida?  

 

Da, potrebno bi bilo, da bi bile 

informacije podane pregledno in 

enostavno ne enem mestu. Žal 

pa naša celotna zakonodaja ni 

podana na podoben način, kar 

povzroča probleme vsem, ki ne 

živimo od razlaganja 

zakonodaje. 

Delno so seznanjeni s 

prednostmi 

zaposlovanja invalidov. 

(41) 

Menijo, da so premalo 

seznanjeni. (42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da so dovolj 

seznanjeni s 

sankcijami. (43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da potrebujejo 

dodatne informacije. 

(44) 

 

Radi bi imeli 

informacije, podane 

pregledno in na enem 

mestu. (45) 

 

Zaradi podanosti 

zakonodaje imajo 

težave vsi, ki ne živijo 

od razlaganja 

zakonodaje. (46) 

 

 

Delna seznanjenost s 

prednostmi 

zaposlovanja invalidov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznanjenost s 

sankcijami pri 

nezaposlovanju 

invalidov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potreba po dodatnih 

informacijah. 

 

 

Podanost dodatnih 

informacij. 

 

 

 

Težave z 

razumevanjem 

zakonodaje. 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 
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Priloga št. 4: Prikaz kodiranega intervjuja z delodajalcem podjetja IV 

Intervju št. IV Kode I. reda Kode II. reda Kategorije 

 

1. Na kaj se, na splošno, 

osredotočate pri iskanju novega 

zaposlenega? Kaj se vam pri 

zaposlenemu zdi pomembno? 

 

Pri našem delu (ne glede na 

delovno mesto) je glede na 

dejavnost na prvem mestu 

poštenost in odgovornost (in pa 

seveda v sladu z zakonom 

nekaznovanost).  Nadalje za 

varnostnike v intervenciji in 

obhodne varnostnike so 

pomembne gibalne in splošno 

psihofizične sposobnosti (že po 

zakonu oz. podzakonskih aktih), 

saj imajo pri usposabljanju in 

izpitih za NPK v predmetniku  

samoobrambo. Delo varnostnih 

tehnikov je tudi delo na višini 

(lestve, odri), zato tudi ta profil 

zahteva podobne lastnosti. 

 

2. Opredelite, kakšno je vaše 

mnenje o gibalno oviranih 

osebah.  

 

Nimam na splošno mnenja o 

gibalno oviranih osebah. Med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iščejo iste 

karakteristike pri 

ljudeh, ne glede na 

delovno mesto. (1) 

 

Na prvem mestu iščejo 

poštenost in 

odgovornost. (2) 

 

Skladno z zakonom je 

pomembna 

nekaznovanost. (3) 

 

 

 

 

Pomembne so gibalne 

in psihofizične 

sposobnosti. (4) 

 

 

 

 

 

Delo varnostnih 

tehnikov se izvaja na 

višini. (5) 

 

Zahtevajo se 

sposobnosti opravljanja 

dela na višini. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimajo splošnega 

mnenja o gibalno 

oviranih osebah. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje oseb ne 

glede na delovno 

mesto. 

 

 

 

Poštenost in 

odgovornost. 

 

 

Nekaznovanost. 

 

 

 

 

Gibalne in psihofizične 

sposobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Delo na višini. 

 

 

 

Sposobnosti 

opravljanja višinskega 

dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brez mnenja o gibalno 

oviranih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

Čas in kraj 

dela 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibalno 

ovirani 
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njimi so zagotovo taki, ki bi 

lahko našli v našem podjetju 

delovno mesto, čeprav izredno 

redko in za zdaj bolj 

hipotetično, saj tudi na upravi in 

VNC-ju nimamo prilagojenega 

dostopa (smo v nadstropju ter 

nimamo dvigala). Prav gotovo 

se med njimi najde tudi kdo, ki 

že pri naši prvi zahtevi ne bi 

ustrezal. 

 

3. Menite, da imate dovolj 

znanja na področju gibalno 

oviranih oseb? 

 

Najverjetneje nimam dovolj 

znanja, čeprav čisto brez njega 

nisem oz. nismo. Vendar se 

glede na našo dejavnost in 

specifične razmere nismo 

posebej trudili da bi ugotavljali 

možnosti takih zaposlitev, saj po 

našem mnenju obstajajo veliko 

bolj primerne dejavnosti za 

zaposlovanje gibalno motenih 

oseb. 

 

4. Opredelite vaše mnenje o 

zaposlovanju gibalno oviranih 

oseb. 

V podjetju imamo trenutno 

Zagotovo bi nekateri 

našli delovno mesto v 

podjetju. (8) 

 

Izjemno težko in samo 

hipotetično bi se lahko 

zaposlili. (9) 

 

 

Nimajo urejenega 

dostopa do uprave in 

VNC, ker nimajo 

dvigala. (10) 

 

Nekateri ne bi ustrezali 

že pri prvi zahtevi. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najverjetneje nimajo 

dovolj znanja. (12) 

 

Niso čisto brez znanja. 

(13) 

 

 

Niso se posebej trudili 

ugotavljati možnosti 

zaposlovanja gibalno 

oviranih oseb. (14) 

 

Menijo, da obstajajo 

veliko primernejše 

dejavnosti za 

zaposlovanje gibalno 

oviranih oseb. (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlenih je pet 

invalidov, nekoč pa jih 

Določeni se lahko 

zaposlijo. 

 

 

Hipotetična zaposlitev 

 

 

 

 

Ni urejen dostop do 

delovnega mesta. 

 

 

 

Neustreznost 

kandidatov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neznanje o gibalno 

oviranih.  

 

Znanje o gibalno 

oviranih. 

 

 

 

Iskanje možnosti 

zaposlovanja gibalno 

oviranih oseb. 

 

 

Obstoj drugih 

zaposlitev za gibalno 

ovirane osebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število zaposlenih 

invalidov. 

Zaposlovanje 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

Prilagoditev 

delovnega 

okolja 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibalno 

ovirani 

 

Gibalno 

ovirani 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 
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zaposlenih 5 invalidov, smo pa 

jih včasih imeli celo 7. Eden je 

brez dveh prstov na roki, dva 

zaposlena sta kronična srčna 

bolnika, en je imel operacijo 

zaradi raka, en pa ne sme 

dvigovati bremen težjih od 5kg. 

Tudi prej smo že imeli 

zaposlene ljudi, ki niso smeli 

dvigovati težkih bremen. Nihče 

ni postal invalid v času, ko je pri 

nas, so pa trenutno vsi zaposleni 

za osem ur. Nekoč smo imeli 

dva, ki sta delala polovični 

delavni čas, zdaj pa ni več tako. 

Jaz predvidevam, da je v 

množici gibalno motenih oseb 

celo več takih, ki bi imeli 

pozitivne lastnosti, ki jih v 

vsakem podjetju zahtevajo 

ravno zaradi svoje 

hendikepiranosti. Po navadi 

skušajo tekmovati s sodelavci s 

poudarjanjem drugih svoji 

dobrih lastnosti in nadomestijo 

pomanjkljivosti s tem da so v 

drugih ozirih boljši. 

 

5. Ali ste zainteresirani za 

zaposlovanje gibalno oviranih 

oseb? Utemeljite svoj odgovor. 

  

je bilo sedem. (16) 

 

En zaposleni je brez 

dveh prstov na roki. 

(17) 

Dva zaposlena sta 

kronična srčna bolnika. 

(18) 

En zaposleni je imel 

operacijo zaradi raka. 

(19) 

En zaposleni ne sme 

dvigovati bremen, 

težjih od 5 kg. (20) 

 

 

 

Invalidnost je nastala 

pred zaposlitvijo v 

podjetju. (21) 

 

Vsi zaposleni delajo 

polni delovni čas (21) 

 

Nekoč so imeli dva 

zaposlena za polovični 

delovni čas. (22) 

 

 

Predvidevajo, da je v 

množici gibalno 

oviranih oseb veliko 

takih, ki imajo 

pozitivne lastnosti, 

primerne za zaposlitev. 

(23) 

 

 

 

 

Ker želijo te osebe 

tekmovati s sodelavci, 

poudarjajo svoje dobre 

lastnosti in nadomestijo 

svoje pomanjkljivosti. 

(24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzrok za invalidnost. 

 

 

Vzrok za invalidnost. 

 

 

Vzrok za invalidnost. 

 

 

Težave pri delu. 

 

 

 

 

 

Nastanek invalidnosti. 

 

 

 

Delovni čas invalidov. 

 

 

 

Delovni čas invalidov. 

 

 

 

 

Veliko gibalno 

oviranih s pozitivnimi 

lastnostmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekmovalnost gibalno 

oviranih oseb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzrok za 

invalidnost 

zaposlenih 

 

Vzrok za 

invalidnost 

zaposlenih 

 

Težave pri 

delu 

 

 

Vzroki za 

invalidnost 

zaposlenih 

 

 

Čas in kraj 

dela 

 

 

 

 

 

Gibalno 

ovirani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibalno 

ovirani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
108 

 

Glede na izredno slabo izbiro 

primernih delovnih mest v 

našem podjetju nismo posebej 

zainteresirani za zaposlovanje 

gibalno oviranih oseb. 

Načeloma pa imamo zaposlenih 

več invalidov, kot je po zakonu 

potrebno, vendar le-ti niso 

gibalno ovirani. Večinoma so to 

invalidi 3. kategorije, katerih 

invalidnosti ne moti pri svojem 

delu. 

 

6. Katere težave pričakujete pri 

delu gibalno ovirane osebe v 

vašem podjetju?  

 

Posebnih težav ne vidim, razen 

teh da prostori na sedežu niti 

drugje niso prilagojeni dostopu 

invalidov z gibalnimi ovirami. 

Težava, katero bi posebej 

izpostavil je v tem, da ko enkrat 

invalida zaposliš za nedoločen 

čas, ga ne moreš odpustiti. Ta 

zakonska ureditev po moji oceni 

zmanjšuje možnosti 

zaposlovanja invalidov, saj če 

imaš možnost dela za invalida 

danes, še ne pomeni da boš imel 

tako delovno mesto tudi jutri. 

Kar se nas tiče, je to glaven 

Imajo slabo izbiro 

delovnih mest. (25) 

 

 

Niso posebno 

zainteresirani za 

zaposlovanje gibalno 

oviranih oseb. (26) 

 

 

Imajo zaposlenih več 

invalidov. (27) 

 

Zaposleni invalidi niso 

gibalno ovirani. (28) 

 

Zaposleni so invalidi 3. 

kategorije. (29) 

 

Invalidnost jih ne moti 

pri delu. (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pričakujejo 

posebnih težav. (31) 

 

Nimajo prilagojenega 

dostopa za gibalno 

ovirane. (32) 

 

 

 

Težava je, da ne moreš 

odpustit invalida, ki si 

ga zaposlil za 

nedoločen delovni čas. 

(33) 

 

Menijo, da ta zakonska 

ureditev zmanjšuje 

možnosti zaposlitve. 

(34) 

 

Ni nujno, da bo 

delovno mesto za 

invalida vedno na 

voljo. (35) 

 

 

 

Delovna mesta. 

 

 

 

Ni interesa za 

zaposlovanje gibalno 

oviranih oseb. 

 

 

Zaposlenost invalidov. 

 

 

Zaposlenost invalidov. 

 

 

Zaposlenost invalidov. 

 

 

Ni težav pri delu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni posebnih težav. 

 

 

Potrebne prilagoditve 

za gibalno ovirane. 

 

 

 

 

Odpuščanje zaposlenih 

invalidov. 

 

 

 

 

Slaba zakonodaja. 

 

 

 

 

Ni zagotovil za 

delovno mesto za 

invalida. 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

Prilagoditev 

delovnega 

okolja 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

Predvidevanja 

za prihodnost 
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zadržek za zaposlovanje 

invalidov ki so gibalno ovirane. 

 

7. Menite, da rabi gibalno 

ovirana oseba veliko 

prilagoditev pri svojem delu?  

 

V določenih primerih, kot je 

naš, zagotovo da. 

 

8. Menite, da so gibalno 

ovirane osebe dovolj 

samostojne za opravljanje 

administrativnega dela v vašem 

podjetju? 

 

Da. 

 

9. Se bojite negativnega odziva 

drugih zaposlenih na gibalno 

ovirano osebo? 

 

Ne. 

 

10. Imate kakšne pretekle 

izkušnje z zaposlovanjem 

invalidnih oseb?  

 

Imamo več pozitivnih kot 

negativnih izkušenj. Je pa res, 

da je pri nekaterih posameznikih 

prišlo do izkoriščanja priložnosti 

Zakonodaja je glavni 

zadržek  pri 

zaposlovanju gibalno 

oviranih oseb. (36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da gibalno 

ovirana oseba 

potrebuje veliko 

prilagoditev za delo v 

podjetju. (37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da so gibalno 

ovirane osebe dovolj 

samostojne. (38) 

 

 

 

 

 

 

 

Ne bojijo se 

negativnega odziva. 

(39) 

 

 

 

 

 

 

 

Imajo več pozitivnih 

kot negativnih 

izkušenj. (40) 

 

Nekateri posamezniki 

so izkoriščali 

priložnosti za bolniško 

odsotnost. (41) 

Težave pri 

zaposlovanju zaradi 

zakonov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potreba po 

prilagoditvah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostojnost gibalno 

oviranih oseb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni strahu pred 

negativnim odzivom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več pozitivnih kot 

negativnih izkušenj.  

 

 

Izkoriščanje položaja. 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

delovnega 

okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Težave pri 

delu 

 

 

 

 

 

 

 

Predsodki 

 

 

 

 

 

  

 

Zaposlovanje 

 

 

Zaposlovanje 
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za bolniško odsotnost, saj so v 

primerih, ko ni bilo možno 

dobiti dopusta enostavno rekli 

da gredo na bolniško in jo tudi 

brez problema dobili. Vendar do 

takih pojavov ni prišlo le pri 

invalidih. 

11. Ali vaše pretekle izkušnje 

kakorkoli vplivajo na 

zaposlovanje gibalno oviranih 

oseb? 

Zagotovo da. 

12. Ali poznate zakone, ki 

opredeljujejo zaposlovanje 

invalidov?  

Mislim da poznamo kar nekaj 

zakonov ali bolje rečeno členov 

zakona oz podzakonskih aktov, ki 

urejajo zaposlovanje invalidov. 

13. Ali ste dovolj seznanjeni s 

prednostmi, ki ste jih lahko 

deležni, če zaposlite osebo s 

statusom invalida?  

 

Smo seznanjeni s prednostmi pri 

zaposlitvi osebe s statusom 

invalida oziroma bolje rečeno s 

sankcijami v primeru 

nezadostnega števila zaposlenih 

invalidov. 

 

 

 

 

 

Brez težav so dobili 

dovoljenje za bolniško 

odsotnost. (42) 

 

Tega niso počeli samo 

invalidi. (43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretekle izkušnje 

vplivajo na 

zaposlovanje. (44) 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da poznajo kar 

nekaj zakonov, členov 

zakona oziroma 

podzakonskih aktov, ki 

urejajo zaposlovanje 

invalidov. (45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznanjeni so s 

prednostmi 

zaposlovanja invalidov. 

(46) 

 

Seznanjeni so s 

sankcijami v primeru 

nezadostnega števila 

zaposlenih  invalidov. 

(47) 

 

 

 

 

 

 

Izkoriščanje položaja. 

 

 

 

Izkoriščanje 

delodajalca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv preteklih 

izkušenj na 

zaposlovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje zakonov o 

zaposlovanju 

invalidov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznanjenje s 

prednostmi 

zaposlovanja invalidov. 

 

 

Seznanjenost s 

sankcijami pri 

nezaposlovanju 

invalidov. 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 
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14. Ali ste dovolj seznanjeni s 

sankcijami, ki ste jih lahko 

deležni, če ne zaposlite 

zadostnega števila oseb s 

statusom invalida? 

Da. 

 

15. Ali menite, da potrebujete 

dodatne informacije o tem, 

kakšnih prednosti ste lahko 

deležni, če zaposlite osebo s 

statusom invalida? 

 

Ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznanjeni so s 

sankcijami v primeru 

nezadostnega števila 

zaposlenih  invalidov. 

(47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menijo, da ne 

potrebujejo dodatnih 

informacij.  (48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznanjenost s 

sankcijami pri 

nezaposlovanju 

invalidov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni potrebe po dodatnih 

informacijah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 

 

 


