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IZVLEČEK 

V magistrski nalogi smo analizirali teoretske koncepte področja zaposlovanja invalidov. 

Raziskali smo pomen dela za človeka, brezposelnost in njene posledice ter položaj 

invalidov na trgu dela. Opredelili smo tudi temeljne pojme, ki se pojavljajo v povezavi z 

invalidi in njihovim zaposlovanjem, njihove temeljne pravice, ki izhajajo tako iz 

mednarodnih virov kot tudi iz slovenske zakonodaje. Bolj podrobno smo predstavili tudi 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter zaposlitvene možnosti za 

invalide in posebne oblike zaposlovanja.  

Glavni namen magistrskega dela je bil raziskati stališča delodajalcev do zaposlovanja 

invalidov. S tem namenom smo predstavili ključne raziskave, ki so bile na tem področju že 

narejene (tako v Sloveniji kot tudi v tujini). Ker je prav od stališč delodajalcev do 

invalidov najbolj odvisna odločitev o njihovi zaposlitvi, smo jih podrobno raziskali. 

Stališča delodajalcev do zaposlovanja invalidov smo raziskovali glede na različne 

spremenljivke, in sicer glede na status podjetja, njegovo velikost ter tudi glede na podatek, 

ali že imajo izkušnje z zaposlovanjem invalidov.  

Ugotovili smo, da prihaja do statistično pomembnih razlik v stališčih delodajalcev do 

zaposlovanja invalidov in statusom podjetja, in sicer da imajo delodajalci, ki izhajajo iz 

običajnih podjetij, statistično značilno bolj odklonilna stališča do zaposlovanja invalidov 

kot delodajalci iz invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov. Tudi pri raziskovanju 

statistične pomembnosti razlik med stališči delodajalcev do zaposlovanja invalidov in 

velikostjo podjetja smo ugotavljali, da so le-te pomembne in da imajo delodajalci iz velikih 

podjetjih v povprečju statistično značilno bolj odklonilna stališča do zaposlovanja 

invalidov. Pri raziskovanju stališč delodajalcev do zaposlovanja invalidov glede na 

pretekle izkušnje z zaposlovanjem invalidov nismo ugotavljali statistično pomembnih 

razlik, razen pri določenih skupinah invalidnosti.  

Ker smo predvidevali, da delodajalci nimajo enakih stališč do zaposlovanja oseb z 

različnimi vrstami invalidnosti, smo raziskali tudi stališča delodajalcev do posameznih 

skupin invalidov ter do zaposlovanja le-teh. Pri tem smo ugotavljali, da imajo delodajalci 

najbolj pozitivna stališča do zaposlovanja oseb, ki imajo kronične bolezni ter do oseb s 

telesnimi okvarami, najbolj odklonilna pa do zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem 

razvoju in oseb s težavami na področju duševnega zdravja.  

Prav tako smo preverili, v kolikšni meri so delodajalci seznanjeni s prednostmi, ki izvirajo 



 

iz zaposlovanja invalidov ter ali menijo, da na tem področju potrebujejo dodatna znanja in 

informacije. Delodajalci v povprečju menijo, da njihova seznanjenost s prednostmi, ki so 

jih lahko deležni pri zaposlovanju invalidov, ni posebej pomanjkljiva, nadaljnja analiza pa 

je pokazala, da so pri tem zelo velike razlike, če ugotavljamo seznanjenost delodajalcev 

glede na status podjetja (delodajalci iz običajnih podjetij so bistveno manj seznanjeni s 

prednostmi), velikost podjetja (delodajalci iz srednje velikih podjetij so s prednostmi 

najbolj seznanjeni, iz malih podjetij pa najmanj) in pretekle izkušnje z zaposlovanjem 

invalidov (delodajalci, ki imajo izkušnje z zaposlovanjem invalidov, so s prednostmi bolj 

seznanjeni). Prav tako smo ugotavljali, da imajo največjo potrebo po dodatnih znanjih in 

informacijah s tega področja delodajalci iz običajnih podjetij, ter tisti delodajalci, ki še 

nimajo izkušenj z zaposlovanjem invalidov.   

Magistrsko delo s svojo teoretično vsebino skupaj z rezultati kvantitativne raziskave lahko 

bistveno prispeva k razvoju stroke zaposlitvene rehabilitacije. Dobljeni rezultati so 

pokazali, kakšna stališča imajo delodajalci do invalidov in njihovega zaposlovanja. Ta 

podatek je izrednega pomena pri širjenju mreže delodajalcev, pri izbiri ustreznih delovnih 

mest za posameznega invalida ter tudi pri načrtovanju dejavnosti za ozaveščanje 

delodajalcev in širše javnosti o invalidnosti in delovni učinkovitosti invalidov. Pomemben 

podatek je tudi, v kolikšni meri delodajalci poznajo prednosti, ki so jih lahko deležni kot 

zaposlovalci invalidov, saj se na podlagi tega lahko organizirajo različne dejavnosti za 

ozaveščanje potencialnih delodajalcev o tej tematiki.  
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ABSTRACT 

We have analysed theoretical concepts from the area of disabled people employment. We 

have researched the meaning of work for a person, unemployment, its consequences, and 

the position of disabled people on the labour market. We have defined basic terms, which 

are in connection with disabled people and their employment, their basic rights, which are 

derived from the international sources as well as from the Slovenian legislation. We have 

presented the Law of employment rehabilitation and employment of disabled people as 

well as employment possibilities for disabled  people and special forms of employment. 

The main purpose of the master's thesis has been to research the standpoints of employers 

to disabled people employment. We have presented some key researches with this purpose, 

which have been done at the area (in Slovenia as well as abroad). We have researched the 

standpoints of the employers in details because the decision about the employment of  

disabled people depends on that. We have researched the standpoint of the employers to 

employment of disabled people according to different factors depending on the status of  a  

company, its size and also the information if they already have experience with disabled  

people employment. 

We have found out that there are statistically important differences in the employers' 

standpoints to disabled people employment and status of a company where the employers 

from the regular companies have statistically more negative standpoints to employment of 

disabled people than employers from the companies that hire disable people and 

employment centres. When researching statistically important differences between the 

viewpoints of employers to the employment of disabled people and the size of  a company 

we have found out that these differences are important and that employers from big 

companies in average have statistically more negative standpoints for employment of 

disabled people. When researching standpoints of employers to employment of disabled 

people according to their past experience with employment of disabled people, we have not 

found statistically important differences, except with certain groups of disabilities. Because 

we had expected that employers do not have the same standpoints to employment of 

persons with different sorts of disabilities, we have researched the viewpoints of employers 

to different  groups of disabled people and their employment. We have found out that the 

employers have the most positive viewpoints to employ persons with chronical diseases 

and to persons with physical disabilities, the most negative viewpoints they have to 

employment of people with psychological disorders and people with problems at the 



 

psychological health area. We have also researched to what extend the employers are 

familiar with advantages they might have if they employ a disabled person and if they 

think that their knowledge  about advantages they might get if they employ a disabled 

person is not particularly low. Further analysis has shown that there are very big 

differences if we research knowledge of employers according to the status of the company 

(employers from regular companies have substantially less knowledge about the 

advantages), size of the company (employers from the middle-sized companies know the 

most about the advantages, from the small companies the least) and past experiences with 

employment of disabled people (the employers who have experience with employment of 

disabled people know more about the advantages). We have also found out that the 

employers from regular companies have the biggest need for additional knowledge and 

information from the area and those employers who do not have past experience with 

employment of  disabled people. 

The master's thesis can (with its theoretical content and together with the results of the 

quantitative research) importantly contribute to the development of  the  employment 

rehabilitation profession. The gained results have shown what the standpoints of the 

employers are to disabled people and their employment. This datum has an important 

meaning when spreading the net of the employers, when choosing appropriate work places 

for the individual disabled person, and work efficiency of the disabled persons. An 

important datum is also the level of knowledge about advantages the employers know 

about which the employers of disabled people can get because of that different activities 

can be organized for awareness of potential  employers about this topic. 

 

KEYWORDS: 

a disabled person, employment of disabled people, employment rehabilitation, employees, 

opinions. 
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1 

UVOD 

Čeprav obstajajo številni pravni akti, ki preprečujejo diskriminacijo in vsem ljudem 

omogočajo enake pogoje, opažamo, da v vsakdanjem življenju ni vedno tako. Še vedno 

obstajajo skupine ljudi, ki so zaradi različnih razlogov marginalizirane in diskriminirane, 

med njimi so tudi invalidi. Družba namreč invalide še vedno pogosto obravnava kot 

drugorazredne državljane. Zaviršek (2000) navaja različne psihološke odzive, ki jih ima 

družba do invalidov: pomilovanje, zanikanje, izogibanje, strah, nelagodje, pokroviteljstvo, 

sovraštvo ipd. Torej po eni strani izraža družba do njih pretirano sočustvovanje, po drugi 

pa odpor in sovraštvo. Obe reakciji sta v veliko škodo invalidom, saj jih še bolj potiskata 

na rob družbenega dogajanja in dodatno vplivata na njihovo socialno izključenost.  

Zaviršek (2000) prav tako poudarja, da je pojmovanje hendikepa (oziroma invalidnosti) 

vedno dvojno. Na eni strani imamo vidno oziroma nevidno poškodovanost, na drugi strani 

pa oviranost na psihološki, ekonomski in simbolni ravni, ki jo doživljajo hendikepirani in 

je rezultat odziva okolice na njih same. To je za večino invalidov bolj ovirajoče in bistveno 

bolj vpliva na njihovo »drugačnost«.  

Vsi omenjeni razlogi močno vplivajo na vse vidike življenja invalidov, tudi na njihovo 

vključenost na trg dela. V današnji družbi opažamo, da ima prav delo izredno pomembno 

vlogo, saj po eni strani zagotavlja ekonomsko varnost, po drugi strani pa ima izjemno 

močan psihološki učinek, ki ga ne smemo spregledati. Preko dela tako vsaka oseba 

oblikuje svojo identiteto in samospoštovanje, delo pa prav tako močno vpliva na človekovo 

fizično in psihično zdravje. Nekateri avtorji celo poudarjajo, da je delo pogoj človeškega 

obstoja in prav tako tudi najboljše varovalo pred socialno izključenostjo, ki je eden 

temeljnih socialnih problemov današnjega časa. Prav zaradi tega je delo oziroma zaposlitev 

še toliko bolj pomembna za osebe, ki so zaradi svojih posebnosti v družbi na različne 

načine diskriminirane in izključene iz določenih ključnih virov. Ena teh skupin so vsekakor 

invalidi.    

Vemo, da osebe s statusom invalida sodijo med težko zaposljive osebe. V nekaterih 

raziskavah najdemo podatek, da je odstotek brezposelnosti med invalidi kar za 20 do 30 % 

višji glede na ostalo populacijo (Skočić Mihić in Kiš-Glavaš, 2005). Razlogov za to je več, 

eden je vsekakor tudi v stališčih delodajalcev in širše družbe do invalidov. Zato je cilj 

magistrskega dela raziskati področje zaposlovanja invalidov kot tudi stališča delodajalcev 

do zaposlovanja le-teh. Le s spremenjenim odnosom do invalidov lahko vplivamo na višjo 
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stopnjo njihove integracije v družbo in tudi na njihove zaposlitvene možnosti. Pri tem se 

moramo zavedati tega, da so prav stališča ljudi tisto, kar je najtežje spremeniti. Pri tem 

vidimo veliko vlogo socialne pedagogike, saj je ena njenih nalog tudi socialna integracija 

posameznikov v družbo, ki pa jo lahko doseže le s tem, da spreminja okolico in vpliva na 

njeno sprejemanje drugačnosti. Vloga socialne pedagogike je še večja danes, ko se 

srečujemo s številnimi družbenimi spremembami in ko je vse več ljudi izključenih iz 

običajnega toka življenja. 

Socialna pedagogika nikakor ne zmore rešiti problema brezposelnosti invalidov, lahko pa s 

svojimi pristopi in metodami dela pripomore k ustvarjanju bolj odprtega in manj 

diskriminirajočega okolja, okolja, ki omogoča priložnost za uspeh vsakemu posamezniku 

ne glede na njegove oviranosti in omejitve.  

Kot smo že poudarili, je najboljši način za izboljšanje stanja zaposljivosti invalidov 

sprememba stališč delodajalcev in širše družbe do invalidov in do njihove delovne 

učinkovitosti. Da bi ta cilj dosegli, je zelo pomembno, da najprej spoznamo, kakšna 

stališča sploh imajo delodajalci do zaposlovanja invalidov. Ravno to je glavni raziskovalni 

problem magistrskega dela. Zanimala so nas tako njihova stališča do splošne populacije 

invalidov in njihovega zaposlovanja kot tudi stališča do posameznih skupin invalidov in 

zaposlovanja le-teh. Prav tako smo se osredotočili na raziskovanje teh povezav glede na 

spremenljivke, kot so status podjetja, velikost podjetja ter pretekle izkušnje delodajalcev z 

zaposlovanjem invalidov. Eden ciljev naloge je bil usmerjen tudi na raziskovanje 

seznanjenosti delodajalcev s prednostmi, ki so jih lahko deležni pri zaposlovanju invalidov 

ter preverjanje njihovih potreb po dodatnih informacijah s tega področja. 

Na začetku naloge smo opredelili pojme, ki so bistvenega pomena za nadaljnje 

razumevanje vsebine naloge: stališča, predsodki, stereotipi, stigma, hendikep. Razložili 

smo, kaj so to stališča, kaj vpliva na njihov razvoj ter kako le-ta vplivajo na vedenje 

posameznika.  

V naslednjem poglavju smo se osredotočili na opredelitev dela, njegove vloge in pomena 

skozi čas. Prav tako smo razpravljali o delu kot dejavniku socialne vključenosti ter o delu 

kot vrednoti. Ker je pojem socialne izključenosti eden temeljnih socialnih problemov 

današnjega časa, samo se nekoliko več posvetili raziskovanju le-tega, predvsem v povezavi 

z brezposelnostjo.  
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V nadaljevanju smo se posvetili problemu brezposelnosti ter predstavili različne vrste 

brezposelnosti, kritične skupine brezposelnih ter glavne posledice le-te na človekovo 

življenje.  

V poglavju o invalidih na trgu dela smo na začetku opredelili temeljne pojme, predstavili 

različne definicije invalidnosti ter njihovo spreminjanje skozi čas ter tudi temeljne pravice 

invalidov pri zaposlovanju na podlagi mednarodnih in tudi slovenskih virov. Podrobneje 

smo predstavili tudi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter sam 

proces zaposlitvene rehabilitacije. Predstavili smo tudi zaposlitvene možnosti za invalide, 

posebne oblike zaposlovanja le-teh ter tudi druge ukrepe, ki spodbujajo zaposlovanje 

invalidov.  

V zadnjem poglavju teoretičnega uvoda smo bolj podrobno pregledali položaj invalidov na 

trgu dela ter področje stališč delodajalcev do zaposlovanja invalidov. Preučili smo številne 

raziskave, ki so bile na tem področju narejene tako na področju Slovenije kot tudi v tujini 

in ugotavljali, da se le-te ponavadi osredotočajo le na en vidik problema in raziskujejo le 

ožje področje. Prav zaradi tega smo se odločili za bolj obširno raziskavo, s katero smo 

raziskali področje stališč delodajalcev do zaposlovanja invalidov in dobili širši vpogled v 

to problematiko na področju Slovenije.  

Sledi empirična analiza stališč delodajalcev do zaposlovanja invalidov, kjer smo na 

začetku opredelili problem raziskave, njene cilje, raziskovalne hipoteze ter metodologijo 

(vzorec, merski instrument, postopek zbiranja rezultatov, metode obdelave podatkov).   

S prikazom rezultatov raziskave smo preverjali vsako posamezno hipotezo. Ob tem smo 

povzeli še rezultate raziskav, ki so jih na tem področju opravili drugi avtorji. Prav tako smo 

pri posameznih hipotezah navedli rezultate dodatnih analiz, ki smo jih opravili z namenom 

pridobivanja bolj poglobljenih podatkov, ki so nam bili v pomoč pri analizi in interpretaciji 

odgovorov.  

Sledi zaključek naloge, v katerem smo povzeli ključna spoznanja ter navedba virov in 

literature. Nalogi smo priložili tudi vprašalnik, ki smo ga uporabili pri preverjanju hipotez.  
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1.1 STALIŠČA, PREDSODKI IN STEREOTIPI 

1.1.1 Kaj so stališča? 
Pojem stališč sta na področje psihologije prva vpeljala psihologa Thomas in Znaniecki. Od 

takrat interes za raziskovanje tega področja stalno narašča in je izrednega pomena 

predvsem na področju socialne psihologije. Nekateri avtorji so celo socialno psihologijo 

definirali kot »znanost o stališčih in javnem mnenju« (Ule, 2004, str. 115). Ule (2004) 

pravi, da je pojem stališč tako pomemben za področje socialne psihologije, saj omogoča 

povezovanje duševnih in fizičnih vidikov obnašanja ljudi. Stališča usmerjajo naše vedenje 

in obratno, spremembe v svetu vplivajo na naša stališča, ki potem usmerjajo naše vedenje. 

Prav zato imajo stališča osrednjo vlogo v socialni konstrukciji sveta.  

Obstajajo številne definicije stališč. Musek in Pečjak (2001) definirajo stališča kot 

nagnjenja posameznikov, da pozitivno ali negativno odgovarjajo na neko socialno 

dogajanje, ljudi in razmere. Za njih je značilno,  da so vedno vezana na specifične objekte 

oziroma pojave (Musek, 2000). Marentič Požarnik (2009) opredeljuje stališča kot trajnejše, 

čustveno obarvane vrednostne naravnanosti do različnih objektov, oseb, dogodkov in 

podobno, ki se med sabo razlikujejo po smeri, moči in trajanju. 

Čeprav se definicije med sabo razlikujejo, je vsem skupno to, da poudarjajo naslednje 

značilnosti pojma stališče (Ule, 2004): 

• dispozicijski karakter stališč – stališča so trajna duševna pripravljenost za določen 

način reagiranja, 

• pridobljenost stališč – stališča pridobivamo v procesu socializacije, 

• delovanje na obnašanje – stališča neposredno vplivajo na obnašanje ljudi, 

• sestavljenost stališč – stališča so integracija osnovnih duševnih funkcij. 

Ko govorimo o sestavljenosti stališč, ločimo tri osnovne komponente oziroma duševne 

funkcije stališč  (Musek, Pečjak, 2001; Marentič Požarnik, 2009): 

• spoznavna oziroma kognitivna komponenta – vključuje znanje in sodbe o predmetu 

stališča, 

• čustvena oziroma emotivna komponenta – vsebuje čustva, ki jih zbuja predmet 

stališča, 
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• vedenjska oziroma konativna komponenta – pomeni pripravljenost za delovanje in 

od nje je odvisno, ali je oseba z določenim stališčem pripravljena kaj storiti zanj.  

Sampson (1991) pravi, da med temi komponentami obstaja tesna povezanost in jih težko 

ločimo, saj so vse tri duševne funkcije zelo ozko povezane. Dodaja, da je takšno 

pojmovanje stališč značilno predvsem za zahodno civilizacijo, saj le-ta loči med tremi 

komponentami človeškega uma, vzhodna civilizacija pa jih obravnava kot celoto.  

Musek in Pečjak (2001) navajata glavne funkcije stališč, ki jih je opredelil psiholog Daniel 

Katz v svoji teoriji o funkcionalnem karakterju stališč: 

• vrednostno ekspresivna funkcija – ljudje imajo izdelane vrednostne podobe o svetu 

in sebi, zato imajo potrebo, da jih izražajo s stališči, 

• prilagoditvena funkcija – stališča omogočajo soglasje z drugimi ljudmi in pomagajo 

doseči zaželene cilje, 

• spoznavna funkcija – stališča vplivajo na spoznavne procese, 

• obrambna funkcija – določena stališča imajo funkcijo obrambe samega sebe. 

Guilford je pri raziskovanju osnovnih dimenzij stališč prišel do sklepa, da so vsa stališča 

sestavljena iz petih osnovnih dimenzij stališč, in sicer liberalnost/konservativnost, 

nereligioznost/religioznost, humanizem/nehumanizem, internacionalizem/nacionalizem ter 

evolucionizem/revolucionarnost. Od posameznika, njegovih izkušenj, osebnosti, 

temperamenta in prepričanj je odvisno, kje na kontinuumu se bo nahajalo njegovo stališče 

na vsaki od omenjenih dimenzij (1959, v Rot, 1987).  

1.1.2 Kaj vpliva na razvoj stališč? 
Na oblikovanje in spreminjanje posameznikovih stališč vplivajo različni dejavniki, 

predvsem okolje (starši, družinski člani, učitelji, vrstniki, sodelavci) ter lastne izkušnje in 

razmišljanja. Musek in Pečjak (2001) opozarjata, da v današnjem času na stališča zelo 

močno vplivajo tudi množični mediji. S spreminjanjem stališč se spreminja tudi obnašanje 

posameznika in je le-to odvisno od značilnosti samega stališča, predvsem od njegove 

ekstremnosti, kompleksnosti in usklajenosti. Stališče se lahko spreminja tako v intenziteti 

kot tudi v smeri. Na spreminjanje stališč najpomembneje vplivajo naslednji dejavniki (Ule, 

2004): 

• skupinska pripadnost 

Referenčne skupine, ki jim oseba pripada, imajo ključno vlogo pri oblikovanju stališč, saj 

poudarjajo skupen sistem vrednot, dajejo socialno podporo posameznikom, ki delujejo v 
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skladu s skupnim sistemom vrednot, sankcionirajo tiste posameznike, ki ne delujejo v 

skladu s skupnim sistemom vrednot ter pogosto izbirajo in cenzurirajo informacije, ki bi 

lahko prišle do članov skupine in niso v skladu s skupnim sistemom vrednot.  

• informacije in znanja 

Velik vpliv na spreminjanje stališč imajo izobraževalne ustanove in mediji ter znanja in 

informacije, ki jih od njih pridobimo.  

• osebnostne značilnosti 

Pri spreminjanju stališč imajo veliko vlogo subjektivni dejavniki, kot so samopodoba, 

neposredne izkušnje, znanja, potrebe in želje.  

1.1.3 Vpliv stališč na vedenje posameznika 
Kljub pričakovanjem psihologov o tesni povezavi med stališči in vedenjem posameznika, 

se je izkazalo, da ni trdnih pravil, ki bi narekovala, kako stališča vplivajo na vedenje. 

Nekateri psihologi opozarjajo, da je skladnost med stališči in vedenjem značilna za 

zahodno kulturo in zelo pogosto ne velja za vzhodne civilizacije, katerih vrednota je 

pogosto prav v tem, da posameznik ravna v skladu s pričakovanji drugih, ne pa z lastnimi 

stališči (Ule, 2004). 

Vpliv stališč na vedenje je tako odvisen od naslednjih dejavnikov:  

• od konteksta, v katerem se izraža stališče, 

• od značilnosti stališča, 

• od osebnostnih lastnosti nosilca stališča,  

• od stopnje vpletenosti posameznika v vsebino stališča.  

McGuire (1990, v Ule, 2004) je oblikoval dvofaktorski model spreminjanja vedenja pod 

vplivom prepričevanja. Model vsebuje pet stopenj, skozi katere preide posameznik pri 

spreminjanju vedenja:  

•  pozornost, 

• razumevanje vsebine sporočila, 

• sprejemanje argumentov in spreminjanje stališč, 

• trdnost spremenjenih stališč,  

• vedenje, ki ustreza spremenjenemu stališču. 

Pri tem je prvi faktor sprejem sporočila, ki je vezan na prvi dve stopnji, drugi pa 
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sprememba vedenja, ki je vezana na tretjo, četrto in peto stopnjo procesa. Šele ko 

posameznik gre skozi vseh pet stopenj, lahko rečemo, da je njegovo vedenje spremenjeno.  

1.1.4 Predsodki, stereotipi, stigma, hendikep 
Musek in Pečjak (2001) opredeljujeta predsodke in stereotipe kot posebno vrsto stališč. Le-

ti so lahko resnični ali pa povsem izmišljeni. 

Večina avtorjev stereotipe razlaga kot vnaprejšnje predstave o ljudeh oziroma posplošitve 

o skupini ljudi, ki se oblikujejo na podlagi informacij in z zanemarjanjem individualnosti 

vsakega posameznika, ki tej skupini pripada. Oakes, Haslam in Turner (1999) stereotipe 

opredeljujejo kot socialne kategorialne sodbe, percepcije ljudi, ki jih pogojujejo njihova 

skupinska članstva. Prav tako pravijo, da stereotipi niso nespremenljivi, ampak variirajo 

skladno s medskupinskimi odnosi, kontekstom presojanja in stališčem percipirajoče osebe. 

Rutar (1995, str. 9) opozarja, da »stereotip ni poenostavljena ali prehitra generalizacija o 

ljudeh«, vendar je »stereotip vedno historičen in zelo kompleksen, zato ga ni mogoče 

pojasnjevati z enostavnimi koncepti«.  

Predsodki so stališča, ki se razvijejo na temelju stereotipa. Predsodki so »zelo subtilne 

mikroideologije vsakdanjega sveta, kjer ideologija deluje na prikrit in zvit način« (Nastran 

Ule, 1999, str. 7). Predsodki segajo na vsa področja družbenega življenja in je temeljno 

polje njihovega delovanja vsakdanji svet in interakcije z drugimi, ki so drugačni, kot smo 

mi. Čeprav sodobne družbe potiskajo predsodke v anonimnost vsakodnevnega življenja, so 

le-ti še kako prisotni. Nastran Ule (1999) poudarja, da je za sodobne predsodke značilno, 

da se izražajo bolj prikrito kot tradicionalni predsodki in so bolj simbolni oziroma 

posredni. Njihov cilj tako ni neposredno odrivanje marginalnih skupin, podcenjevanje 

drugih in povzdigovanje lastne skupine, temveč pritisk, da bi tudi drugi sprejeli naše 

mnenje o njih kot svoje lastno mnenje. Tako bi se sami postavili na margino in se 

prostovoljno izpostavili različnim posegom, npr. vzgojnim, prevzgojnim, nadzornim in 

podobno. Ti posegi naj bi njihovo drugačnost izničili ali pa jih izolirali (Ule, 2005). 

Jost in Banaji (1994, v Ule, 2005) poudarjata, da predsodki in stereotipi podpirajo, 

racionalizirajo in legitimirajo obstoječe stanje v družbi. Ravno to naj bi bila njihova 

ideološka funkcija. Opirajo se na tezo o pravičnem svetu in tako pomagajo upravičiti 

obstoječi družbeni red in položaje v njem (npr. spolni stereotipi in predsodki upravičujejo 

tradicionalno delitev dela med spoloma). Prav tako predsodki in stereotipi igrajo zelo 

pomembno vlogo pri discipliniranju množic, saj je za predsodke bistven posameznikov 
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strah, da bo tudi sam postal tarča predsodka, če se ne bo držal določenih norm in 

vedenjskih pravil.  

Goffman (1963) pravi, da imajo predsodki pomembno vlogo tudi pri samih objektih 

predsodka. Namreč, objekti predsodka morajo nenehno voditi identitetno politiko in skrbeti 

za takšno samopodobo, ki bo še omogočala stike z dominantno skupino. Torej, potrebna 

sta samonadzor in samodisciplina.  

Ule (2005) kot najbolj tragično posledico predsodkov opiše pojav, da se žrtve predsodkov 

poistovetijo z vsebino predsodkov. Tako pride do tako imenovane »samouresničujoče se 

prerokbe«, ko žrtev predsodka interpretira »prerokovo« vedenje in se odzove z vedenjem, 

ki je usklajeno s »prerokovimi« pričakovanji. Na ta način pridemo do sklenjenega kroga, 

saj se »prerokovo« predvidevanje potrdi in je posledično še bolj prepričan v pravilnost le-

tega (Gomboc, 2011).  

Preko stereotipov in predsodkov se kaže stigmatizacija določene osebe oziroma skupine 

oseb (Švab, 2009). Prav stigmatizacija določenih oseb oziroma družbenih skupin je v 

današnjem svetu izredno nevarna. Goffman (1963) stigmo definira kot označevanje ljudi za 

drugačne in manjvredne, posledici stigme, ki jo dodelimo posamezniku, pa sta 

diskriminacija in izključevanje. Izraz izvira iz grščine in pomeni zaznamovanje, 

označenost. V antični Grčiji so ga uporabljali predvsem za osebe, ki jih je okolica zaradi 

različnih vzrokov (kriminalci, sužnji) imela za drugačne. Te osebe so telesno označili z 

vrezninami ali ožganinami in to je bil znak, da se jih je treba čimbolj izogibati. Kasneje so 

izraz stigma začeli uporabljati za različne fizične ali pa psihične značilnosti ljudi, ki jih je 

družba opredelila za sramotne. Stigma ima izredno negativne posledice za življenje 

stigmatizirane osebe, saj pri stigmatizirani osebi ustvari občutek manjvrednosti, kar 

pogosto vodi v anksioznost ali celo  depresijo. Vse to vodi k sekundarnim posledicam 

stigme, kot so težave pri zaposlovanju, pri izobraževanju, pri ustvarjanju partnerske zveze 

in podobno. Stigmatizirane osebe imajo omejene socialne interakcije in so na splošno manj 

zadovoljne s kvaliteto svojega življenja. Pogosto se zgodi, da stigmatizirana oseba sčasoma 

začne stigmo dojemati kot družbeni proces in zato zavrača odgovornost zanjo. Prav tako se 

lahko zgodi, da oseba uporabi stigmo kot izgovor za izogibanje odgovornosti ali pa da 

pride do že omenjenega mehanizma samouresničujoče se prerokbe.  

Švab in Strbad (2005) kot glavne vzroke za stigmatizacijo navajata naslednje razlage: 

• nevednost in nepoučenost ljudi, 
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• zgodovinski razlogi, 

• strah osebe, ki stigmatizira, da bi tudi sama lahko postala tarča stigmatizacije, 

• zavajajoče obveščanje medijev. 

Zaviršek (2000) v svoji knjigi »Hendikep kot kulturna travma« vpelje pojem hendikepa in 

pravi, da je »hendikep kulturna travma, ki se prenaša z govorico« (str. 9). Navaja, da tako 

stroka kot politika uporabljata različne izraze, ki označujejo prizadetost oziroma hendikep, 

in sicer »posebne potrebe«, »motnje v razvoju«, »invalidnost«. Ta pojmovanja označujejo 

predvsem telesne oziroma mentalne poškodovanosti posameznika in ne upoštevajo 

družbenih odzivov nanje. Obenem poudarja, da dejstvo, da se poimenovanje nenehno 

spreminja, dokazuje, da se spreminjajo tudi politični in strokovni koncepti. Prav tako je to 

dokaz, da prizadetost sama ni nekaj naravnega, temveč da gre za koncept, ki je vedno 

družbeno konstruiran. Torej, od družbe je odvisno, kaj bo v določenem obdobju veljalo za 

prizadetost oziroma hendikep. Sama poškodba še ni hendikep, hendikep je vedno družbeno 

ustvarjen.  

Zaviršek (2000) poudarja poseben status prizadetih v družbi, saj jih je le-ta v vsej 

zgodovini istočasno glorificirala in jim dajala status podoben svetnikom ter jim pripisovala 

posebne vrednote, hkrati pa jih tudi zavračala, uničevala. Današnji koncept hendikepa je 

rezultat moderne, ki meni, da mora država vsakemu človeku zagotoviti spodobno življenje. 

Družba najprej te osebe kategorizira v skupino invalidnih oseb, potem pa za njih skrbi po 

načelu enakih potreb. To pa posameznikom prinaša le izključevanje in razvrednotenje.  

1.2 DELO IN ČLOVEK 

1.2.1 Opredelitev dela, njegove vloge in pomena skozi čas 
 »Delo je pojav, ki je temeljnega pomena za razumevanje človeka kot posameznika in kot 

družbenega bitja, za razumevanje nastanka in razvoja človeštva.« (Kavčič, 1987, str. 11) 

Po Marxu (Haralambos in Holborn, 1999, str. 187) je delo »proizvodnja blaga in uslug, 

ključno za človekovo srečo in samouresničitev« ter najpomembnejša in temeljna človekova 

aktivnost, ki mu omogoča uresničitev zmožnosti. Na delo gleda kot na izmeno snovi 

človeka z naravo.  

Prav zato, ker ima delo tako pomembno funkcijo, je predmet raziskovanja številnih ved. Z 

delom se ukvarjajo tako naravoslovne kot tudi družboslovne znanosti. Vsaka znanost delo 

definira v skladu s svojim predmetom in s svojimi metodami, zato obstajajo številne 
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definicije dela.  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1993) je delo definirano kot zavestno 

uporabljanje telesne ali duševne energije za pridobivanje dobrin. 

Kavčič (1987, str. 11) delo definira kot »smiselno in namerno, k cilju usmerjeno dejavnost 

človeka«. Poudarja tudi, da je namen dela proizvodnja uporabnih vrednosti za 

zadovoljevanje človekovih potreb. Vsako delo ima koristne učinke, ki so določeni z 

namenom dela, z načinom opravljanja delovnih operacij, s predmeti dela, z delovnimi 

sredstvi ali pa z rezultatom dela. 

Kanjuo Mrčela (2002) opredeljuje delo kot ključni sociološki pojem in eden najbolj 

središčnih vidikov človekovega življenja.  

Po drugih definicijah je delo »… človekova dejavnost, s katero si človek zagotavlja 

ekonomske razmere za življenje« (Vodovnik, 2009, str. 17), »… proces součinkovanja 

med človekom in naravo« (Makarovič, 1994, str. 21) in podobno.  

Številni avtorji delu pripisujejo zelo velik pomen (politični ekonomisti, sociologi, 

marksisti), eni menijo celo, da je delo pogoj človeškega obstoja. Riffkin (2007) pravi, da se 

civilizacija že od samega začetka strukturira okoli koncepta dela, saj predstavlja delo vse 

od paleolitskega lovca oziroma nabiralca velik del vsakdanjega življenja. Pomen dela za 

posameznika in družbo izhaja iz koristnih učinkov, ki jih ima, saj z njim ljudje 

proizvajamo predmete in storitve za zadovoljevanje potreb (Kavčič, 1987).  

Pojem dela, ki ga poznamo danes, je zgodovinsko in družbeno pogojen (Zorc-Maver, 

2007). Z delom so ljudje začeli že v prazgodovini. Takrat je bilo delo vezano na lov, 

ribolov, nabiralstvo, izdelovanje orodja in orožja. Prvi zapis o plačanem delu poznamo že 

iz babilonske države iz zakonika vladarja Hammurabija, ki je bil rojen 1729 pr. n. št. 

(Uhan, 1996). V obdobju antike delo ni imelo posebnega pomena, saj je bilo vezano 

predvsem na suženjsko delo in je bilo kot tako nedostojno za višji razred. Svobodni 

državljani so se posvečali političnim dejavnostim in kulturnemu ustvarjanju (Beck, 2009). 

Hebrejci so na primer verjeli, da je sistem dela prekletstvo, ki ga je poslal Bog, da bi 

kaznoval neposlušnost Adama in Eve. Trdo delo je bilo primerno le za sužnje in 

posledično tudi prezirano (Hill, 1996).  

V srednjem veku delo še vedno ni imelo nobene prave vrednosti in so nanj gledali kot na 
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del gospodarske strukture, ki je bila odrejena od Boga. Funkcija dela je bila le izogibanje 

brezdelju, ki je velik greh ter pridobivanje sredstev za življenje (Hill, 1996).  

Spremenjen odnos do dela se je pojavil v času protestantizma v 16. stoletju. Glavna 

pobudnika novega odnosa do dela sta bila Martin Luther in John Calvin, ki sta bila mnenja, 

da ljudje s svojim delom služijo Bogu in da so poklici koristni. Tisti, ki so trdno delali, so 

bili božji izbranci, vsi ostali pa prekleti (Hill, 1996). V času protestantizma so torej na delo 

in dobiček gledali kot na dokaz duhovnega dosežka (Boštjančič, 2005). 

Šele v industrijski dobi postaneta pridobitno delo in poklic os življenja. Takrat se je začel 

spreminjati ugled dela (Beck, 20009) in je šele z razvojem kapitalistične družbe možno 

govoriti o vrednotenju samega dela (Uhan, 1996). Trdo delo je postalo zelo spoštovano in 

delo postaja del norm zahodne kulture (Hill, 1996).  

Če je v času protestantizma postalo delo osrednja vrednota in tudi temelj evropske 

civilizacije, je šele z začetkom socializma poleg te vloge dobilo tudi pomembno politično 

vlogo. Delo je bilo do druge polovice 20. stoletja temelj politične, moralne in politične 

suverenosti (Rus in Toš, 2005).  

Zorc-Maver (2007) poudarja, da ko danes govorimo o delu in ga primerjamo s 

pojmovanjem dela v zgodovini, lahko vidimo, da je prišlo tako do redukcije kot tudi do 

širitve pojma hkrati. Danes je namreč pojem dela omejen le na plačano delo in neplačane 

dejavnosti so iz tega pojma izrinjene. Po drugi strani pa lahko govorimo tudi o širitvi 

pojma, saj danes lahko govorimo o različnih vrstah dela (biografsko delo, učno delo, 

družinsko delo, telesno delo …). Čeprav obstaja veliko oblik dela (delo po pogodbi, delo 

na črno, delo za določen čas ...), je le redna zaposlitev tista, ki je sistemsko urejena in 

človeku omogoča poleg stalnega plačila tudi vrsto socialnih in pravnih pravic. Poleg tega 

mu prav tako omogoča zadovoljevanje potreb, ki so povezane z različnimi vrednotami 

posameznika (Antonič in Gnidovec, 1996).  

V današnjem času pogosto enačimo osebo s poklicem, ki ga opravlja. Iz poklica, ki ga 

oseba opravlja, lahko namreč izvemo veliko o njegovih dohodkih, statusu, sposobnostih, 

interesih, socialnih stikih itd. Prav tako je naše celotno življenje determinirano s poklicem, 

ki ga opravljamo. Že od otroštva se izobražujemo s ciljem, da lahko opravljamo zaželeni 

poklic, v odraslosti se poistovetimo s poklicem, ki ga opravljamo, starost, ki je definirana 

kot »nepoklic«, pa se začne takrat, ko je oseba odpuščena iz sveta poklica (Beck, 2009). 
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Poklic tako postane ob družini največja varnost za večino ljudi.  

Zaviršek (2000) govori o spremembi diskurza v današnjem času. Če je prej veljal diskurz 

blaginje (ang. welfare), danes lahko govorimo o diskurzu dela (ang. workfare). O današnji 

družbi kot »družbi dela« govori tudi Zorc-Maver (2007). Poudarja pa, da je v zadnjih letih 

razvoj individualizacije in globalizacije pripeljal do tega, da delo ni več tako samoumevno 

kot je bilo v obdobju industrijske družbe. Posledično ni več varnosti, ki jo nudi delo in 

družba iz »družbe dela« prehaja v »družbo tveganja« (Zorc-Maver, 2007).  

Tudi Beck (2009) meni, da prehod v današnjo družbo označujeta predvsem pojma 

individualizacija in globalizacija. Pojem individualizacije uporabi za proces 

destandardizacije in dinamiziranja življenjskih potekov v pozni moderni. Individualizacija 

ima tri različne dimenzije, in sicer osvobajanje od tradicionalnih odnosov, izgubo 

tradicionalnih gotovosti ter reintegracijo oziroma nove vrste družbenih odnosov.  

Globalizacija naj bi bila proces, v katerem se povečujejo priložnosti za vse, vendar številni 

avtorji ugotavljajo (Zaviršek, 2000), da v globalizaciji lahko profitirajo le globalni akterji, 

večina ljudi pa se sooča z zahtevami po višji storilnosti in s povečano brezposelnostjo. 

Globalizacija je tako premik od socialne demokracije k neoliberalizmu oziroma od državne 

blaginje k državi, kjer vlada delo. Zastavlja se tudi vprašanje, kakšen vpliv ima proces 

globalizacije na hendikepirane osebe in njihove pravice. Zaviršek (2000) navaja, da je 

prizadeti osebi po eni strani priznana nesposobnost za delo, zaradi katere ima pravico do 

določenih socialnih bonitet, po drugi strani pa ji priznana nesposobnost za delo odvzame 

več državljanskih pravic. Tako postane ekonomska globalizacija za te osebe ekonomska 

diskriminacija. Navaja tudi tri paradokse, ki se pojavljajo ob globalizaciji:  

• Prvi paradoks je dejstvo, da ekonomija po eni strani zahteva vse večjo delovno 

storilnost, po drugi strani pa osebam, ki pridobijo status invalida, onemogoča 

pravico do dela in jih posledično izključuje iz ekonomskih procesov. Zato je 

globalizacija za prizadete ljudi le ena od oblik zatiranja, saj nadaljuje fizično 

segregacijo z ekonomsko. Onemogočanje pravice do dela je za te osebe podobno 

zatiranjem, ki so jih doživljali v  preteklosti: izkoriščanje, marginalizacija, nemoč, 

kulturni imperializem, nasilje.  

• Drugi paradoks globalizacije je v tem, da se invalidom po eni strani izboljšujeta 

življenjski standard in medicinska pomoč, po drugi strani pa je le-ta namenjena le 

ekonomsko privilegiranim in večina je ni deležna.  
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• Tretji paradoks izhaja iz tega, da kljub ideologiji, ki poudarja izboljšanje 

življenjskega standarda, povečanje storilnosti širi koncept hendikepa na vse, ki ne 

ustrezajo novim standardom, in sicer na starejše, osebe, ki ne obvladajo novih 

tehnologij ali pa ne zmorejo hitrega tempa.   

Danes je možno zaslediti dva različna diskurza, ki opredeljujeta pomen dela v današnji 

družbi. Nekateri avtorji poudarjajo, da delo kot vrednota izgublja na svojem pozitivnem 

pomenu (Boštjančič, 2005). Razlogov za to je več. Razmere na trgu dela se vse bolj 

slabšajo, razmerje plač postaja vse bolj vprašljivo, vse več je neenakopravnosti in kršenja 

različnih zakonov, ki naj bi omogočali pravično razporejanje dobrin (Uhan, 1996). 

Boštjančič (2005) navaja naslednje faktorje, ki vplivajo na spremenjen odnos do dela:  

• spreminja se organizacijska struktura, ki postaja bolj fleksibilna, 

• spreminja se definicija dela in delovna mesta postajajo vedno bolj dinamična in 

se prilagajajo spremembam, 

• spreminja se narava dela, saj se odgovornost prenaša na nižje ravni zaposlenih s 

ciljem povečanja pripadnosti, fleksibilnosti, 

• spreminjajo se zahteve do zaposlenih, od katerih se pričakuje, da sprejemajo 

različne naloge in odgovornosti, 

• spreminja se samo delovno mesto, saj se pojavljajo virtualne pisarne. 

Prav tako je delovnih mest vedno manj, izobraženih kandidatov za delovna mesta pa vedno 

več. Zato se za vsako delovno mesto »bori« veliko posameznikov. Delovna mesta so vse 

bolj specializirana, kar od zaposlenih zahteva stalno usposabljanje in izobraževanje ter tudi 

dodatno obremenitev in stres. Velik dejavnik je tudi razvoj kapitalizma, ki zahteva vedno 

višjo produktivnost, kateri eni ne morejo slediti. Zaradi vseh omenjenih razlogov postaja 

delo v zadnjem času bolj ekonomski vir kot pa pozitivna vrednota (Boštjančič, 2005).  

Drugi del avtorjev kljub temu meni, da je delo še vedno za večino ljudi centralna dejavnost 

in vir človekove identitete (Kanjuo Mrčela, 2002).  

1.2.2 Delo kot dejavnik socialne vključenosti 
Ker ima delo ob svoji ekonomski funkciji prav tako tudi funkcijo varovala pred socialno 

izključenostjo, se bomo bolj podrobno posvetili tudi problemu socialne izključenosti.  

Evropska skupnost je leta 1988 poudarila socialno izključenost kot enega temeljnih 

socialnih problemov (Trbanc, 1996). Socialna izključenost v širšem smislu vsebuje civilno, 
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ekonomsko, socialno in medosebno dimenzijo. Znotraj vsake omenjene dimenzije so 

številna področja, na katerih so posamezniki lahko izključeni. Dokumenti Evropske 

skupnosti opredeljujejo socialno izključenost kot institucionalni problem oziroma kot 

problem neustrezne politične regulacije (Rapuš Pavel, 2005). Številni avtorji pogosto 

povezujejo koncept revščine s konceptom socialne izključenosti, Trbanc (1996) pa 

poudarja, da je koncept socialne izključenosti širši, saj je revščina le ena od oblik socialne 

izključenosti.  

Eden strateških ciljev EU za 21. stoletje je ravno spopad s socialno izključenostjo. Tutta 

(2003) poudarja, da je bistvo novega pristopa: 

• poudarjanje pravic posameznika (državljana, invalida), ne pa zaščita ranljivih; s tem 

naj bi se spremenil odnos do invalidov in naj bi jih obravnavali kot ljudi s svojimi 

pravicami, ne pa kot problem, 

• poudarjanje individualnih razlik, ne pa obvezna prilagoditev standardu povprečja; s 

tem postane vključevanje invalidov v družbo cilj in sredstvo, 

• poudarjanje polnopravnega državljanstva, enakosti možnosti, enakosti priložnosti in 

enakosti rezultatov.  

Večina strokovnjakov je enotna glede dejstva, da je delo oziroma zaposlitev najboljše 

varovalo pred socialno izključenostjo. Tako Rapuš Pavel (2005) pravi, da predstavlja 

zaposlitev v sodobni družbi osrednji del vsakdanjega življenja in je ključni vir finančne 

neodvisnosti, statusa, prestiža, identitete in tudi socialne participacije. Delo tako nima le 

ekonomskega pomena za človeka, ampak prav tako pomembno socialno in psihološko 

funkcijo ter je tudi pogoj za družbeni status. Preko zaposljivosti se tako danes ne ustvarja 

samo bogastva, ampak tudi človek, ki je normaliziran in ustreza družbi. Delo ob svoji 

ekonomski funkciji predstavlja tudi vzvod za izpolnjevanje drugih pomembnih potreb 

posameznika, kot so samospoštovanje, samoizpolnjevanje, status, socialna interakcija 

(Boštjančič, 2005).  Delo je tako s svojo dvojno vlogo, s katero po eni strani poskrbi za 

finančno varnost, po drugi pa ima tudi močno sociointegrativno funkcijo, postalo »… 

predpostavka socialne integracije modernega individuuma« (Zorc-Maver, 2007, str. 10).  

Trbanc (1996) navaja, da smo ljudje vključeni v družbo skozi sodelovanje v ključnih virih 

in dostopnost le-teh. Ključni viri so mehanizmi oziroma inštitucije, v katere se 

vključujemo, kot npr. izobraževanje, zaposlitev, stanovanje, socialne storitve, zdravstveno 

varstvo.  Nesodelovanje oziroma delno sodelovanje v ključnih virih ima za posledico 
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socialno izključenost posameznika. Izključenost iz ključnih virov prav tako zelo močno 

vpliva na kakovost življenja.  

V Sloveniji se zaradi ekonomske krize in strukturnih sprememb vse bolj kaže relativna 

redkost nekaterih virov, kot je zaposlitev. Posledično nimajo vsi državljani omogočenega 

dostopa do tega vira. Trbanc (1996) poudarja, da je ključno vprašanje, če lahko 

posameznik izključenost iz enega vira kompenzira z vključenostjo v drugega. Kot 

najpogostejši dekompenzacijski vir navaja družino, ki ima še vedno zelo pomembno vlogo 

v slovenski družbi. Je pa tudi res, da se pogosto izključenosti iz različnih virov kopičijo, 

kar vodi v socialno izključenost.  

Tudi drugi avtorji definirajo socialno izključenost kot pomanjkanje enega ali več ključnih 

podsistemov. Room (1995) navaja naslednje ključne podsisteme: demografski in pravni 

sistem, sistem trga dela, socialni sistem ter družinski in skupnostni sistem.  

Vrabič Kek (2012) povzema raziskavo Kakovost življenja, ki so jo leta 2012 opravili na 

Statističnem uradu RS in pravi, da je prav zaposlitev eden ključnih dejavnikov socialne 

varnosti posameznika in osnovni vir sredstev za zadovoljevanje njegovih potreb. Prav tako 

velja, da so družbe z višjo stopnjo zaposlenosti bogatejše, bolj zdrave in politično 

stabilnejše. 

Fatur Videtič (2003) poudarja, da je v človekovi delovno aktivni dobi eden 

najpomembnejših pogojev za razvoj prav njegov položaj v delovni organizaciji. Prav tako 

poudarja, da je človek v socializacijskem procesu vzgojen za delo in ustvarjanje, zato je 

pomembno, da ima možnost ti dve področji skladno razvijati. 

Tudi Svetlik (1991) se strinja, da je družbeni položaj posameznika v veliki meri odvisen od 

njegove delovne aktivnosti in delovnega statusa. Na delo gleda kot na vir narodnega 

bogastva in vir bogastva vsakega posameznika. Zaposlitev še vedno predstavlja 

najpomembnejši instrument uveljavljanja posameznika ter tudi potrditev njegovih 

sposobnosti (Drobnič, 1992). Bratina (1992) navaja, da delo predstavlja enega 

pomembnejših dejavnikov človekove eksistence in je zato vsaka sprememba na tem 

področju (izguba zaposlitve, menjava) povezana s spremembo posameznikovega vedenja 

ter spremembo lastne podobe. Lamovec (2003) pravi, da je prav plačano delo eden 

najpomembnejših virov samopotrditve. Pri tem je zelo pomembno, da je delo plačano, saj 

je plačilo dokaz, da je delo dobro opravljeno in da je posameznik, ki ga je opravil, vreden. 
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Tudi Zorc-Maver (2007) poudarja pomen plačanega dela, saj je le-to predpostavka 

uspešnega identitetnega razvoja in socialne integracije posameznika.  

1.2.3 Delo kot vrednota 
Teorija vrednot oziroma aksiologija (gr. aksios= vreden, logos= beseda, nauk, znanost) je 

že od samega začetka filozofske znanosti objekt filozofskega preučevanja. Gre za 

kompleksen pojav, saj so vrednote povezane z različnimi procesi, tako s čustvenimi kot 

tudi z motivacijskimi in kognitivnimi. Vrednote so motivacijski cilji najvišjega reda, 

»posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se 

nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in odnosov ter ki usmerjajo naše interese 

in vedenje kot življenjska vodila« (Musek, 2000, str. 9).  

Pogačnik (2002, str. 47) definira vrednote kot »pojme o temeljnih kategorijah zaželenega«.  

Vrednote močno vplivajo na naše obnašanje in delovanje, zato je poznavanje le-teh 

izrednega pomena. Vrednote pridobivamo skozi socializacijo v procesu socialnega učenja.  

Musek (2000) loči med pojmoma stališče in vrednote. Najpomembnejša razlika med tema 

pojmoma je v tem, da so stališča vedno vezana na konkretne objekte in pojave, vrednote pa 

se ne nanašajo na konkretne pojave ter je njihov položaj generalnejši in centralnejši. 

Vrednote pa lahko vplivajo na celo vrsto stališč, ki se grupirajo okoli njih. Prav tako so 

vrednote običajno pozitivne, stališča pa so lahko pozitivna ali pa negativna (Ule, 2004).  

Rus in Toš (2005, str. 1) opredeljujeta vrednote kot »nekakšne zvezde stalnice, ki nam 

omogočajo razumeti dolgoročne družbene procese, pa tudi napovedati prihodnje tokove 

kolektivnih praks«.  

Vrednote so se skozi čas spreminjale. Tako je za tradicionalne vrednote značilno, da je 

glavni cilj družbe preživetje v stagnirajočem gospodarstvu, vrednote posameznika pa so 

religiozne in skupnostne. V obdobju moderne se vrednote spreminjajo in glavni cilj družbe 

postaja povečanje gospodarske rasti, posameznikova vrednota pa težnja po storilnosti. Za 

obdobje postmoderne je značilno to, da postaja glavni cilj družbe povečanje subjektivne 

blaginje oziroma kakovosti življenja. Posameznik prav tako ni več podrejen kolektivnim 

normam in njegove glavne vrednote postanejo individualizem, svoboda in 

samouresničevanje. Čeprav smo v obdobju postmoderne, večina avtorjev pravi, da se danes 

vrednote moderne in postmoderne prepletajo (Rus in Toš, 2005).  

Danes večina gleda na delo kot na vrednoto in ne le kot na sredstvo za služenje denarja 
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(Boštjančič, 2005). Rezultati raziskave vrednot, ki je bila opravljena leta 1990, so pokazali, 

da je med šestimi najpomembnejšimi področji človekovega življenja (družina, delo, 

prijatelji, prosti čas, vera in politika) prav delo zasedlo drugo mesto v pomembnosti za 

posameznikovo življenje (Toš, 2005).   

Z raziskavo European Value Survey, katere cilj je bil opredeliti vrednote tako na področju 

Slovenije kot tudi Evrope, so prišli do zaključka, da je poleg osebne avtonomije, oziroma 

občutka nadzora nad svojim življenjem prav zadovoljstvo z delom glavni prediktor 

kakovosti življenja. Prav tako je zadovoljstvo z delom zelo pomemben prediktor sindroma 

sreče. Dokazali so tudi, da kakovostno delo pozitivno vpliva na širše družbeno dogajanje, 

saj posameznika spodbuja k samostojnejšemu družbotvornemu ravnanju. Posameznikom 

sta pri delu najpomembnejša možnost dejavnega soodločanja in samostojnost pri delu. 

Raziskovali so tudi zavezanost delu in prišli do zaključka, da v Sloveniji še vedno 

prevladuje moralni vidik nad estetskim vidikom. To pomeni, da posamezniki gledajo na 

delo bolj kot na dolžnost do družbe in ne toliko kot na možnost, da posameznik razvije 

lastne talente (Rus in Toš, 2005). 

Delo je v Sloveniji zelo visoko vrednoteno. V raziskavi World Value Study (Besanes, 

Inglehart, Moreno, 1997, v Rus in Toš, 2005) je med 42 državami Slovenija na 7. mestu, 

ko gre za oceno vloge dela pri življenju ljudi. V Sloveniji največ ljudi uvršča na prvo 

mesto pomembnih lastnosti dela zanimivost le-tega, sledijo pa storilnost, prijetni sodelavci, 

varnost zaposlitve in dobra plača. Če primerjamo rezultate z rezultati Evropske unije, 

vidimo, da v drugih državah najvišje mesto zaseda dobra plača, sledijo pa prijetni 

sodelavci in zanimivo delo (Besanes, Inglehart in Moreno, 1997, v Rus in Toš, 2005).  

Rački (1997) navaja, da delo nima enakega pomena za vsakega posameznika. Za  nekatere 

je delo najpomembnejša dejavnost in edini vir zadovoljstva, za druge pa delo predstavlja 

napor, in na delo gledajo kot na odvečno in nebistveno dejavnost. Pomen dela za 

posameznika je odvisen predvsem od njegove percepcije možnosti, da skozi delo uresniči 

svoje primarne vrednote.  

1.3 BREZPOSELNOST 

1.3.1 Brezposelnost in trg dela 
Trg dela je rezultat razmerja med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Ponudniki 

del in povpraševalci po delu se srečujejo na trgu, kjer se pogajajo o višini plačila in obsegu 
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zaposlitve. Rezultat pogajanja je pogodba, ki odreja višino plačila na enoto opravljenega 

dela ter tudi druge zadeve v povezavi z zaposlitvijo (Prašnikar in Reščič, 1989).  

Če je na trgu dela povpraševanje po delu večje kot ponudba ali pa če trg dela neustrezno 

deluje, pride do brezposelnosti.  

Termin brezposelnosti se je prvič pojavil proti koncu 19. stoletja. Kriteriji, po katerih se 

posameznike lahko šteje za brezposelne, so se s časom spreminjali.  

Danes se skladno z 8. členom Zakona o urejanju trga dela (2010) za brezposelno osebo 

šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev 

in je pripravljen sprejeti primerno delovno mesto, ki mu ga ponudi izvajalec storitev 

posredovanja zaposlitve. Ob tem oseba mora zadovoljevati tudi naslednje pogoje: 

• ni v delovnem razmerju, 

• ni samozaposlena, 

• ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno 

odgovornostjo ter zavodu, 

• ni kmet, 

• ni upokojenec, 

• nima statusa dijaka, študenta, vajenca ali statusa udeleženca izobraževanja 

odraslih, mlajšega od 26 let. 

Prav tako se med brezposelne šteje tudi oseba, ki se izobražuje ob delu, na podlagi 

katerega je bila vključena v zavarovanje za primer brezposelnosti, če se prijavi na zavodu z 

namenom aktivnega iskanja zaposlitve ob izobraževanju. Brezposelna je tudi oseba, ki se 

je v izobraževanje vključila med ali pa po prenehanju denarnega nadomestila za primer 

brezposelnosti, če aktivno išče zaposlitev.  

Po definiciji organizacije International Labor Office (2015) so brezposelne osebe vse 

osebe, ki v poročevalskem tednu niso bile zaposlene ali samozaposlene in niso opravile 

nikakršnega dela za plačilo ter: 

         • so v zadnjih štirih tednih aktivno iskale delo in bi ga bile takoj (v dveh tednih) 

pripravljene sprejeti,  

         • so že našle delo in ga bodo začele opravljati v času po poročevalskem tednu.  
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Kavar Vidmar (1993) brezposelnost označi kot poseben socialni primer. Z besedo socialni 

primer označi vsak dogodek ali stanje, ki poslabša materialno raven prizadetega s tem, da 

mu zmanjša prihodke ali pa poveča izdatke. Obstajajo fizični socialni primeri, ki 

prizadenejo delovno zmožnost posameznika ter tudi ekonomski, pri katerih posameznik 

kljub nespremenjeni delovni zmožnosti ne zmore pridobivati sredstev za življenje. 

Brezposelnost je tako ekonomsko socialni primer.  

Svetlik (1985) navaja, da ima brezposelnost različne funkcije:  

• omogoča prilagajanje industrije cikličnim gibanjem v gospodarstvu, 

• omogoča rezervne delavce, ki so na voljo, 

• ustvarja konkurenco med zaposlenimi in brezposelnimi ter tako zmanjšuje moč 

delavskega razreda, 

• višja brezposelnost omogoča nižje prihodke. 

Najsplošnejši kazalec brezposelnosti je tako imenovana stopnja brezposelnosti, ki je 

»odstotni delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom« (Zavod RS 

za zaposlovanje, 2015). Le-ta je odvisna tako od pojavljanja kot tudi od dolžine 

brezposelnosti. 

1.3.2 Vrste brezposelnosti 
Med redno zaposlenostjo in popolno brezposelnostjo je veliko vmesnih stopenj.  

Svetlik in Trbanc (1991) brezposelne delita na več kategorij: 

• Registrirano brezposelni: iskalci zaposlitve, ki so prijavljeni pri zavodu za 

zaposlovanje. 

• Neregistrirano brezposelni: osebe, ki so v zadnjem mesecu aktivno iskale zaposlitev 

ali samozaposlitev, pa niso niti zaposlene, samozaposlene niti prijavljene pri 

zavodu  za zaposlovanje. 

• Latentno brezposelni: osebe, ki niso niti zaposlene ali samozaposlene niti odkrito 

brezposelne, a bi se bile pod določenimi pogoji pripravljene zaposliti. 

 

Svetlik (1985) loči med različnimi vrstami brezposelnosti: 

• prostovoljna brezposelnost 

Dolgo časa je brezposelnost veljala za prostovoljno, saj je veljalo mnenje, da je 
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zaposlenost naravno stanje in da je delo vedno na voljo za tiste, ki si želijo delati. Za 

prostovoljno brezposelne so šteli vse, ki niso pripravljeni sprejeti dela z nižjim plačilom, se 

prekvalificirati ali pa preseliti v drugi kraj, kjer so na voljo prosta delovna mesta. Med 

obema vojnama je prevladovalo tudi mnenje, da brezposelnost nastopi, če je minimalno 

plačilo previsoko. 

• tehnološka brezposelnost 

Tehnološka brezposelnost je posledica novih tehnologij, ki vplivajo na zmanjševanje 

delovnih mest. Pri tem nova tehnologija zamenja staro in se poveča produktivnost dela, 

hkrati pa se manjša število potrebnih delovnih mest. 

• prikrita brezposelnost 

Prikrito brezposelne so osebe, ki niso zaposlene in zaposlitve ne iščejo, vendar bi se želele 

zaposliti. Pri tem ločimo med podzaposlenimi, ki so sicer zaposleni, vendar bi želeli delati 

več ali pa na bolj primernih delovnih mestih, in latentno zaposlenimi, ki niso zaposleni in 

ne iščejo zaposlitve, vendar so se pripravljeni zaposliti pod določenimi pogoji.  

• odkrita brezposelnost 

Odkrita brezposelnost je odvisna od aktualnega povpraševanja in aktualne ponudbe 

delovnih mest. Odkrito brezposelnost delimo na frikcijsko brezposelnost, brezposelnost 

zaradi premajhnega povpraševanja  in strukturno brezposelnost. Frikcijska brezposelnost 

nastane zaradi slabega delovanja trga delovne sile oziroma zaradi heterogenosti delovnih 

mest in delavcev. Do nje pride, ker ni možno, da bi trg delovne sile deloval brezhibno in da 

bi bilo usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem popolnoma usklajeno.  

Do brezposelnosti zaradi premajhnega povpraševanja pride zaradi premajhnega števila 

delovnih mest v primerjavi s številom oseb, ki bi bile pripravljene delati.  

Strukturna brezposelnost pa pomeni neskladje med ponudbo in povpraševanjem, 

posledično se pojavljajo presežki oziroma primanjkljaji določenih poklicev.  

1.3.3  Kritične skupine brezposelnih  
Zavod za zaposlovanje posveča posebno pozornost skupinam, ki imajo še posebej majhne 

možnosti za zaposlitev. To so npr. starejši delavci, iskalci prve zaposlitve, invalidi, Romi, 

osebe brez poklica, pripadniki drugih narodov, alkoholiki, dolgotrajno brezposelni ter tudi 

vsi ostali, ki imajo kakršnekoli ovire oziroma pomembno odstopajo od povprečja (Kavar 

Vidmar, 1993). Vse te osebe sodijo v skupino težje zaposljivih. Težja zaposljivost pa 

pomeni vrsto ovirajočih stanj v povezavi s sposobnostjo za delo. Le-te so lahko posledica 
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resnih telesnih oziroma duševnih okvar, socialne prikrajšanosti ali pa pomanjkljive stopnje 

izobrazbe (Brejc, 1987). 

Zelo ogrožena je skupina dolgotrajno brezposelnih, v katero sodijo vsi, ki so brez 

zaposlitve vsaj eno leto. Največji delež v populaciji dolgotrajno brezposelnih imajo prav 

težje zaposljivi. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj skupin najteže zaposljivih oseb. Pri 

tem ne bomo posebej izpostavljali skupine brezposelnih invalidov, saj bo o le-tej več 

govora v nadaljevanju dela.  

            1.3.3.1 Brezposelnost žensk 

Načelo enakosti med spoloma je opredeljeno v številnih mednarodnih dokumentih 

Združenih narodov, Mednarodne organizacije dela, Sveta Evrope in v dokumentih 

Evropske unije. Tudi Slovenija je ratificirala večino teh dokumentov in se s tem zavezala  

k njihovemu izvajanju. Tako načeli enakih možnosti ter enake obravnave žensk in moških 

predstavljata dve od temeljnih načel pravnega reda RS. Na področju Slovenije sta 

zagotovljeni že z Ustavo in tudi z drugimi pomembnimi zakoni, ki urejajo to področje, kot 

so Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter 

Zakon o enakih možnostih moških in žensk.  

Za vsa civilizacijska obdobja je bilo značilno, da je ženski priznana pravica v 

biopsihosocialni reprodukciji, njena vloga v javnosti, predvsem pa na področju plačanega 

dela, pa je bila bodisi čisto zanemarjena bodisi zelo omejevana. Njeno izključenost iz 

javnega življenja so upravičevali celo z razlago narave ter funkcij živih bitij (Černigoj 

Sadar in Verša, 2002). Stereotipi in predsodki do žensk so vso zgodovino vplivali na 

številna področja življenja, še najbolj očitno pa prav na področju zaposlovanja. Ženske so 

šele z industrializacijo družbe začele zasedati nekoliko več delovnih mest. Glazer (1998) 

kot glavni razlog navaja dejstvo, da moška delovna sila zaradi naraščajočega gospodarstva 

ni več zadoščala.  

Kljub večjemu številu zaposlenih žensk so bile razlike med moškimi in ženskami v tem 

obdobju še bolj vidne zaradi dveh razlogov (Černigoj Sadar, 1991):  

• povečanje mezdnega dela je ženskam omogočilo le manj kvalificirana in manj 

plačana dela, 

• začetek protestantizma in miselnosti, da je ženska varuh blaginje moškega in otrok 

ter moževa pomočnica.  
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Černigoj Sadar in Verša (2002) poudarjata, da je v tem obdobju postal koncept moškega 

kot glavnega vzdrževalca družine še močnejši in je s tem postalo sodelovanje žensk v 

javnem življenju izredno omejeno. Zaradi slabih razmer za ženske na trgu dela so se v tem 

času začela pojavljati prva združenja za pravice žensk.  

Položaj ženske na trgu delovne sile se je močno spremenil šele po drugi svetovni vojni, na 

kar so vplivali trije dejavniki: 

• zmanjševanje števila otrok, 

• povečana pričakovana življenjska starost, 

• vzpon države blaginje (Černigoj Sadar in Verša, 2002). 

Takrat so postala gibanja za pravice žensk še močnejša in posledica le-teh je bila, da je  v 

večini zahodnih držav uzakonjena enakost z moškimi (Glazer, 1998). Tudi na trgu dela je 

tako postala ženska vsaj formalno enakopravna moškemu. 

Če pogledamo statistične podatke, vidimo, da je v vseh državah Evropske unije delovna 

aktivnost žensk nižja od delovne aktivnosti moških. Leta 1996 je tako stopnja delovne 

aktivnosti žensk znašala 39,7 %, moških pa 59,8 %. V zadnjih letih je ta stopnja naraščala 

(Černigoj Sadar in Verša, 2001). Tako se je od leta 2000 do 2006 stopnja zaposlenosti 

žensk dvignila s 53,6 % na 57,2 %. Pri moških je bila leta 2006 zaposlenost 71,6 %, kar 

kaže, da je stopnja zaposlenosti žensk kljub napredku še vedno bistveno nižja v primerjavi 

z zaposlenostjo moških (Eurostat, 2015). Drugi problem, ki se izpostavlja, je dejstvo, da 

veliko več žensk dela s skrajšanim delovnim časom. Leta 1999 je v Evropski uniji tako kar 

33,9% žensk in smo 7,1 % moških delalo s skrajšanim delovnim časom.  

Po podatkih Statističnega urada RS (2015) je leta 2013 znašala stopnja registrirane 

brezposelnosti v Sloveniji 13,00 % za moške in 14,2 % za ženske. Prav tako podatki 

kažejo, da je za določen čas zaposlenih več žensk kot moških: med zaposlenimi ženskami 

jih je bilo 13,8 % zaposlenih za določen čas, med zaposlenimi moškimi pa jih je bilo za 

določen čas zaposlenih 12,9 %. Po statističnih podatkih moški v Sloveniji v povprečju 

zaslužijo več kot ženske in je v letu 2013 znašala povprečna bruto plača za ženske 1555 

evrov, za moške pa 1639 evrov. Ob vsem tem preseneča podatek, da imajo ženske kljub 

vsemu v povprečju višjo stopnjo izobrazbe kot moški. Černigoj Sadar in Verša (2002) 

poudarjata, da je stopnja delovne aktivnosti žensk v Sloveniji višja od povprečja za 

Evropsko unijo. Prav tako ženske v Sloveniji redko prekinjajo svojo delovno kariero in so 

večinoma zaposlene za polni delovni čas. Na vse to močno vpliva delovna in socialno-

varstvena zakonodaja ter organizirana in subvencionirana mreža dnevnega varstva otrok. 
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Velik problem v Sloveniji predstavlja močan upad zaposljivosti žensk po 50. letu starosti 

ter tudi razmeroma majhno število žensk na vodilnih položajih. Černigoj Sadar in Verša 

(2002) opozarjata, da so razlogi za manjšo delovno aktivnost žensk v zgodnejšem 

upokojevanju žensk, v življenjskih izbirah žensk in v sistemu socialne varnosti posamezne 

države. Hazl (2002) pa opozarja, da ženske še vedno nosijo večino odgovornosti za 

opravljanje gospodinjskih del, vzgojo in nego otrok ter so zato prisiljene delati bliže domu, 

s krajšim delovnim časom, za določen čas, na slabše plačanih delovnih mestih ali pa se 

celo povsem umakniti s trga dela. Prav tako so še vedno močni stereotipi, ki ženskam 

otežujejo pot do vodilnih delovnih mest.  

Čeprav vidimo, da se stanje enakopravnosti moških in žensk s časom vendarle izboljšuje, 

je še daleč od idealnega. Zaradi vseh navedenih dejstev izvaja večina držav posebne ukrepe 

s ciljem povečanja enakopravnega položaja moških in žensk na trgu dela. V Sloveniji je 

tako eno področje ukrepov aktivne politike zaposlovanja namenjeno prav povečanju 

zaposljivosti žensk.  

    1.3.3.2 Brezposelnost starejših 

Vprašanje zaposljivosti starejših postaja vse bolj aktualno. V predindustrijskem obdobju so 

bili starejši delavci nepogrešljivi kot prenosniki znanja na mlade generacije. Danes se 

tehnologija in znanost spreminjata hitreje, kot se izmenjujejo generacije delavcev in zato 

postajajo nosilci razvoja mladi delavci, starejši pa so vse manj pomembni.  

Velik problem predstavlja tudi trend staranja prebivalstva, kar lahko povzroči resen 

problem pomanjkanja delovne sile. Verša (2002) navaja glavne posledice, ki jih ima ta 

trend na trg delovne sile:  

• zmanjševanje kontingenta delovno sposobnega prebivalstva in posledično tudi 

števila aktivnega prebivalstva, 

• staranje delovno aktivnega prebivalstva,  

• povečanje števila upokojencev. 

Posledica tega je, da postopoma narašča delovna aktivnost starejših, narašča pa tudi 

brezposelnost te starostne skupine. Na položaj starejših na trgu delovne sile prav tako 

vplivata politika upokojevanja in politika zaposlovanja, ki sta v preteklosti spodbujali 

upokojevanje kot način reševanja presežnih delavcev in je bila zakonsko določena meja 

upokojevanja bistveno nižja. V drugi polovici devetdesetih let se je to spremenilo in sta se 
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politika upokojevanja in zaposlovanja usmerili k spodbujanju čim daljše aktivnosti 

starejših (Verša, 2002).  

To dejstvo, v kombinaciji z nenaklonjenostjo delodajalcev zaposlovanju starejših, postavi 

to starostno skupino v izredno neugoden položaj.  

Verša (2002) poudarja, da je potrebno ustvariti pogoje, v katerih bi bila tudi starejša 

delovna sila lahko učinkovito vključena v ekonomske aktivnosti ter tudi takšne delovne in 

družbene razmere, v katerih bodo starejši lahko zadovoljevali svoje potrebe po delu, 

zdravljenju in socialni varnosti ter bodo enakopravno sodelovali v družbenem življenju.  

Tako v državah EU kot tudi v Sloveniji državne politike izvajajo različne ukrepe za 

izboljšanje položaja starejših na trgu delovne sile. V Sloveniji tako Zavod za zaposlovanje 

v določenih občinah omogoča povračilo prispevkov za delodajalce, ki zaposlijo starejše od 

55 let. Program oprostitev plačila prispevkov za starejše zaposlene pa omogoča 

delodajalcem, ki imajo zaposlene delavce, ki so dopolnili 60 let, delno ali pa celotno 

oprostitev plačila prispevkov (Zavod RS za zaposlovanje, 2015).  

Kljub tem ukrepom se položaj starejših na trgu delovne sile ni bistveno spremenil, zato bo 

v prihodnosti potrebno bolj celostno in sistematično reševanje  nastalega problema.  
 

            1.3.3.3 Brezposelnost mladih 

Brezposelnost mladih je vse bolj pereč problem v večini evropskih držav, prav tako tudi v 

Sloveniji (Rapuš Pavel, 2010).  

Za mlade je značilna dinamika prehodov med različnimi statusi in situacijami, eden 

ključnih prehodov pa je vsekakor prehod iz šole v svet dela. Šele uspešen prehod v 

zaposlitev mladim zagotavlja socialno in ekonomsko neodvisnost (Trbanc, 2005). Zorc-

Maver (2007) navaja, da ima prav zaposlitev izjemno vlogo pri dosegu statusa odraslega. 

Pri tem imata prav tako pomembno vlogo tudi avtonomija in socialna integracija. Mlada 

oseba z zaposlitvijo dokaže, da je zmožna za pridobivanje materialnih sredstev, po drugi 

strani pa ji zaposlitev omogoča vključenost v družbo. Trbanc (2005) navaja, da imajo 

mladi na trgu delovne sile določene prednosti in prav tako tudi določene slabosti v 

primerjavi z ostalimi. Kot njihove prednosti izpostavi kompleksno znanje, fleksibilnost, 

inovativnost in nižje zahteve glede dela, slabosti pa vidi v manjši odgovornosti, manjši 

pripadnosti, nestalnosti in v pomanjkljivih izkušnjah.  
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Sposobnost posameznika za prehod v zaposlitev je odvisna od številnih dejavnikov: 

kulturnega kapitala, podpore družine, možnosti in omejitev v procesu izobraževanja, 

spolne, socialne ter etnične pripadnosti (Rapuš Pavel, 2010). Trbanc (2005) kot glavna 

razloga za visoko brezposelnost mladih navaja podaljševanje izobraževanja na eni strani 

ter tog trg delovne sile na drugi strani. Podaljšano izobraževanje po eni strani izboljša 

izobrazbeno strukturo delovne sile, po drugi strani pa povzroča nizko stopnjo aktivnosti 

mladih. Togost trga se vidi v tem, da se trg deli na dva segmenta: prvega, ki omogoča 

varne zaposlitve za nedoločen čas, in drugega, ki je bolj fleksibilen in negotov ter 

namenjen predvsem mladim.  Rapuš Pavel (2005) navaja tudi demografske faktorje, mikro 

in makro ekonomske spremembe ter izobrazbene dejavnike, ki so prav tako med vzroki za 

brezposelnost mladih.  

Brezposelnost mladih je zelo povezana z neugodnim socialno-ekonomskim položajem, 

zmanjšanim statusom in ugledom v družbi, marginalizacijo ter z dolgotrajnimi posledicami 

na področju samopodobe in psihičnega zdravja (Ule, 2000). Kljub vsem naštetim 

posledicam brezposelnosti med mladimi Ule (2000) poudarja, da je najbolj usodna 

posledica to, da dlje časa brezposelni mladi pogosto razvijejo zelo negativen odnos do dela 

ter začnejo funkcionirati po modelu naučene nemoči.  

Rezultati raziskave, ki je bila opravljena leta 2003 v Španiji (Hammer, 2003, v Rapuš 

Pavel 2005), kažejo, da mladi brezposelni najbolj trpijo zaradi finančne odvisnosti. Najvišji 

stresni faktor jim predstavljajo pritožbe staršev glede njihove brezposelnosti ter občutek 

negotovosti in strahu, če bodo sploh kdaj dobili delo. Tudi Rapuš Pavel (2004) poudarja, 

da pri mladih v začetnem obdobju brezposelnosti ni toliko vidnih psihosocialnih posledic, 

kot najbolj negativni posledici pa izpostavi prav ekonomsko prikrajšanost in finančno 

odvisnost. 

Poseben problem med mladimi predstavljajo tako imenovani osipniki oziroma mladi, ki 

predčasno zapustijo šolanje. Le-ti so na trgu delovne sile v izjemno slabem položaju. V 

številnih državah Evropske unije tej skupini posvečajo posebno pozornost v obliki 

zgodnjega odkrivanja problema in oblikovanja programov za tiste mlade, ki so šolanje že 

zapustili, zadnje čase pa tudi na področju Slovenije nekoliko narašča interes za to področje. 

Obstaja tudi program, namenjen mladim osipnikom, in sicer Projektno učenje mladih. Gre 

za javnoveljavni program neformalnega izobraževanja odraslih, ki je bil formalno vpeljan z 

odredbo Ministrstva za šolstvo in šport leta 1999. Glavni cilj tega programa je razvijanje 
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kompetenc, ki jih mladi potrebujejo pri zaposlovanju. Program prav tako spodbuja 

osebnostno rast, preprečuje socialno izključenost in omogoča oblikovanje poklicne, 

socialne in kulturne identitete (Projektno učenje za mlajše odrasle, 2015).  

Poljšak Škraban in Žorga (2007) poudarjata, da je za duševno zdravje mladih brezposelnih 

pomembno, da se jim ponudi materialno podporo, da se jih spodbuja k doseganju višje 

izobrazbe ter tudi, da se jih vključuje v preventivne programe, preko katerih si lahko 

pridobijo čim več pozitivnih izkušenj in možnosti za razvoj svojih močnih področij.  

S ciljem reševanja problema izredno visoke brezposelnosti med mladimi v Evropi je 

Evropska komisija leta 2013 sprejela Sveženj ukrepov za zaposlovanje mladih. Cilj 

ukrepov je olajšati prehod iz šolskega sistema na trg dela, zagotoviti, da pripravništva 

omogočijo kakovostno delovno izkušnjo, izboljšati kakovost in ponudbo vajeništva ter 

mladim ponuditi več možnosti za delo in usposabljanje v tujini. 

Glavne ukrepe, ki so jih sprejeli, so razporedili v 4 stebre:  

1. steber: v njega sodijo preventivni ukrepi, kot so štipendiranje, napovedovanje 

potreb na trgu dela, praktično usposabljanje že v času izobraževanja, vseživljenjska 

karierna orientacija itd., 

2. steber: v njega sodijo ukrepi, po katerih posežemo takoj po nastanku 

brezposelnosti, kot so priprava individualnega načrta, svetovanje, vključevanje v 

ukrepe aktivne politike zaposlovanja, nacionalne poklicne kvalifikacije, projektno 

učenje za mlade itd., 

3. steber: v njega sodijo ukrepi po treh mesecih brezposelnosti in so le-ti bolj ciljani: 

npr.  mentorske sheme, podjetniško svetovanje, oprostitve plačil prispevkov, 

poglobljeno svetovanje, vključevanje v dodatne ukrepe aktivne politike 

zaposlovanja za povečanje zaposljivosti itd., 

4. steber: v njega sodijo ukrepi po štirih mesecih brezposelnosti, in sicer vključevanje 

v dodatne ukrepe aktivne politike zaposlovanja, sofinanciranje pripravništva, javna 

dela in drugo (Jamstvo za mlade, izvedbeni načrt, 2015). 

Tudi na področju Slovenije je državna politika usmerjena v večjo zaposljivost mladih. Leta 

1991 je Zavod za zaposlovanje uvedel prvi program zaposlovanja v Sloveniji, namenjen 

izključno mladim. Cilj programa je bil omogočanje pripravništva mladim na tak način, da 

je Zavod za zaposlovanje sofinanciral del plače. Program so opustili leta 1996. Trenutno so 

mladim brezposelnim na voljo naslednji programi Zavoda za zaposlovanje (2015): 



27 

- oprostitev plačila prispevkov za zaposlitev mlajših od 30 let, 

- vračilo prispevkov za prvo zaposlitev za nedoločen čas za mlajše od 26 let, 

- davčna olajšava za novo zaposlitev za nedoločen čas za mlajše od 26 let, 

- program Iz faksa takoj praksa, ki je namenjen brezposelnim mlajšim od 30 let, ki so 

terciarno izobraženi in iskalci prve zaposlitve ter nudi delodajalcem spodbudo v 

višini 6000 evrov, če zaposlijo osebo iz ciljne skupine za obdobje enega leta ali 

več, 

- spodbude za zaposlovanje mladih v določenih regijah.  

Obstajajo tudi različni programi, v katere se mladi brezposelni lahko vključujejo, so pa 

namenjeni celotni populaciji brezposelnih (klubi za iskanje zaposlitve, programi za 

pridobivanje znanj, javna dela, usposabljanje na delovnem mestu …).  

Vlada Republike Slovenije je leta 2014 sprejela Jamstvo za mlade, ki temelji na prej 

omenjenem dokumentu Evropske komisiji in katerega glavni cilji so izboljšanje prehoda iz 

izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih ter zmanjšanje same 

brezposelnosti. 

1.3.4 Posledice brezposelnosti 
Obstajajo številne raziskave, ki preučujejo povezanost med brezposelnostjo ter fizičnim in 

psihičnim zdravjem posameznika. Murphy in Athanasou (1999) sta preučevala različne 

raziskave, ki so se na tem področju delale med letoma 1986 in 1996, ter ugotovila, da vse 

potrjujejo močno povezanost med brezposelnostjo in med psihičnim zdravjem 

posameznika, poudarjata pa, da je kljub temu precej nestrinjanja glede moči te povezave. 

Artazcoz,  Benach, Borell in Cortes (2004) poudarjajo, da imajo pri tem veliko vlogo spol, 

družinsko življenje in socialni razred, kateremu pripada posameznik. Rezultati raziskave so 

pokazali, da se z brezposelnostjo lažje soočajo ženske, osebe z ustreznim družinskim 

življenjem ter tisti, ki pripadajo srednjemu socialnemu razredu. Eden od razlogov, zakaj se 

ženske lažje spoprijemajo z izkušnjo brezposelnosti, je v tem, da imajo ponavadi širšo in 

bolj aktivno socialno mrežo, ki jim v tej situaciji nudi podporo. Owen in Watson (1995) sta 

prišla do podobnih rezultatov in ugotovila močno povezanost med brezposelnostjo in 

duševnim zdravjem, vendar pri tem poudarjata, da ostaja veliko vprašanje, kakšna je smer 

te povezave oziroma ali so težave na področju duševnega zdravja posledica brezposelnosti 

ali pa velja obratno in je brezposelnost pogosto posledica težav na področju duševnega 

zdravja.  
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Razvoj posameznika je proces, ki izhaja iz stalnega odnosa med posameznikom in 

okoljem. Med posameznikom in okoljem poteka dinamična interakcija, zato sprememba na 

eni ravni lahko povzroča pomembne spremembe v celotnem razvoju posameznika. Tako 

različni življenjski dogodki oziroma ʺnedogodkiʺ lahko močno spremenijo celotno 

življenje. Med te dogodke vsekakor sodi tudi izguba zaposlitve (Poljšak –Škraban in 

Žorga, 2007).  

Holmes in Rahe (1967) sta oblikovala seznam 43 stresnih dogodkov v življenju in jih 

ocenila glede na stopnjo prilagajanja, ki jo dogodek zahteva od posameznika.  Visoko sta 

ovrednotila vse dogodke, ki so povezani z brezposelnostjo oziroma s spremembami v 

delovnem okolju. Iz lestvice je razvidno, da ima zaposlitev izjemno pomembno vlogo v 

življenju vsakega posameznika. Prav zaradi pomena, ki ga večina ljudi pripisuje zaposlitvi, 

je izguba le-te še toliko bolj stresen dogodek. 

Čeprav se vsak posameznik drugače odzove na problem brezposelnosti, ima le-ta večinoma 

zelo negativen vpliv na človeka. Večina avtorjev ugotavlja, da negativne posledice 

brezposelnosti močno korelirajo s socialno integracijo. Torej več negativnih posledic 

zasledimo pri osebah, ki so slabše integrirane in imajo šibkejšo socialno mrežo (Klajnšček, 

1992). 

Brezposelnost vpliva na različne vidike človekovega življenja, saj prizadene njegovo 

fizično, psihično, socialno in materialno blagostanje. Poleg tega je brezposelnost velik 

dejavnik tveganja za revščino in socialno izključenost (Rapuš Pavel, 2010) ter močno 

vpliva na posameznikovo zadovoljstvo z življenjem (Žorga in Poljšak- Škraban, 2007). 

Brezposelnost diskriminira posameznike in stopnjuje socialno diferenciacijo. Drobnič 

(1996) navaja, da je formalna zaposlitev osrednja družbena inštitucija, ki omogoča dostop 

do drugih virov. Zaposlitev je prav tako temeljnega pomena za kakovost življenja 

posameznika, saj brezposelnost le-to resno ogroža. Pri ocenjevanju kakovosti življenja je  

ključnega pomena tako trajanje brezposelnosti kot tudi socio-ekonomski status brezposelne 

osebe.  

Ule (2000) navaja, da so brezposelni danes žrtve tako lastnega občutka brezizhodnosti kot 

tudi sovražnega odnosa družbe do njih. Prav tako so postavljeni na obrobje kot 

marginalizirana in stigmatizirana populacija. To je še toliko bolj značilno za tiste, ki so bili 

že pred brezposelnostjo na nek način marginalizirani, in sicer za mlade, starejše, manj 

izobražene, pripadnike različnih manjšin in invalide. Brezposelnost in dolžina epizod 
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brezposelnosti v preteklosti sta prav tako velik dejavnik tveganja za brezposelnost v 

prihodnosti. Razlogi za to so različni, najpogostejši pa so, da se pri dlje časa brezposelni 

osebi zmanjšuje njegov kapital, znanje in učinek delovnih izkušenj. Prav tako je 

brezposelnost pogosto zelo negativen signal za potencialne delodajalce in se le-ti večkrat 

odločajo za zaposlitev osebe, ki ni brezposelna oziroma je brezposelna le krajši čas 

(Drobnič, 1996).  

Winifield (1993, v Ule, 2000) navaja glavne negativne lastnosti brezposelnih: 

• strah pred materialnim pomanjkanjem, 

• redukcija raznolikosti življenjskih oblik, 

• redukcija življenjskih ciljev in načrtov, 

• redukcija pomembnih odločitev (ustvarjanje družine, selitev …), 

• primanjkljaj delovnega zadovoljstva, 

• doživljanje psihično stresnih situacij, 

• negotovost glede prihodnosti, 

• znižanje socialnega statusa. 

Stanje brezposelnosti je zelo pomembno za psihološko znanost, saj bistveno vpliva na 

človekovo vedenje in doživljanje ter na njegovo mentalno in fizično zdravje. Za večino 

ljudi je izguba zaposlitve travmatičen dogodek. Seveda je reakcija vsake brezposelne osebe 

drugačna. Med sabo se zelo razlikujejo tudi mladi in starejši brezposelni. Starejši večkrat 

odreagirajo s šokom, ki mu sledi prizadevanje za ponovno pridobitev zaposlitve. Če 

zaposlitve ne dobi, posameznik vse bolj izgublja kontrolo in počasi preide v stanje naučene 

nemoči. Izguba zaposlitve močno vpliva na samospoštovanje osebe. Pojavljajo se različni 

emocionalni problemi, kot so zaskrbljenost, anksioznost, depresija, strah. Oseba se zateka 

v zdravstvene probleme in s tem postaja možnost, da bi dejansko pridobila zaposlitev, še 

manjša (Bratina, 1992). Kavar Vidmar (1994) navaja, da so brezposelne osebe pogosto 

apatične, zelo vzkipljive, občutljive. Dlje časa trajajoča brezposelnost pa ima še resnejše 

posledice. Dolgotrajno brezposelni imajo pogosto občutek sramu in krivde. Imajo težave 

pri ohranjanju socialnih stikov, opuščajo družbeno življenje, pogosto doživljajo hude krize 

in stiske. Pogosto prihaja tudi do depresije in celo do poskusov samomora.  

Mladi večkrat na izgubo zaposlitve odreagirajo z osebnostnimi in  vrednotnimi 

spremembami, zato so njihove reakcije pogosto prikrite in dolgoročne. Tako mladi večkrat 
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postanejo apatični in pasivni, zniža se njihova samopodoba in samospoštovanje, 

dolgoročno lahko razvijejo tudi socialno negativen odnos do dela. Le-ta je v večini 

primerov posledica obrambnega mehanizma. Tudi pri njih je zelo pogost pojav naučene 

nemoči. Pri mladih so zelo pogoste tudi vedenjske težave in različne odvisnosti. Prav 

brezposelnost mladih je eden glavnih razlogov njihove socialne ranljivosti, saj jih postavlja 

v izredno neugoden položaj in zmanjšuje njihov status in ugled v družbi (Ule, 2000). Kot 

psihosocialne posledice brezposelnosti mladi sami izpostavljajo: pomanjkanje volje, 

vdanost v položaj, nezadovoljstvo, depresivnost, poskus samomora, strah pred neuspehom, 

občutek krivde, nemoči, izgubo zaupanja v pomoč državnih ustanov in jezo zaradi 

neurejenih sistemskih razmer (Rapuš Pavel, 2004). Ule (2000) poudarja, da psihosocialne 

posledice brezposelnosti pri mladih bistveno bolj poškodujejo osebnost kot pri starejših.  

Žorga in Poljšak Škraban (2007) stresni dogodek izgube zaposlitve pojasnjujeta s pomočjo 

krivulje kompetentnosti. Na začetku oseba doživi šok in otrplost, ki ji sledi obup. Skladno 

s tem upade občutek kompetentnosti in samospoštovanja. Sledi faza zanikanja dogodka 

oziroma zmanjševanja njegovega pomena, v kateri občutka kompetentnosti in 

samospoštovanja začasno zrasteta. V naslednji fazi, fazi dvoma oziroma frustracije, 

občutka kompetentnosti in samospoštovanja znova upadeta. V trenutku, ko se je 

posameznik sposoben soočiti z resničnostjo in jo sprejeti, se krivulja obrne. Občutka 

kompetentnosti in samospoštovanja se počasi izboljšujeta. Oseba preizkuša nove vzorce 

vedenja, npr. išče novo zaposlitev, se odloča za nadaljnje usposabljanje in podobno. V tej 

fazi oseba spet vzpostavi občutek kompetentnosti, ki je ponavadi celo na višji ravni kot 

pred samo izgubo zaposlitve. Avtorici poudarjata, da do resnih težav lahko pride takrat, ko 

do novega stresnega dogodka pride, še preden oseba lahko uspešno integrira prejšnjega. 

Posledično oseba ne zmore vzpostaviti primernega občutka samospoštovanja, kar vodi k 

frustriranosti in vse večjemu nezadovoljstvu.  

 Brezposelnost nima negativnih posledic samo na posameznika, temveč tudi na celotno 

družbo. Za sistem socialne varnosti ima namreč brezposelnost dvojne negativne posledice, 

saj po eni strani zaradi brezposelnosti naraščajo dajatve za brezposelne, na drugi strani pa 

se zmanjšujejo prispevki za vsa področja socialne varnosti, saj so le-ti odvisni od števila 

zaposlenih in njihovih plač (Kavar Vidmar, 1993). Dodatni problem je v tem, da je 

brezposelnost v družbi zelo neenakomerno porazdeljena, kar povzroča tako družbena kot 

tudi številna politična vprašanja (Svetlik, 1985).  
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1.4. INVALIDI NA TRGU DELA 

1.4.1 Opredelitev temeljnih pojmov 
Čeprav se v Sloveniji za populacijo, ki jo predstavljamo v magistrski nalogi, uporablja 

različna terminologija, npr. osebe s posebnimi potrebami, prizadete osebe, hendikepirani in 

podobno, smo se odločili za izraz invalid. Razlogov za to je več, glavni razlog je v tem, da 

se izraz invalid uporablja v vseh predpisih in v zakonodaji, ki ureja to področje. Prav tako 

vse pravice in dolžnosti izhajajo prav iz statusa invalida.  

Z besedo invalidi označujemo zelo raznoliko družbeno skupino, ki je lahko le delno ali pa 

bistveno ovirana pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. Eni avtorji navajajo, da so 

invalidi največja manjšina na svetu, saj jih je po podatkih Združenih narodov več kot 650 

milijonov. Po podatkih Statističnega urada RS (2015) je delež invalidov med prebivalci EU 

več kot 15 %, v Sloveniji pa približno 12–13 %.  

Izraz invalid so uporabljali že Rimljani, ki so z njim poimenovali vojake, ki so zaradi v 

boju pridobljenih poškodb postali trajno nesposobni za ponoven poziv v vojsko. Kot 

posledica obeh svetovnih vojn je bila potrebna bolj natančna opredelitev pojma in 

razširitev kroga oseb, ki bi lahko dobile status invalida. Podlaga za status je bila predvsem 

tako imenovana »anatomska koncepcija«. Pozneje je začel veljati funkcionalistični 

koncept, ki ocenjuje posameznikove splošne in funkcionalne sposobnosti z vidika 

vključevanja v proces dela (Drobnič, 1992).  

Uršič in Drobnič (1996) navajata različne definicije invalidnosti, ki jih vlade uporabljajo 

pri pripravi svojih programov. Najstarejše definicije so medicinske, ki temeljijo na 

omejitvah. V medicinskih definicijah je bila invalidnost opredeljena znotraj konteksta 

posameznih diagnostičnih kategorij. Medicinski definiciji so sledile definicije, ki izhajajo 

iz poklicnih omejitev ali pa ekonomskih vidikov. Le-te gledajo na invalidnost kot na 

posameznikovo zmanjšano možnost zaslužka pri delu. Po letu 1970 se bolj poudarjajo 

socialno-politični koncepti invalidnosti, ki na invalidnost gledajo kot na rezultat odnosa 

med posameznikom in okoljem. Po teh definicijah invalidnost ni problem posameznika, 

temveč družbe, saj je večina težav, s katerimi se srečujejo invalidi, rezultat zunanjih 

pogojev. Te definicije temeljijo na družbenem modelu in menijo, da invalidnost izvira iz 

sklopa družbenih okoliščin ter da invalida omejuje predvsem okolje in ovire v njemu 

(fizične, socialne, nazorske), ne pa njegova bolezen. Zato postane glavni cilj vključitev 

posameznika v družbo, ne pa le medicinska obravnava.  
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V nadaljevanju bomo podali nekaj definicij invalidnosti tujih pravnih virov.  

V Deklaraciji združenih narodov o pravicah invalidov (1975, v Uršič, 2005, str. 25) 

pomeni beseda invalid »… vsako osebo, 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«. Omenjena 

definicija izhaja iz negativnega izhodišča, saj po eni strani poudarja okvaro zdravja 

oziroma pomanjkljivost, po drugi pa nesposobnost opravljanja ʺnormalnegaʺ življenja. 

Definicija izhaja iz medicinskega modela.  

V Konvenciji o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov Mednarodne organizacije 

dela (1985, 1. člen) je z besedo invalid označena 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«.  Tudi ta definicija izhaja iz primanjkljajev, ki jih 

ima invalidna oseba, vendar je njen namen definirati invalidnost v ožjem kontekstu, v 

kontekstu dela in zaposlovanja.  

Ena od definicij, ki izhaja iz socialno-političnega koncepta, pravi, da je invalid: »… vsaka 

oseba, ki ima, upoštevajoč starost ter socialno okolje, v katerem živi, zaradi trajne ali 

dolgotrajne funkcionalne telesne ali duševne okvare resne težave pri svojem vključevanju 

v družino, družbo, izobraževanje in poklic oziroma pri uveljavljanju svojih človekovih 

pravic …« (Despouy, 1992).  

V Sloveniji obstaja pet različnih zakonov, ki opredeljujejo invalidnost in je zaradi tega 

najpogostejša delitev na naslednje oblike invalidnosti: vojni invalidi, delovni invalidi, 

invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, invalidi po 

Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ter otroci s posebnimi 

potrebami kot posebna skupina.  Na slovenskem področju je tako invalidnost opredeljena v 

vsakem zakonu nekoliko drugače in je sama definicija odvisna od namena, zakaj se je 

uporablja. Mogoče je od vseh definicij najbližja splošni definiciji invalida opredelitev iz 

Zakona o invalidskih organizacijah (2002, 5. člen), po kateri je invalid »… posameznik, ki 

zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo 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, v skladu z mednarodno 

klasifikacijo«.  
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Večina slovenskih definicij invalidnosti temelji na medicinskem modelu in se šele v 

najnovejši zakonodaji pojavljajo tudi definicije, ki izvirajo iz socialno političnega modela 

in upoštevajo bio-psiho-socialni razvoj človeka.  

Tako Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju ZZRZI) 

invalida opredeljuje kot osebo, pri kateri so ugotovljene trajne posledice telesne ali 

duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli, ohrani 

zaposlitev ali v njej napreduje (ZZRZI, 2004, 3. člen). 

Ta definicija je izpeljana na osnovi Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, invalidnosti 

in zdravja in kot taka uveljavlja bio-psiho-socialni model invalidnosti, katerega osnova so 

potrebe invalida zaradi njegove invalidnosti, ne pa sama diagnoza in pravice, ki iz nje 

izhajajo (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007).  

Po 10. členu ZZRZI (2004) lahko status invalidne osebe pridobi oseba:  

• ki ni pridobila statusa invalida po nobenih drugih predpisih oziroma nima z odločbo 

pristojnega organa ugotovljenih trajnih posledic telesne ali duševne okvare ali 

bolezni ter zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev,  

• je prijavljena brezposelna oseba na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 

• je dopolnila starost 15 let oziroma ni stara več, kot je po predpisih o pokojninskem 

in  invalidskem zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo pokojninsko 

dobo,  

• izpolnjuje merila, določena z ZZRZI.  

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ) določa, da je 

invalidnost podana, če ima zavarovanec zaradi sprememb v zdravstvenem stanju 

zmanjšano možnost, da si zagotovi delovno mesto, le-tega ohrani ali pa da poklicno 

napreduje. Pri tem je pomembno, da so spremembe zdravstvenega stanja takšne, da jih ni 

možno odpraviti z zdravljenjem. Po ZPIZ-u imajo pravico do statusa invalida naslednje 

osebe (Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, 2005, 3. člen):  

• zavarovanec, ki je pridobil status invalida po 10. členu ZZRZI,  

• zavarovanec, ki mu je bila priznana lastnost invalidne osebe po 6. členu 

ZUZIO- Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidov (lastnost invalidne 

osebe je po tem zakonu lahko uveljavila oseba, ki je bila sposobna za 

usposabljanje in zaposlitev) (Ur. l. SRS, št. 18/76),  
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• zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma III. kategorije 

po 34. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 

12/92, 56/92, 43/93, 67/93, 5/94, 67/94, 7/96, 29/97, 7/98 in 54/98) oziroma po 

predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona,  

• zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma III. kategorije 

po 60. členu ZPIZ (Ur. l. RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo),  

• zavarovanec iz 4. člena tega navodila, ki mu je bila ugotovljena telesna okvara 

po prvem in tretjem odstavku 143. člena ZPIZ (Ur. l. RS, št. 20/04 – uradno 

prečiščeno besedilo) oziroma po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo 

zadnje spremembe tega zakona,  

• zavarovanec, ki je pridobil status vojaškega vojnega invalida po 2. členu, status 

vojaškega mirnodobnega invalida po 3. členu oziroma status civilnega invalida 

vojne po 4. členu Zakona o vojnih invalidih (Ur. l. RS, št. 63/95, 62/96 – sklep 

USRS, 2/97 – odl. USRS, 19/97, 21/97 in 75/97),  

• zavarovanec, ki je pridobil pravice po Zakonu o družbenem varstvu duševno in 

telesno prizadetih oseb (Ur. l. SRS, št. 41/83),  

• zavarovanec iz 5. člena tega navodila, ki je bil razvrščen na podlagi izvida in 

mnenja strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v 

telesnem in duševnem razvoju po 11. členu Zakona o izobraževanju in 

usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju (Ur. l. SRS, št. 19/76),  

• zavarovanec iz 6. člena tega navodila, ki je bil usmerjen v program vzgoje in 

izobraževanja po 21. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(Ur. l. RS, št. 54/00) in  

• zavarovanec, ki je pridobil status invalida po predpisih drugih držav članic 

Evropske unije.  

 

Kovač (2003) navaja definicijo, ki pravi, da se invalidnost ugotavlja kot izguba pridobitne 

zmožnosti in zmanjšanje ali izguba poklicne delovne zmožnosti za delo v svojem poklicu.  

V zakonu je prav tako določena pravna definicija invalidnosti, ki kombinira začasne ali 

trajne spremembe v zdravstvenem stanju z vidika socialnega zavarovanja z možnostjo 

opravljati delo, ki ga je zavarovanec opravljal pred nastankom invalidnosti oziroma bi ga 
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bil zmožen opravljati. Merila za oceno invalidnosti so spremembe v zdravstvenem stanju, 

končano zdravljenje, psihofizične zahteve delovnega mesta, delovne razmere, normalni 

delovni učinek ter možnost dela s polnim ali skrajšanim delovnim časom (Kovač, 2003).  

V Koncepciji razvojne strategije invalidskega varstva v Sloveniji je invalidnost definirana 

kot:  »… širši pojem od bolezni, okvare, motenj ali prizadetosti v telesnem in duševnem 

razvoju in tudi od formalno priznanega družbenega statusa. Z vidika stališča “ad 

humanum” pomeni celovitost človekovih odnosov do samega sebe, soljudi, družbe in 

sveta, ki se kaže kot okrnjenost človeka v njegovem samouresničevanju (realizaciji) 

njegovih lastnih potencialnih zmožnosti in hkrati kot bistveno zmanjšanje zmožnosti za 

zadovoljivo igranje njegovih socialno pričakovanih vlog. S tega vidika je invalidnost tako 

eksistencialna kot sistemska kategorija, invalidi pa sestavni del vsakodnevnega življenja 

družbene skupnosti« (Uršič, 2005, str. 24).  

Iz navedenega lahko vidimo, da je definiranje invalidnosti zelo zahtevna naloga, saj je 

možnih več kriterijev in meril. Tako je pri definiranju pomembno, da poznamo čas 

nastanka invalidnosti, vzrok invalidnosti (poškodba ali bolezen), prirojenost oziroma 

pridobljenost invalidnosti, pravni status, namen definiranja in podobno. Prav zaradi vseh 

teh razlogov ni enotne in javno veljavne definicije invalidnosti.  

1.4.2 Temeljne  pravice invalidov in zaposlovanje 
         1.4.2.1 Mednarodni viri 

Evropske države pri razvoju invalidske politike upoštevajo smernice, ki jih podajajo 

Organizacija združenih narodov, Svet Evrope, Evropska unija in druge mednarodne 

ustanove. Njihovi prvi dokumenti niso obravnavali invalidov kot posebne skupine, saj je 

veljal medicinski model, ki na invalida gleda kot na objekt rehabilitacije. To stališče se je 

počasi, z mednarodno kampanjo začelo spreminjati in je leta 1983 sprejet eden temeljnih 

dokumentov Mednarodne organizacije dela – Konvencija št. 159 o poklicni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov. V njej je zapisano, da je po sprejetju priporočila o poklicni 

rehabilitaciji invalidov leta 1955 prišlo do pomembnih novosti glede pojmovanja potreb po 

rehabilitaciji in delovnega področja ter zaposlovanja invalidov. Temelji na načelu enakih 

možnosti za vse in poudarja, da morajo biti ukrepi poklicne rehabilitacije dosegljivi vsem 

invalidom. Prav tako definira namen poklicne rehabilitacije v smislu zagotavljanja 

možnosti invalidu, da si zagotovi ustrezno delovno mesto, ga obdrži in na njem tudi 

napreduje ter se na ta način reintegrira v družbo (Uršič, 2004).  
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Ena najpomembnejših pogodb za problematiko diskriminacije invalidnih oseb je 

Amsterdamska pogodba iz leta 1997. V njej prvič zasledimo besedo invalidnost, 

najpomembnejša člena pa govorita o možnosti ukrepanja proti diskriminaciji ter Evropski 

uniji podeljujeta mandat za borbo proti izključenosti. Jerman (2005) poudarja, da je prav s 

tem pravno zavezujočim dokumentom strategija zaposlovanja invalidov postala sestavni 

del splošnih smernic zaposlovanja.  

Leta 1999 je začela veljati spremenjena Evropska socialna listina (1999), ki je nadomestila 

prvotno pogodbo iz leta 1961. Listina zagotavlja različne pravice, ki zadevajo vse 

posameznike. Ureja tudi področje zaposlovanja in pri tem posebej omenja invalide in 

njihove pravice do poklicnega usmerjanja, usposabljanja in zaposlovanja.  

Eden glavnih ciljev Lizbonske strategije, ki jo je Evropski svet sprejel leta 2000, je dvig 

zaposlenosti tistih skupin prebivalcev, ki so na trgu delovne sile manj zastopane. V to 

skupino sodijo starejši delavci in ženske, ampak tudi druge deprivilegirane skupine ljudi, 

kot so invalidi (Černič Mali, 2010).  

Leta 2000 je bila izdana tudi Direktiva Sveta o vzpostavitvi splošnega okvirja za enako 

obravnavanje pri zaposlitvi in poklicih, ki se osredotoča na diskriminacijo pri 

zaposlovanju. Direktiva vsebuje tudi določila v povezavi z dostopom invalidov do 

usposabljanja in zaposlovanja (Černič Mali, 2010).  

Leta 2002 je Mednarodna organizacija dela sprejela Kodeks o ravnanju z invalidnostjo na 

delovnem mestu, ki pa nima moči pravnega predpisa. Cilj kodeksa je zagotoviti enake 

možnosti za invalide na delovnem mestu, povečati zaposlitvene možnosti invalidov,  

spodbuditi zdravo, varno in dostopno delovno mesto in povečati prispevek invalida 

podjetju oziroma družbi. Zelo pomembna vsebina kodeksa so splošne dolžnosti, ki 

zavezujejo tako delodajalca kot tudi pristojne organe oblasti in predstavnike delodajalcev. 

Delodajalce se tako zavezuje, da sprejmejo strategijo ravnanja z invalidnostjo na delovnem 

mestu, pristojne organe, da ravnanje z invalidnostjo vključijo v nacionalno politiko 

spodbujanja zaposlovanja invalidov, predstavnike delodajalcev, da aktivno zagovarjajo 

programe zaposlovanja invalidov, same invalidske organizacije delavcev pa spodbujajo za 

sodelovanje pri programih (Kodeks o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu, 2011). 

V Madridski deklaraciji je leta 2003 zaposlovanje izpostavljeno kot ključ za socialno 

vključenost: »Posebej si je potrebno prizadevati za povečevanje možnosti za zaposlovanje 
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invalidov, prvenstveno na odprtem trgu dela. To je eden izmed pomembnih načinov 

bojevanja zoper izključevanje invalidov iz družbe in za omogočanje neodvisnega življenja 

ter večjega dostojanstva. Za to ni potrebno le vzpodbujanje socialnih partnerjev, da aktivno 

delujejo, temveč tudi javnih oblasti, ki morajo še utrjevati in razširjati že sprejete ukrepe.« 

V isti deklaraciji je poseben poudarek na vlogi delodajalcev: »Delodajalci morajo več 

storiti za to, da se invalidi pri njih zaposlijo, ohranijo zaposlitev in napredujejo v njej ter da 

svoje izdelke in programe oblikujejo tako, da so dostopni invalidom. Delodajalci morajo 

preveriti notranje ukrepe in pravila s ciljem, da zagotovijo, da ta ne omejujejo invalidov pri 

uresničevanju pravice do enakih možnosti. Organizacije delodajalcev lahko koristno 

prispevajo k tem uspehom z zbiranjem informacij o primerih dobre prakse, ki že obstajajo« 

(Madridska deklaracija, 2003). 

Istega leta je bila sprejeta tudi Malaška deklaracija o invalidih, v kateri se ministri 

zavezujejo k spoštovanju človekovih pravic, nediskriminaciji in povečanju možnosti za 

invalide, zagotavljanju storitev za potrebe invalidov in za vključevanje invalidov na vsa 

področja življenja, predvsem pa na trg dela (Malaška deklaracija o invalidih, 2003).  

Leta 2006 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Konvencijo o pravicah 

invalidov. Le-ta izhaja iz načel ustavne listine Združenih narodov, v katerih je določeno, da 

so dostojanstvo, vrednost in enake pravice vseh članov družbe temelj svobode, pravičnosti 

in miru na svetu. Obenem je priznano, da je invalidnost razvijajoči se koncept in posledica 

medsebojnega sodelovanja med invalidi in ovirami (zaradi stališč v družbi in v okolju), ki 

preprečujejo, da bi invalidi pod enakimi pogoji kot drugi sodelovali v družbi. Namen 

konvencije je invalidom zagotavljati polno in enakovredno uživanje vseh človekovih 

pravic ter spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. Konvencija vsebuje 50 členov, 

posebno pozornost pa namenja položaju invalidnih otrok in žensk. Poudarja vrsto pravic, 

predvsem pa pravice do dostopnosti, enakosti pred zakonom, varovanja osebne integritete, 

samostojnega življenja in vključenosti v skupnost, spoštovanja zasebnosti, izobraževanja, 

zdravja, usposabljanja in rehabilitacije, dela in zaposlitve, ustrezne življenjske ravni in 

socialne varnosti in sodelovanja v političnem in javnem življenju (Konvencija o pravicah 

invalidov, 2006).  

Svet Evrope v Akcijskem načrtu za invalide za obdobje 2006–2015 kot glavna cilja 

zaposlovanja navaja:  

a) »spodbujati zaposlovanje na odprtem trgu delovne sile s kombinacijo 
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protidiskriminacijskih in pozitivnih ukrepov za zagotovitev enakih možnosti invalidom; 

b) boriti se proti diskriminaciji in spodbujati sodelovanje invalidov pri poklicnem 

ocenjevanju, usmerjanju, usposabljanju in storitvah, povezanih z zaposlovanjem« (Svet 

Evrope 2006, str. 17).  

 

          1.4.2.2 Zakonodaja in zaposlovanje invalidov v  Republiki Sloveniji 

V RS v okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve delujejo Direktorat za 

invalide, Svet vlade RS za invalide ter Projektni svet za vprašanja usposabljanja in 

zaposlovanja invalidov, ki so zelo pomembni za področje življenja invalidov in urejajo vsa 

vprašanja s tega področja.  

V Ustavi Republike Slovenije (1991) je v 49. členu določeno, da je delo temeljna pravica 

vseh ljudi, prav tako je vsakemu človeku zagotovljena svoboda dela in prosta izbira 

zaposlitve ter dostop do le-te. Za invalide je pomemben tudi 14. člen, ki zagotavlja, da so v 

Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede 

na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, 

izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. 

Invalidnost kot osebna okoliščina je bila v ustavo dodana junija 2014.  

Poleg Ustave RS obstajajo števili zakoni in podzakonski akti, ki urejajo invalidsko 

problematiko.  

Slovenija je ratificirala večino pomembnih dokumentov s področja človekovih pravic. 

Nekateri od teh vsebujejo tudi področja, ki se nanašajo na pravice invalidov: Evropska 

konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Evropska socialna listina, 

Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov, Konvencija o pravicah 

invalidov in druge.  

Slovenija je že leta 1991 sprejela Koncepcijo razvojne strategije invalidskega varstva. V 

njej je prvič navedena sodobna definicija invalidnosti, ki temelji na filozofiji človekovih 

pravic in ne opredeljuje invalidnosti le v okviru medicinskega modela. V konceptu so prav 

tako predstavljene usmeritve, povezane z invalidnostjo na področju zdravstvenega varstva, 

vzgoje, usposabljanja in izobraževanja, zaposlovanja, rehabilitacije, denarnih prejemkov in 

olajšav, pravnega varstva, delovanja državne uprave, statusa, financiranja in delovanja 

invalidskih organizacij in podobno (Akcijski program za invalide 2007–2013, 2006).   



39 

Zelo pomemben dokument je tudi Akcijski program za invalide 2007–2013 (2006), ki je 

bil sprejet leta 2006. Njegov namen je spodbujati, varovati in zagotavljati enakovredno 

uživanje človekovih pravic za invalide ter spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. 

Program navaja 124 ukrepov, ki celovito urejajo vsa področja življenja invalidov, 

pomembno vplivajo na izobraževanje, zaposlovanje, zdravje, kulturo, samoorganiziranje v 

invalidskih organizacijah in dostopnost. Eden ciljev Akcijskega programa za invalide 

2007–2013 je invalidom zagotavljati dostop do dela in zaposlitve brez diskriminacije, v 

delovnem okolju, ki je invalidom odprto, vključujoče in dostopno. Znotraj tega cilja se želi 

naslednje:  

• povečati delež invalidov med delovno aktivnim prebivalstvom in s tem zmanjšati 

obseg socialnih transferjev;  

• invalidom omogočiti, da skladno s svojimi interesi, sposobnostmi in zmožnostmi 

pridobijo poklic in zaposlitev, da zadržijo zaposlitev ter v poklicu napredujejo ali 

spremenijo svojo poklicno kariero;  

• zagotoviti take delovne in življenjske razmere, ki bodo vplivale na zmanjšanje 

možnosti za nastanek invalidnosti;  

• zagotavljati ustrezne podpore, storitve, prilagoditve, dostop in tehnične rešitve, ki 

bodo invalidom omogočale učinkovito opravljanje dela.  

Leta 2014 je vlada RS sprejela nov dokument Akcijski program za invalide 2014–2021 

(2014). Program obsega 91 ukrepov, ki celovito urejajo vsa področja življenja invalidov, in 

sicer: ozaveščanje in informiranje, bivanje in vključevanje, dostopnost, vzgoja in 

izobraževanje, delo in zaposlovanje, finančno-socialna varnost, zdravje in zdravstveno 

varstvo, kulturno udejstvovanje, šport in prostočasne dejavnosti, versko in duhovno 

življenje, samoorganiziranje invalidov, nasilje in diskriminacija ter staranje z invalidnostjo.  

Cilji ukrepa delo in zaposlovanje so povečati zaposljivost invalidov glede na število 

delovno aktivnega prebivalstva, omogočiti, da pridobijo poklic glede na svoje zmožnosti in 

sposobnosti, zagotoviti delovno-življenjske razmere, ki bodo vplivale na zmanjšanje 

možnosti za nastanek invalidnosti, in delovno okolje, ki bo prilagojeno zmožnostim 

invalida za opravljanje dela. Posebej je poudarjen pomen prehoda mladih invalidov na trg 

dela, ki potrebujejo še posebno podporo. Ukrepi, s pomočjo katerih naj bi se dosegli cilji, 

so:  

• poenotenje strokovnih meril in postopkov pri ugotavljanju posebnih potreb ali 
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potrebne pomoči in podpore ter pri ocenjevanju invalidnosti, ki jih uporabljajo v 

inštitucijah Republike Slovenije, 

• zagotavljanje sistema podpore delodajalcem, ki zaposlujejo invalide, 

• izboljšanje zaposljivosti zaposlenih invalidov, 

• zagotavljanje čimprejšnje vključitve vseh brezposelnih invalidov v eno od aktivnih 

oblik obravnave, 

• zagotavljanje mreže strokovne podpore za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije, 

• vzpostavljanje sistema, ki bo omogočal prehod invalida iz statusa uživalca socialnih 

pravic v status iskalca zaposlitve ali zaposlene osebe in nazaj. 

V Sloveniji je področje invalidskega varstva urejeno v približno 70 zakonih, ki na 

neposreden ali posreden način urejajo položaj, pravice in obveznosti invalidov. 

Najpomembnejši zakoni in podzakonski akti, ki opredeljujejo pravice invalidov v obstoječi 

slovenski zakonodaji, so naslednji:  

• Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, 

• Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 

• Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, 

• Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju 

ZZRZI),  

• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ),  

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  

• Zakon o socialnem varstvu,  

• Zakon o delovnih razmerjih,  

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu,  

• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 

• Zakon o invalidskih organizacijah idr. 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili 3 glavne zakone, ki urejajo področje 

invalidnosti:  

 

a) Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) 

Eden najpomembnejših je vsekakor ZZRZI, ki bo podrobneje predstavljen v nadaljevanju.   
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b) Zakon o delovnih razmerjih  

Zakon o delovnih razmerjih je bil izdan leta 2002. Zagotavlja, da mora delodajalec iskalcu 

zaposlitve zagotavljati enako obravnavo ne glede na značilnosti, kot so narodnost, rasa, 

spol, starost, invalidnost in podobno. Četrto poglavje tega zakona je namenjeno Varstvu 

invalidov in je njegovo temeljno vodilo načelo enakopravnosti. Zakon določa, da je 

sklenitev delovnega razmerja z invalidom možna tudi brez predhodne objave prostega 

delovnega mesta. Prav tako so invalidi bolj zaščiteni pri odpovedi delovnega razmerja, in 

sicer na način, da ima delodajalec dolžnost v primeru redne odpovedi iz poslovnih 

razlogov ali nesposobnosti preveriti možnosti za nadaljevanje delovnega razmerja pod 

spremenjenimi pogoji ali pa na drugih delih, ki potrebujejo prekvalifikacijo. Delodajalec 

mora invalidu zagotoviti možnost opravljanja drugega ustreznega dela, možnost 

opravljanja dela s krajšim delovnim časom, vključitev v poklicno rehabilitacijo ali pa 

nadomestilo plače (Zakon o delovnih razmerjih, 2002).   

c) Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2006) opredeljuje številne pravice iz 

obveznega pokojninskega zavarovanja, med njimi tudi številne, vezane na invalidnost. 

Prav invalidsko zavarovanje je najpomembnejši del varstva invalidov, saj jim z različnimi 

ukrepi omogoča večjo socialno varnost. Po tem zakonu je invalidnost podana, če 

spremembe zdravstvenega stanja, ki jih ni možno odpraviti z ukrepi medicinske 

rehabilitacije oziroma zdravljenja, povzročijo zmanjšano zmožnost za zagotovitev oziroma 

ohranitev delovnega mesta.  

Temeljni pogoj za pridobitev omenjenih pravic je nastanek profesionalne invalidnosti. 

Pravico lahko pridobijo (ZPIZ 2, 2012, 63. člen): 

- invalid I. kategorije – zavarovanec, ki ni več sposoben za svoje oziroma katerokoli 

drugo delo, 

- invalid II. kategorije – zavarovanec, čigar delovna zmožnost za opravljanje svojega 

poklica je zmanjšana za 50 % ali več, 

- invalid III. kategorije – zavarovanec, ki 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 zavarovanec, čigar delovna zmožnost za svoj 
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poklic je zmanjšana za manj kot 50 %, ali zavarovanec, ki lahko dela v svojem 

poklicu s polnim delovnim časom, vendar ni zmožen za delo na delovnem mestu, 

na katerem dela.  

Zakon (2006, 2012) opredeljuje naslednje pravice, vezane na invalidnost:  

a) invalidska pokojnina 

Invalidska pokojnina zagotavlja socialno varnost zavarovancu tudi v primeru, da ni več 

zmožen opravljati pridobitnega dela. Do te pravice so upravičeni invalidi I. kategorije, 

invalidi II. kategorije, ki niso zmožni za drugo ustrezno delo brez poklicne rehabilitacije in 

zaradi starosti nad 55 let do le-te niso upravičeni, zavarovanci, pri katerih je nastala 

invalidnost II. kategorije in niso zmožni za drugo delo s krajšim delovnim časom od 

polnega najmanj štiri ure dnevno brez poklicne rehabilitacije, ki pa jim ni zagotovljena, ker 

so stari nad 50 let, zavarovanci, pri katerih je nastala invalidnost II. ali III. kategorije in jim 

ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, ker so dopolnili 65 let starosti (ZPIZ 2, 2012, 41. 

člen).  

Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu oziroma poklicne bolezni, je zavarovancu 

zagotovljena pravica do pokojnine ne glede na pokojninsko dobo. Če gre pri zavarovancu 

za invalidnost kot posledico poškodbe oziroma bolezni, nastale izven dela, mora za odmero 

pravice izpolnjevati minimalno pokojninsko dobo. Le-ta znaša eno tretjino pokojninske 

dobe na dan nastanka invalidnosti. 

b) pravica po poklicne rehabilitacije in nadomestila do konca rehabilitacije 

»Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanec strokovno, fizično in 

psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo tako, da se lahko ustrezno razporedi 

oziroma zaposli ali ponovno vključi v delovno okolje, oziroma se usposobi za opravljanje 

istega poklica ali dela, tako, da se mu ustrezno prilagodi delo z ustreznimi tehničnimi 

pripomočki« (ZPIZ, 2006, 70. člen).  

Drobnič (1992) poudarja, da je poklicna rehabilitacija ena najpomembnejših pravic 

invalidskega zavarovanja. Invalidu omogoča, da si zagotovi oziroma obdrži ustrezno 

zaposlitev ali pa v njej napreduje. 

Za vključitev v poklicno rehabilitacijo mora zavarovanec ustrezati naslednjim pogojem 

(ZPIZ, 2006):  
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- zavarovanec ima II. kategorijo invalidnosti, 
- zavarovanec na dan nastanka invalidnosti ni dopolnil 55 let, 
- zavarovanec se glede na preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo delo, 

ki ga bo opravljal s polnim delovnim časom ali pa s krajšim delovnim časom, 
najmanj 4 ure dnevno, če še ni dopolnil 50 let. 

Obstaja več načinov opravljanja poklicne rehabilitacije in le-ta se lahko opravi s   

kratkotrajnim usposabljanjem in izobraževanjem, s praktičnim delom na ustreznem 

delovnem mestu pri delodajalcu, z izobraževanjem ob delu s soglasjem zavarovanca, ki se 

bo usposabljal za drugo delo ter z izobraževanjem na ustreznih šolah in z drugimi oblikami 

izobraževanja. Osnovni dokument za izvajanje programa poklicne rehabilitacije je 

rehabilitacijski načrt, ki vsebuje cilje poklicne rehabilitacije, vsebine, terminski načrt ter 

druge obveznosti zavarovanca. Načrt sklenejo pristojna enota zavoda za zaposlovanje, 

delodajalec ter zavarovanec. Morebitne stroške, ki nastanejo za prilagoditev prostorov in 

delovnih sredstev, prevzame zavod za zaposlovanje (Kovač, 2003).  

V času rehabilitacije ima zavarovanec pravico do denarnega ali začasnega nadomestila, ki 

se poravna iz sredstev pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  

c) pravica do premestitve in nadomestila 

Pravico do premestitve na drugo ustrezno delo imajo: delovni invalidi, ki so končali 

program poklicne rehabilitacije, delovni invalidi II. kategorije, ki so starejši od 55 let in so 

zmožni za delo na drugem delovnem mestu brez potrebe po prekvalifikaciji, delovni 

invalidi III. kategorije, če je delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 %, 

delovni invalidi III. kategorije, če lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnem časom, 

vendar ne na delovnem mestu, na katerega je razporejen (ZPIZ 2, 2012, 81. člen).  

d) pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega in do delne invalidske pokojnine 

Pravico do dela s skrajšanim časom lahko pridobijo delovni invalidi III. kategorije, pri 

katerih je podana zmanjšana delovna zmožnost tako, da lahko opravljajo določeno delo 

vsaj polovico polnega delovnega čas ter tudi delovni invalidi, pri katerih je nastala II. 

kategorija invalidnosti po 55. letu, in imajo preostalo delovno zmožnost za opravljanje 

dela, na katerem delajo, ali za drugo delo vsaj s krajšim delovnim časom od polnega. 

Pravico do delne pokojnine imajo invalidi III. kategorije, ki delajo s krajšim delovnim 

časom od polnega (ZPIZ 2, 2012, 82. člen).  
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e) nadomestilo za invalidnost 

Pravico do nadomestila za invalidnost pridobijo: zavarovanci s priznano pravico do 

premestitve po končani poklicni rehabilitaciji, delovni invalidi II. kategorije po 

dopolnjenem 55. letu s preostalo delovno zmožnostjo, ki nimajo pravice do invalidske 

pokojnine, delovni invalidi III. kategorije, če je njihova zmožnost za opravljanje svojega 

poklica zmanjšana za manj kot 50 %, ter delovni invalidi III. kategorije, ki lahko delajo v 

svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar niso zmožni za delo na delovnem mestu, 

na katerega so razporejeni (ZPIZ  2, 2012, 85. člen).   

Poleg prej omenjenih zakonov pravice invalidov znotraj ožjih področij urejajo tudi: Zakon 

o uporabi slovenskega znakovnega jezika, Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in 

postajališč, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega 

dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavbah, Zakon o 

urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Stanovanjski zakon, Pravilnik o 

dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Uredba o prostorskem redu Slovenije, 

Nacionalni stanovanjski program, Zakon o osebni asistenci, Zakon o dolgotrajni oskrbi in 

zavarovanju za dolgotrajno oskrbo ter številni drugi (Kobal, 2010).  

1.4.3 Položaj invalidov na trgu dela 
Prej smo govorili o izrednem pomenu dela v življenju vsakega človeka. To velja za celotno 

populacijo, še bolj pa za deprivilegirane skupine ljudi, kot so invalidi, saj za njih zaposlitev 

ob že omenjenih prednostih pogosto pomeni tudi edino možnost za neodvisno življenje 

(Hartnett, Stuart, Thruman, Loy in Carter Batiste, 2011). Skočić Mihić (2004) poudarja, da 

samo delo ne more biti garancija uspešne socialne integracije za invalide, je pa vsekakor 

prvi pogoj zanjo. Prav socialna izključenost je po njenem mnenju najresnejša posledica 

invalidnosti in je zelo ozko povezana z nezaposlenostjo. Tudi Acton (1981) poudarja, da je 

delo zelo pomembno, ne samo zaradi tega, ker je to način za pridobivanje materialnih 

sredstev, ampak tudi zato, ker omogoča integracijo invalidov v življenje v skupnosti. Ob 

šoli in družini je tako delo eno najbolj pomembnih okolij, v katerem se formirajo socialne 

vezi in se utrjuje socialni status. Invalid, ki ni udeležen v delovnem procesu, je zelo 

pogosto oviran pri integraciji v skupnosti. Dokazano je tudi, da imajo zaposleni invalidi 

boljšo samopodobo, so bolj aktivni, bolj prilagodljivi, bolj kompetentni v vsakdanjem 

življenju ter tudi manjkrat zbolijo (Kiš-Glavaš in Sokač, 2006). 

V raziskavi, s katero so ugotavljali dejavnike kakovosti življenja invalidov in oseb brez 
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statusa invalida, so ugotovili, da so le-ti podobni za obe skupini, obe skupini pa sta visoko 

ovrednotili prav delo oziroma zaposlitev. Izkazalo se je tudi, da je največja razlika med 

življenjem invalidov in življenjem oseb brez statusa invalida ravno v tem, ali so zaposleni. 

Tako je prav dejstvo, da je med invalidi več nezaposlenih kot v preostali populaciji, glavni 

razlog za njihovo nižjo kakovost življenja (Wehman, 2011).  

To nas pripelje do zaključka, da je »delo najpomembnejša pot za vključevanje invalidov v 

družbeno življenje« (Vogel-Polsky, 1984, v Uršič in Drobnič, 1995, str. 66) ter temelj 

socialne varnosti za invalide, ki jim omogoča boljše socialno vključevanje (Uršič in Fatur- 

Videtič, 2006).  

V Konvenciji o pravicah invalidov (2006) je v 27. členu še posebej poudarjena pravica 

invalidov do dela in zaposlovanja. V členu je določeno, da »države pogodbenice 

priznavajo invalidom pravico do dela enako kot drugim, ki vključuje pravico do možnosti 

za preživljanje s svobodno izbranim ali sprejetim delom na trgu dela in v delovnem okolju, 

ki je odprto, vključujoče in dostopno invalidom«.  

Ne glede na to, da je v Ustavi Republike Slovenije v 49. členu (1991) določeno, da je delo 

temeljna pravica vseh ljudi, ugotavljamo, da je med invalidi odstotek nezaposlenosti 

bistveno višji kot v preostali populaciji (Skočić Mihić in Kiš-Glavaš, 2005). Prav tako 

odstotek zaposlenosti med invalidi izredno počasi narašča (Unger, 2002). Večina avtorjev 

(McDonnall, 2013; Rački, 1997; Vidmar in Uršič, 2004; Unger, 2002, Copeland, Chan, 

Bezyak in Fraser, 2009) vidi glavno oviro za zaposlovanje invalidov v negativnih stališčih 

družbe in delodajalcev do oseb z invalidnostjo. Vidmar in Uršič (2004) poudarjata, da celo 

državna politika, ki z zakoni podpira zaposlovanje invalidov, ne more bistveno vplivati na 

njihovo dejansko zaposljivost, če delodajalci temu niso naklonjeni. Prav stališča 

delodajalcev do invalidov so ključnega pomena pri njihovem zaposlovanju. 

Pri tem Copeland, Chan, Bezyak in Fraser (2009) poudarjajo, da imajo delodajalci do 

invalidov večinoma pozitivna splošna stališča, ki se nekoliko spremenijo, ko gledajo na 

invalide kot na zaposlene delavce.  

Podatki o zaposlenosti invalidov so zelo zaskrbljujoči in če jih primerjamo z zaposlenostjo 

celotne populacije, opažamo, da je delež brezposelnih invalidov vsaj dvakrat večji. 

Situacija je še neugodnejša v manj razvitih državah (Vidmar, 2003). Leta 2008 je bil 

povprečen odstotek zaposlenih v državah EU 73,7 %, v populaciji invalidov pa je bil le-ta 
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bistveno nižji, in sicer 42,5 %. Podatki za Slovenijo kažejo, da je brezposelnih polovica 

vseh invalidov, ki so registrirani na trgu delovne sila, med vsemi brezposelnimi pa je bilo 

leta 2007 kar 10 % invalidov. Med vsemi invalidi pa je manj kot tri desetine delovno 

aktivnih, ostali so ali invalidsko upokojeni ali nezaposljivi.  Tudi povprečna bruto plača 

invalidov je bistveno nižja od povprečne plače in znaša 74 % povprečne bruto plače v 

Sloveniji (Statistični urad RS, 2015). Tudi na nivoju EU podatki kažejo, da je povprečna 

bruto plača invalidov za kar 37 % nižja od povprečne plače vseh zaposlenih (Hauben, 

Coucheir, Spooren, McAnaney in Delfosse, 2012). Zaskrbljujoč je tudi podatek, da ima 

približno 76 % invalidov končano le osnovno šolo, kar kaže na to, da so strukturno 

izključeni že iz šolskega sistema, ta izključenost se pri prehodu na trg dela le še povečuje 

(Zaviršek, 2000).  

Hauben, Coucheir, Spooren, McAnaney in Delfosse (2012) v raziskavi Assessing the 

Impact of European Governments’ Austerity Plans on the Rights of People with 

Disabilities opozarjajo, da je sedanja ekonomska kriza najbolj prizadela prav invalide, da 

so se najbolj poslabšale možnosti za težje zaposljive invalide ter da večina evropskih držav 

zmanjšuje sredstva za programe namenjene invalidom (rehabilitacija, usposabljanje). 

Odstotek brezposelnosti se je najbolj povečal med mladimi invalidi, starejšimi invalidi ter 

med invalidi s težjimi vrstami invalidnosti. Vse navedeno seveda velja tudi za Slovenijo. 

Prav tako poudarjajo, da v državah Evropske unije več kot petina invalidov živi na robu 

revščine, v preostali populaciji na robu revščine živi približno 14,9 % ljudi. V bistveno 

slabšem položaju so ženske, tako s statusom invalida kot tudi brez. V 11 državah EU, med 

katerimi je tudi Slovenija, pa je odstotek invalidov, ki živijo na robu revščine, večji od 25 

%.  

Drobnič (1992) kot glavne razloge za brezposelnost invalidov navaja njihovo zmanjšano 

delovno sposobnost, družbeno stigmatizacijo, ki se kaže v hkratnem sočustvovanju in 

odporu ter politiko države do zaposlovanja invalidov.  

Uršič in Fatur Videtič (2006) navajata strukturne probleme, ki pripeljejo do brezposelnosti 
invalidov:  

• invalidi so večkrat dolgotrajno brezposelni, 

• invalidi imajo večkrat nizko izobrazbeno raven in usposobljenost, 

• višja starost, 

• diskriminacija invalidov s strani delodajalcev (predsodki, nepoznavanje, negativna 
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stališča). 
Izhajajoč iz zgoraj omenjenih problemov, navajata tudi ključne izzive razvoja za skupino 

invalidov, in sicer ukrepe, ki so usmerjeni na odpravljanje vzrokov brezposelnosti (nizka 

raven izobrazbe in usposobljenosti za delo), razvoj in razširjanje vseživljenjskega učenja 

ter preprečevanje različnih oblik diskriminacije, ki je lahko vzrok za socialno izključenost 

invalidov. 

Izboljšanje položaja invalidov na trgu dela je odvisno od koordiniranega delovanja 

različnih družbenih sistemov: od zgodnje diagnostike težav, primernega šolanja, pa do 

priprave na zaposlovanje in tudi nudenja podpore pri delu s ciljem, da invalid delo obdrži 

(Kiš-Glavaš in Sokač, 2006).   

Zaviršek (2000) poudarja, da se z onemogočanjem pravice do dela invalidom nadaljujejo 

zatiranja, ki so jih doživljali že v preteklosti, in sicer: 

• izkoriščanje v smislu prenosa profita od ene skupine na drugo, 

• marginalizacija, ki izključuje invalide iz participacije v družbenem življenju, saj so 

materialno deprivilegirani, 

• nemoč oziroma pomanjkanje možnosti za delovanje, 

• kulturni imperializem oziroma vsiljevanje izkušenj in pogleda na svet dominantne 

skupine tistim, ki so zatirani, 

• nasilje, sovražne besede, ki so jih deležni. 

Sayce (2011) kot ključne dejavnike, ki so osnova za zagotavljanje enakopravnega dostopa 

do trga dela za invalide, navaja:  

• samozavesten, dobro informiran invalid 

Pri zaposlovanju invalidov je ključnega pomena njihova aktivna vloga. Invalid sam 

najbolje pozna svoje sposobnosti in omejitve ter so zato njegovi predlogi pri prilagoditvah 

delovnega mesta izredno pomembni. Zato morajo biti invalidi dobro obveščeni o svojih 

pravicah in o možnostih, ki so jim na voljo.  

• samozavesten, dobro informiran delodajalec 

Prav tako je pomembno, da so delodajalci dobro obveščeni o vseh možnostih, ki so jim na 

voljo pri zaposlovanju invalidov. 

• država, ki omogoča zaposlovanje invalidov 

Država mora s svojimi zakoni spodbujati delodajalce k zaposlovanju invalidov. Prav tako 

mora s primeri dobre prakse spodbujati zaposlovanje invalidov v javnem sektorju. Posebno 
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pozornost je treba nameniti tudi zaposlenim invalidom, ne samo brezposelnim. Za to 

populacijo so zelo pomembni programi, ki se posvečajo ohranjanju zaposljivosti in 

razvijanju zaposlitvenih možnosti (Uršič in Fatur Videtič, 2006).  

Prvi pogoj za spremembe pri zaposlovanju invalidov je, da prepoznamo njihove 

sposobnosti, ne samo potrebe. Torej je bolj pomembno kot to, da prepoznamo, kaj 

potrebujejo invalidi za enakovredno vključevanje v delo in življenje, to, da prepoznamo, 

kar lahko s svojim delom ponudijo tako sebi kot tudi okolju (Tutta, 2003).  

V Sloveniji je velik problem tudi v tem, da je še vedno v politiki socialnega vključevanja 

pomembnejša socialna zaščita in zagotovitev minimalnega dohodka kot pa aktivnost 

državljanov. Vrednota tako ni vključenost, ampak bolj pasivni prejemki, ki pa pomenijo 

socialno varnost.   

1.4.4 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 4. oktobra 2005 potrdil uradno prečiščeno 

besedilo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki danes obsega: 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

– ZZRZI-A, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov – ZZRZI-B ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI-C. 

ZZRZI je tako nadomestil do takrat veljavni Zakon o usposabljanju in zaposlovanju 

invalidnih oseb, ki je bil veljaven od leta 1976. Glavna pomanjkljivost tega Zakona  je bila 

v tem, da invalidov ni stimuliral za aktivno vlogo pri vključevanju na trg dela. Invalidom je 

nudil bolj pasivne ukrepe (kot je upokojitev) in jih je s tem še bolj oddaljil od 

zaposlovanja.  

ZZRZI skupaj s pravilniki, ki so bili sprejeti na njegovi podlagi in Standardih storitev 

zaposlitvene rehabilitacije in Mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, celovito ureja 

področje zaposlovanja invalidov (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007). Zakon ureja 

pravice do zaposlitvene rehabilitacije in nekatera vprašanja zaposlovanja invalidov ter 

določa druge oblike, ukrepe in vzpodbude za njihovo zaposlovanje ter način njihovega 

financiranja. Prav tako določa tudi vrste nadzora ter organe in institucije, pristojne za 

izvajanje tega zakona. Namen zakona je povečati zaposljivost invalidov in vzpostaviti 
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pogoje za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela z odstranjevanjem ovir in 

ustvarjanjem enakih možnosti (ZZRZI, 2004).  

Cilji ZZRZI so naslednji (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007):  

• povečanje stopnje zaposlenosti invalidov v Sloveniji, 

• povečanje zaposljivosti invalidov, 

• povečanje socialne vključenosti invalidov, 

• zagotavljanje možnosti za enakovredno udeležbo invalidov na trgu dela s 

kreiranjem ustreznih delovnih mest in pogojev, 

• aktivni ukrepi na področju zaposlovanja invalidov.  

ZZRZI temelji na nediskriminaciji in pozitivnih ukrepih za izenačevanje možnosti 

invalidov. Poudarja sposobnosti invalidov ter tudi njihove individualne razlike in potrebe. 

ZZRZI prav tako poudarja enakovredno udeležbo na trgu dela, sodelovanje in socialno 

partnerstvo ter ustvarjanje družbe za vse ljudi (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007). 

1.4.5 Zaposlitvena rehabilitacija 
»Zaposlitvena rehabilitacija so storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za 

ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo  poklicno 

kariero.«  (ZZRZI, 2004, 4. člen) 

Zaposlitvena rehabilitacija je bila uvedena zaradi velikega števila brezposelnih invalidov 

ter tudi zaradi potrebe po širšem pojmovanju rehabilitacije. Omogoča bolj celostno 

obravnavo invalida, spodbuja njegovo aktivno vlogo pri procesu rehabilitacije, mu pomaga 

pri razreševanju tako delovnih problemov kot tudi socialnih problemov in je usmerjena v 

izboljšanje kvalitete življenja posameznega invalida.  

Zaposlitvena rehabilitacija je individualna načrtovana pravica invalida. Ker gre za 

individualno pravico, jo uveljavlja invalid sam. Posamezne storitve pa lahko za invalida 

uveljavlja tudi delodajalec ali pa Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Slovenije. Izvaja se kot javna služba in se financira iz proračuna Republike Slovenije. 

Invalid lahko pridobi pravico do zaposlitvene rehabilitacije, če nima pravice do enakih 

storitev po drugih predpisih (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007).  

Merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije so (ZZRZI, 2004, 14. člen):  

• vpliv posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni na posameznika, 
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• potrebe po storitvah zaposlitvene rehabilitacije kot delu celostne rehabilitacije pri 

posamezniku, 

• možnost zaposljivosti s prilagoditvijo ali uporabo sodobnih tehnologij, 

• ocena socialnega in delovnega okolja (socialne vloge posameznika), 

• druga merila, ki se oblikujejo po pravilih stroke. 

Zaposlitvena rehabilitacija invalidu nudi 14 različnih storitev, ki bodo bolj podrobno 

predstavljene v naslednjem poglavju. Storitve zaposlitvene rehabilitacije se izvajajo po 

Standardih storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih v skladu s 14. členom Pravilnika o 

merilih in postopku za pridobitev statusa invalida za priznanje pravice do zaposlitvene 

rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu 

rehabilitacijskih komisij pripravi Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo 

Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča, sprejme pa 

minister, pristojen za invalidsko varstvo (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007). 

Zaposlitveno rehabilitacijo v obdobju od 2014–2020 za obdobje sedmih let tako izvajajo 

en javni zavod – Inštitut RS za rehabilitacijo in trinajst koncesionarjev (Centerkontura 

Ljubljana d. o. o., CRI Celje d. o. o., IP Posočje d. o. o., Ozara d. o. o., Racio, družba za 

razvoj človeškega kapitala d. o. o., Šentprima – Zavod za svetovanje, usposabljanje in 

rehabilitacijo invalidov na območju osrednje regije, Zavod Jelša – Center za izobraževanje, 

usposabljanje in rehabilitacijo, Zavod Papilot – Zavod za vzpodbujanje in razvijanje 

kvalitete življenja, Zavod Ruj – Center za izobraževanje in usposabljanje in rehabilitacijo, 

Zavod Vitis – Center za izobraževanje in usposabljanje in rehabilitacijo, ZIP center d. o. o., 

Integra inštitut, inštitut za razvoj človeških virov in Želva Ljubljana d. o. o.). 

          

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/standardi_storitev_zr.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005117&stevilka=5164&L=
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005117&stevilka=5164&L=
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005117&stevilka=5164&L=
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005117&stevilka=5164&L=
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1.4.5.1 Proces zaposlitvene rehabilitacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Proces obravnave invalida na Zavodu RS za zaposlovanje po ZZRZI, vir: 
Ponikvar, Popit Tkalec, 2008 

Postopek za pridobitev statusa invalida in pravice do zaposlitvene rehabilitacije sproži 

oseba sama na pristojnem Zavodu RS za zaposlovanje. Vlogi priloži tudi zdravniško 

mnenje osebnega zdravnika. Zavod odloča o priznanju statusa invalida, o pravici do 

zaposlitvene rehabilitacije in o drugih povezanih pravicah ter o zaposljivosti invalida.  

V postopku priznanja statusa invalida in v postopku uveljavljanja pravice do zaposlitvene 

rehabilitacije mora Zavod pridobiti mnenje rehabilitacijske komisije, ki deluje na prvi ali 

pa drugi stopnji (ZZRZI, 2004).  

Če je invalidu priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, ga zavod brez odločbe 
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napoti v storitve zaposlitvene rehabilitacije. Izvajalec zaposlitvene rehabilitacije na osnovi 

ocene izobrazbeno-poklicnih dejavnikov, pridobljenih delovnih izkušenj, socialnih 

dejavnikov in dejavnikov okolja, ocene sposobnosti, kognitivnih funkcij, sposobnosti 

učenja, osebnosti in vedenja, sprejemanja invalidnosti, interesov in ciljev, ocene 

zdravstvenih dejavnikov in ocene delovnega funkcioniranja pripravi Mnenje o ravni 

delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov. Rehabilitacijska 

komisija ZRSZ na podlagi mnenja izvajalca zaposlitvene rehabilitacije in mnenja 

uporabnika oceni, ali ima uporabnik pravico do statusa invalida in do pridobitve pravice do 

zaposlitvene rehabilitacije po ZZRZI. Odločbe so lahko štiri, in sicer odločba o priznanju 

statusa invalida, odločba o  priznanju statusa invalida s pravico do zaposlitvene 

rehabilitacije, odločba o priznanju pravice do zaposlitvene rehabilitacije in odločba o 

zavrnitvi statusa invalida.  

Na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije rehabilitacijski svetovalec na ZRSZ v 

sodelovanju z invalidom pripravi rehabilitacijski načrt, ki je osnovni dokument za izvajanje 

storitev zaposlitvene rehabilitacije. Vsebuje vrsto, obseg in trajanje storitev zaposlitvene 

rehabilitacije, za katere rehabilitacijski svetovalec v sodelovanju z invalidom oceni, da jih 

potrebuje za uspešno vključitev na trg dela. Rehabilitacijski načrt je prav tako namenjen 

spremljanju učinkov in uspešnosti procesa zaposlitvene rehabilitacije (ZZRZI, 2004).  

Izvajalec zaposlitvene rehabilitacije na osnovi rehabilitacijskega načrta izvaja različne 

storitve, katerih cilj je invalida usposobiti za delo, mu pomagati pri pridobivanju zaposlitve 

ali pa zadrževanju le-te oziroma pri spremembi poklicne kariere (ZZRZI, 2004, 15. člen; 

Standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije, 2012):  

• svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi – 

rehabilitacijski proces se začne z motiviranjem invalida za aktivno sodelovanje v 

procesu reševanja zaposlitvene problematike,  

• priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in 

poklicnih interesov – priprava mnenja je izhodiščna faza v procesu zaposlitvene 

rehabilitacije, katere cilj je opredelitev nadaljnjih aktivnosti in ukrepov, potrebnih 

za oblikovanje rehabilitacijskega načrta,  

• pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih 

vključevanja v usposabljanje in delo – izvajalec zaposlitvene rehabilitacije 

invalidu nudi podporo pri sprejemanju lastne drugačnosti ter ga prav tako informira 
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in seznanja z možnostmi vključevanja v usposabljanje in delo pri delodajalcih, ki 

nudijo ustrezna delovna mesta,  

• pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev – izvajalec zaposlitvene 

rehabilitacije invalidu pomaga pri določanju realnih in z njegovimi omejitvami 

skladnih zaposlitvenih ciljih,  

• razvijanje socialnih spretnosti in veščin – izvajalec zaposlitvene rehabilitacije 

invalidu pomaga pri razvoju ustreznih socialnih veščin, ki omogočajo učinkovitejšo 

komunikacijo invalida z okoljem, širjenje možnosti izbora ravnanj v socialnih 

situacijah, učinkovitejše obvladovanje konfliktnih situacij, razvijanje sposobnosti 

zastopanja samega sebe v socialnih situacijah in učenje različnih strategij 

spoprijemanja s problemskimi situacijami, vse s ciljem ustreznejšega vstopa na trg 

dela,  

• pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve – izvajalec zaposlitvene 

rehabilitacije invalidu pomaga pri razvijanju veščin iskanja dela, pri vzpostavljanju 

stikov z delodajalci, pri pisanju prošenj, pri pripravah na zaposlitvene razgovore in 

podobno,  

• analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida – izvajalec 

zaposlitvene rehabilitacije na sistematičen način ugotavlja zahteve, obremenitve in 

škodljivosti na delovnem mestu, ki jim je delavec izpostavljen med izvajanjem dela 

s ciljem ocene ustreznosti delovnega mesta invalidovi stopnji izobrazbe, 

ugotovljenim sposobnostim, zmožnostim ter z delom ali usposabljanjem 

pridobljenimi izkušnjami,   

• izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida – 

storitev obsega različne predloge ukrepov za prilagoditev delovnega mesta in 

okolja, ki lahko zmanjšajo obremenitve, zahteve in različne škodljivosti in tako 

posredno povečajo delovno učinkovitost invalida, 

• izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo – storitev temelji na 

predhodno ugotovljenem izpadu psihofizične funkcijske zmogljivosti invalida, ki je 

osnova za pripravo načrta opreme in ustreznih tehničnih pripomočkov s ciljem 

optimalne delovne vključitve invalida v delo,  

• usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu – 

storitev zajema sistematično izkustveno učenje v izbranih delovnih situacijah in na 

izbranih delovnih mestih ter omogoča razvoj delovnih veščin, delovne učinkovitosti 

in osebnostne prilagoditve delovnemu okolju, s tem pa izboljša zaposljivost ter 
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učinkovitejše in uspešnejše vključevanje invalidov v delo, 

• spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju – storitev 

je namenjena invalidom, za katere izvajalec zaposlitvene rehabilitacije oceni, da bi 

bili brez ustreznega strokovnega vodenja in spremljanja pri usposabljanju oziroma 

izobraževanju manj uspešni, 

• spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi – storitev je namenjena 

invalidom, ki se zaposlijo na odprtem trgu dela ali v invalidskih podjetjih in se 

zanje predvideva, da brez ustreznega strokovnega vodenja in podpore ne bodo 

uspešni pri ohranitvi delovnega mesta oziroma, da za opravljanje dela, ohranitev le-

tega in napredovanje v poklicni karieri potrebujejo specifične in individualizirane 

oblike podporne pomoči,  

• sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa – izvajalec 

zaposlitvene rehabilitacije sproti ocenjuje uspešnost rehabilitacijskega procesa 

posameznega invalida, učinkovitost posameznih storitev ter učinkovitost 

rehabilitacijskih procesov,  

• ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov – storitev je namenjena 

določanju subvencije plače invalidov zaradi nižjih delovnih rezultatov, ki so 

posledica njihove invalidnosti ter je prav tako strokovna podlaga za oceno 

zaposlitvenih možnosti brezposelnih invalidov. 

1.4.6 Zaposlitvene možnosti za invalide po končani zaposlitveni rehabilitaciji in 
posebne oblike zaposlovanja invalidov 

Po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji, zavod na podlagi evalvacije izvajalca zaposlitvene 

rehabilitacije izdela oceno invalidovih zaposlitvenih možnosti. Le-ta izhaja iz delovne 

zmožnosti posameznika. Fatur Videtič (2003, str. 18) delovno zmožnost definira kot 

»usklajen odnos med zmogljivostjo (funkcijsko, izvedbeno) in zahtevami dela ter 

delovnega okolja. Sestavlja jo niz telesnih in duševnih sposobnosti in zmožnosti človeka, 

ki so potrebne za izvedbo posameznih delovnih opravil in nalog ob uporabi določenih 

delovnih sredstev«. 

Na podlagi ocene zaposlitvenih možnosti zavod izda odločbo o zaposljivosti, in sicer 

odločbo o nezaposljivosti, odločbo o zaposljivosti v zaščitni zaposlitvi ali pa odločbo o 

podporni zaposlitvi (ZZRZI, 2004).  
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Možnih je torej več izidov ocenjevanja:  

• zaposlitev v običajnem delovnem okolju; 

• podporna zaposlitev ali zaposlitev v invalidskem podjetju – v primeru, da je 

delovna učinkovitost uporabnika v primerjavi z zdravimi zaposlenimi na enakem 

delovnem mestu nad 70 % do 100 %, je uporabnik zaposljiv bodisi v invalidskem 

podjetju bodisi v običajnem delovnem okolju s podporo (podporna zaposlitev); 

• zaščitna zaposlitev – v primeru, da je delovna učinkovitost uporabnika v primerjavi 

z zdravimi zaposlenimi na enakem delovnem mestu med 30 % in 70  %, je 

uporabnik zaposljiv v zaščitni zaposlitvi, to je ali v zaposlitvenem centru ali v 

invalidskem podjetju na zaščitenem delovnem mestu; 

• nezaposljivost – v primeru, da je delovna učinkovitost uporabnika v primerjavi z 

zdravimi zaposlenimi na enakem delovnem mestu nižja od 30 %, je uporabnik 

nezaposljiv. Po prejemu odločbe o nezaposljivosti ima uporabnik pravico do 

vključitve v program socialne vključenosti ter na CSD prejemati varstveni dodatek 

(v kolikor je upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči). 

Čeprav obstaja več posebnih oblik zaposlovanja, ki so namenjene prvenstveno invalidom, 

moramo vedno stremeti k cilju, da se invalid zaposli v čim bolj običajnem delovnem 

okolju. To poudarjajo tudi vsi mednarodni akti in akcijski programi. Zaposlovanje v 

posebnih organizacijah je namenjeno le tistim invalidom, ki dosegajo nižje delovne 

rezultate in se zaradi svoje invalidnosti ne morejo zaposliti na odprtem trgu. V Akcijskem 

načrtu Sveta Evrope (2006) je zapisano, da naj bi bilo zaposlovanje pod posebnimi pogoji 

namenjeno samo tistim invalidom, ki ne morejo niti začasno delati v običajnem delovnem 

okolju. 

          1.4.6.1 Zaposljivost v običajnem delovnem okolju 

Če se na podlagi ocene zaposlitvenih možnosti odloči, da je invalid zaposljiv v običajnem 

delovnem okolju ter mu Zavod RS za zaposlovanje ne izda odločbe o podporni ali zaščitni 

zaposlitvi oziroma o nezaposljivosti, se lahko invalid zaposli v običajnem delovnem okolju 

ali pa v invalidskem podjetju. Pri tem je treba upoštevati, da mora biti delovno mesto 

primerno za invalida. Prav tako je potrebno delodajalca opozoriti na pomembnost 

upoštevanja Kodeksa o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu.  
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          1.4.6.2  Invalidska podjetja 

»Kot invalidsko podjetje lahko posluje gospodarska družba, ki je organizirana in deluje kot 

kapitalska družba v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, če 

posamezna vprašanja njenega pravnega statusa, upravljanja in poslovanja s tem zakonom 

niso urejena drugače« (ZZRZI, 2004, 52. člen). 

Pravna podlaga za delovanje invalidskega podjetja je določena z ZZRZI, v katerem so 

določeni pogoji delovanja, postopek pridobivanja statusa invalidskega podjetja, način 

delitve dobička, pogoji za odvzem statusa ter tudi drugi pogoji delovanja.  

Glavni cilj invalidskih podjetjih je usposabljanje in zaposlovanje invalidov, ne pa 

ustvarjanje dobička. Tako invalidska podjetja istočasno opravljajo socialno in ekonomsko 

funkcijo, saj po eni strani skrbijo za zaposlovanje in vključevanje ene najbolj ranljivih 

ciljnih skupin, po drugi stani pa svojo dejavnost opravljajo po tržnih zakonitostih.  

Invalidsko podjetje na podlagi izdelanega poslovnega načrta zaposluje in usposablja 

invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali zadržati zaposlitve v običajnem 

delovnem okolju. V invalidskem podjetju mora biti zaposlen vsaj en strokovni delavec, če 

podjetje usposablja in zaposluje več kot tri invalide, sicer pa mora na vsakih 20 zaposlenih 

invalidov zaposliti enega strokovnega delavca. Invalidska podjetja so oproščena plačila 

prispevkov za vse zaposlene delavce, če zaposlujejo vsaj 50 % invalidov ali pa več kakor 

tretjino invalidov, ki niso delovni invalidi II. ali III. kategorije. Posebnost invalidskih 

podjetjih je tudi v tem, da morajo vsaj 80 % dobička poslovnega leta nameniti za 

povečanje osnovnega kapitala (ZZRZI-C, 2011).  

           1.4.6.3 Podporna zaposlitev 

Podporno zaposlovanje je definirano kot podpora osebam z večjimi težavami in ovirami z 

namenom omogočanja dostopnosti do zaposlovanja v običajnem delovnem okolju. 

Podporno zaposlovanje omogoča invalidom in ostalim ranljivim skupinam, da najdejo in 

ohranijo zaposlitev na odprtem trgu dela. Model izhaja iz teorij normalizacije in iz 

prepričanja, da imajo vsi državljani pravico do plačanega dela in do vključenosti v družbo 

(URI Soča, 2011).   

Podporno zaposlovanje se ujema s konceptom krepitve moči in socialne vključenosti, 

temelji pa na številnih vrednotah in načelih, kot so individualnost, upoštevanje 
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posameznika, samoodločanje, informiranje o možnostih, krepitev moči, zaupnost, 

fleksibilnost in dostopnost (URI Soča, 2011).   

Koncept podpornega zaposlovanja se je v 70-ih letih 20. stoletja razvil v Severni Ameriki, 

od koder se je razširil tudi v Evropo. Prvi namen podpornega zaposlovanja je bila pomoč 

osebam s težavami v duševnem razvoju pri iskanju zaposlitve. Prve države, ki so na 

evropskem področju sprejele tak koncept, so Norveška, Finska, Nizozemska, Irska. V 

zadnjih letih se ta koncept zaposlovanja vse bolj razvija tudi v Sloveniji, leta 2004 je bil 

umeščen tudi v ZZRZI (URI Soča, 2009). 

ZZRZI opredeljuje podporno zaposlovanje kot zaposlitev invalida na delovnem mestu v 

običajnem delovnem okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in 

delovnemu okolju (ZZRZI, 2004, 48. člen).  

Evropska zveza za podporno zaposlovanje navaja nekaj različnih opredelitev podpornega 

zaposlovanja, vsem pa so skupni trije elementi, in sicer (Evropska zveza za podporno 

zaposlovanje, priročnik, 2014):  

• plačano delo – delo, ki ga opravlja posameznik, vključen v podporno zaposlitev, 

mora biti plačano, 

• odprti trg dela – invalid mora biti zaposlen pod enakimi pravili in pogoji ter 

prejemati enako plačilo kot ostali zaposleni, 

• stalna podpora – invalid mora prejemati podporo, prilagojeno njegovim potrebam 

in potrebam delodajalca ves čas zaposlitve.  

Invalidu se po ZZRZI  lahko zagotavlja strokovna podpora pri uvajanju v delo, na 

delovnem mestu in pri vključevanju v delovno okolje. Strokovna podpora se izvaja v obliki 

informiranja, svetovanja in usposabljanja, z osebno asistenco, spremljanjem pri delu, 

razvojem osebnih metod dela in ocenjevanjem njegove delovne uspešnosti ter tehnično 

podporo s prilagoditvijo delovnega mesta in sredstev za delo (ZZRZI, 2004, 48. člen). 

Strokovna podpora se zagotavlja prav tako delodajalcu in delovnemu okolju, in sicer v 

obliki informiranja in svetovanja. Podporne storitve izvajajo strokovni delavci in sodelavci, 

ki so zaposleni pri izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije, v zaposlitvenih centrih ali 

invalidskih podjetjih ali pa  druge fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje teh 

storitev v skladu s predpisi (ZZRZI, 2004; Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007).  
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Pogoji za vključitev invalida v podporno zaposlitev so odločba o zaposljivosti v podporni 

zaposlitvi, usposobljenost invalida za opravljanje konkretnega delovnega mesta, 

motiviranost in druge lastnosti, ki zagotavljajo uspešno delo, izdelan individualizirani načrt 

podpore invalidu in delodajalcu ter pripravljenost delodajalca za sodelovanje in 

prilagoditev delovnega mesta (ZZRZI, 2004, 49. člen). Tabaj in Dolinšek (2004) 

poudarjata, da je pri tem ključnega pomena usklajenost med invalidom in zahtevo 

delovnega mesta ter podporo.  

Osnova za izdajo odločbe je ocena invalidovih zaposlitvenih možnosti, ki jo izdela Zavod 

RS za zaposlovanje po zaključenem procesu zaposlitvene rehabilitacije. Do odločbe je 

upravičen le invalid, za katerega se presodi, da se je s strokovno, tehnično in osebno 

pomočjo, ki se zagotavlja zanj, pa tudi za delodajalca in delovno okolje, sposoben vključiti 

v realno delovno okolje, pri čemer njegovo doseganje delovnih rezultatov ne sme biti nižje 

od 70 %. Za brezposelne invalide se doseganje delovnih rezultatov ocenjuje med 

zaposlitveno rehabilitacijo v okviru priprave Mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, 

delovnih navad in poklicnih interesov v povezavi z usposabljanjem na konkretnem 

delovnem mestu in v izbranem poklicu ter drugimi potrebnimi storitvami. Invalid v 

podporni zaposlitvi je lahko upravičen do subvencije plače v višini od 5 do 30 % 

minimalne plače, odvisno od ocene doseganja delovnih rezultatov, če je ugotovljeno, da 

kljub prilagoditvi delovnega mesta in nudenju ustreznih podpornih storitev ne dosega 

pričakovanih rezultatov svojega delovnega mesta (Uršič, Peterlin, Tabaj in Dular, 2007). 

Kljub številnim prednostim, ki jih podporno zaposlovanje prinaša tako posamezniku kot 

tudi delodajalcu in družbi, se še vedno ne izvaja v polnem obsegu. Razlogov za to je 

veliko, v Evalvaciji podpornega zaposlovanja in prilagoditev delovnih mest za leto 2010 

(URI Soča, 2011) navajajo naslednje: 

• pomanjkanje prepoznavanja in sprejemanja pristopa, ki temelji na pravicah 

invalidov, 

• odsotnost nacionalnih zakonodajnih smernic o podpornem zaposlovanju, 

• pomanjkanje namenskih sredstev za implementacijo zakonskih določil o 

podpornem zaposlovanju, 

• zapleten in rigiden sistem denarnih pomoči kot ovira pri zaposlovanju, 

• politične, družbene in ekonomske prioritete in potrebe države, 

• splošno sprejemanje invalidov in ostalih ranljivih skupin, 
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• dostopnost do prevladujočih ukrepov za zaposlovanje in preprečevanje 

brezposelnosti, 

• pomanjkanje nacionalne strategije glede prevladujočih trendov na področju 

podpornega zaposlovanja.  

 

          1.4.6.4 Zaščitna zaposlitev 

»Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu in v delovnem okolju, 

prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem 

delovnem mestu« (ZZRZI, 2004, 41. člen).  

Zaščitena delovna mesta so namenjena izključno invalidom, ki jim je Zavod za 

zaposlovanje izdal odločbo o zaposljivosti na zaščitnem delovnem mestu in jih lahko 

zagotavljajo zaposlitveni centri ali invalidska podjetja. Tudi opravljanje dela invalida na 

domu je lahko opredeljeno kot zaščiteno delovno mesto. V pogodbi o zaposlitvi na 

zaščitenem delovnem mestu mora biti poleg vseh obveznih sestavin pogodbe opredeljen 

tudi način in obseg izvajanja strokovne pomoči in spremljanja invalida na delovnem mestu 

ter tudi ostale predvidene storitve glede na potrebe invalida (ZZRZI, 2004).  

Glede na oceno doseganja delovnih rezultatov je lahko invalid v zaščitni zaposlitvi 

upravičen do subvencije plače v višin od 30 do 70 % minimalne plače.  

Zaposlitveni centri 

Zaposlitveni centri so se prvič pojavili v Franciji že v 16. stoletju in so se od tam v 18. 

stoletju razširili po vsej Evropi. Razvile so jih različne dobrodelne in cerkvene organizacije 

z namenom pomoči revnim in osebam s posebnimi potrebami (Migliore, 2010).  

»Zaposlitveni center je pravna oseba posebnega pomena, ki zagotavlja zaščitena delovna 

mesta invalidom, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovnih 

rezultatov in jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdal odločbo, da so 

zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih.« (Pravilnik o zaposlitvenih centrih, 2012, 2. 

člen) 

Zaposlitveni center se ustanovi izključno z namenom zaposlovanja invalidov na zaščitenih 

delovnih mestih. Ob tem mora izpolnjevati kadrovske, organizacijske, tehnične in druge 

pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo, in izdelati poslovni načrt. 
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Zaposlitveni center mora imeti najmanj 5 zaposlenih, s splošnim aktom mora biti 

opredeljeno število zaščitenih in dodatnih delovnih mest, ki so namenjena strokovnim 

delavcem in sodelavcem (ZZRZI, 2004). Invalidi, zaposleni na zaščitenih delovnih mestih, 

morajo biti strokovno vodeni in opravljati delo po navodilih strokovnih delavcev in 

sodelavcev (Pravilnik o zaposlitvenih centrih, 2012). 

Migliore (2010) pravi, da so zaposlitveni centri alternativa delu na odprtem trgu. Tako kot 

na odprtem trgu je tudi v zaposlitvenih centrih glavni fokus na samem delu, s tem, da gre v 

zaposlitvenih centrih ponavadi za enostavnejša dela, kot so lažja proizvodna dela, 

pakiranja, ročna dela in podobno. Poznamo različne načine razumevanja zaposlitvenih 

centrov. Glede na pomen dela v zaposlitvenih centrih lahko ločimo med tistimi, ki gledajo 

na zaposlitvene centre kot na ustanove, ki invalidom nudijo skrb in varstvo, in tistimi, ki 

razumejo zaposlitev v zaposlitvenemu centru kot prehodno zaposlitev na poti k zaposlitvi v 

običajnem okolju na odprtem trgu, ter tistimi, ki gledajo na zaposlitev v zaposlitvenemu 

centru kot na stalno zaposlitev (Migliore, 2010).  

Obstajajo številni argumenti, ki govorijo v prid zaposlitvenim centrom kot tudi tisti, ki 

poudarjajo njihove pomanjkljivosti. Ena od prednosti zaposlitvenih centrov je vsekakor 

varnost, ki jo le-ti nudijo zaposlenim invalidom. Invalidi, zaposleni v zaposlitvenem 

centru, se izognejo prenapornemu delu na odprtem trgu, ki ne upošteva njihovih omejitev 

ter tudi izkoriščanju s strani delodajalcev. Prav tako dobijo možnost za strokovno podporo 

s strani zaposlenih strokovnih delavcev, bolj varno zaposlitev in manj možnosti za izgubo 

le-te (Migliore, 2008).  

Negativne plati zaposlovanja v zaposlitvenem centru večina avtorjev vidi v segregaciji 

invalidov ter v zmanjšani možnosti za prehod v odprto zaposlitev (Uršič in Drobnič, 1995). 

Prav tako imajo zaposleni v zaposlitvenih centrih omogočeno le minimalno plačo in 

manjše možnosti za napredovanje. 

          1.4.6.5 Program socialne vključenosti 

Programi socialne vključenosti so socialni programi in so v prvi vrsti namenjeni ohranjanju 

invalidovih delovnih sposobnosti, nudenju podpore in zaščite (ZZRZI, 2004). 

Pravico do vključitve v program ima oseba, ki kljub procesu zaposlitvene rehabilitacije in 

prilagoditvam delovnega mesta dosega manj kot 30 % delovne učinkovitosti v primerjavi z 

zaposlenimi na običajnem delovnem mestu. Pravico do vključitve imajo prav tako invalidi 
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I. kategorije z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije brez 

pravice do invalidske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, in osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo možnosti 

vključitve v ustrezne socialno varstvene storitve. 

Program socialne vključenosti izvajajo izvajalci, ki so izbrani na javnem razpisu, ki ga 

objavi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Programi se sofinancirajo iz proračuna 

RS (ZZRZI, 2004). 

Invalid, ki je vključen v program socialne vključenosti, nima pravice do prejemanja 

plačila, temveč le nagrade za aktivnost.  

1.4.7 Drugi ukrepi, ki spodbujajo zaposlovanje invalidov 
Invalidi so zaradi zmanjšane delovne zmožnosti v bistveno slabšem položaju na trgu 

delovne sile kot ostali državljani. Iz tega razloga večina držav uvaja določene ukrepe, 

katerih cilj je povečati delež invalidov na trgu delovne sile. Destovnik in Uršič (2015) 

poudarjata, da se prav zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti  v zadnjih letih v Sloveniji in bodo 

podrobneje opisani v nadaljevanju, položaj invalidov na trgu dela v Sloveniji med 

gospodarsko krizo ni bistveno spremenil.  

V Sloveniji je za področje ukrepov za zaposlovanje invalidov do leta 2014 skrbel Sklad za 

vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki je deloval kot javni finančni sklad, ustanovljen z 

namenom vzpodbujanja zaposlovanja invalidov, leta 2014 pa je to vlogo prevzel Javni 

jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS (v nadaljevanju JPI). Ukrepi, s katerimi JPI 

uresničuje cilj povečanja deleža invalidov na trgu delovne sile, so naslednji: nagrade za 

preseganje kvote, oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

subvencije plač za invalide, plačilo stroškov podpornih storitev, plačilo stroškov 

prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo (Javni jamstveni, preživninski in 

invalidski sklad RS, 2015). 

          1.4.7.1 Kvotni sistem zaposlovanja invalidov 

Z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je določeno, da je 

dolžan delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana v RS in zaposluje najmanj 20 

delavcev zaposlovati tudi invalide, in sicer v okviru določenega deleža od celotnega števila 

zaposlenih delavcev (kvota). Iz tega Zakona so izvzeta le tuja diplomatska in konzularna 

predstavništva, invalidska podjetja in zaposlitveni centri. Kvota je določena s strani Vlade 
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RS in se razlikuje glede na dejavnost delodajalca, vendar ne more biti nižja od 2 % in ne 

višja od 6 % od vseh zaposlenih delavcev (ZZRZI, 2004, 62. člen). 

V kvoto se štejejo vsi invalidi s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko, 

ki so opredeljeni v Navodilih za izpolnjevanje prijave v zavarovanje za invalide in jih 

delodajalci prijavijo v zavarovanje kot invalidne osebe. Če je invalid zaposlen v podporni 

zaposlitvi, se šteje za dva zaposlena invalida (ZZRZI, 2004, 63. člen).  

Delodajalec je lahko upravičen do nagrade za preseganje kvote, če: 

• ima najmanj 20 zaposlenih in presega kvoto, 

• ima manj kot 20 zaposlenih in kljub temu zaposluje tudi invalide, 

• je samozaposleni invalid.  

Delodajalec do nagrade ni upravičen za invalida, čigar invalidnost je posledica poškodbe 

pri delu ali poklicne bolezni, kljub temu pa ga lahko všteva v kvoto. Delodajalci, ki 

zaposlujejo invalide nad kvoto, so prav tako upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje. Oprostitev 

plačila prispevkov velja za ves čas preseganja kvote, razen v primeru, če je invalidnost 

posledica poškodbe pri delu oziroma poklicne bolezni (Javni jamstveni, preživninski in 

invalidski sklad RS, 2015). 

Delodajalci, ki so neposredni ali pa posredni proračunski uporabniki, niso upravičeni ne do 

nagrade za preseganje kvote ne do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje. Delodajalec se lahko odloči tudi za nadomestno izpolnjevanje 

kvote, in sicer tako, da sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom 

ali pa z invalidskim podjetjem v višini zneska 12 minimalnih plač letno za vsakega 

invalida, ki bi ga moral zaposliti. Če delodajalec ne  zaposluje invalidov znotraj predpisane 

kvote, je dolžan mesečno v Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS prispevati 

70 % minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga bil dolžan zaposliti za izpolnitev 

predpisane kvote (ZZRZI, 2004, 64. člen in 65. člen).  

1.4.7.2 Subvencije plač 

Subvencija plače je pravica invalida, ki je zaposlen na zaščitenem delovnem mestu, v 

invalidskem podjetju ali pa v podporni zaposlitvi. Invalid je do nje upravičen zaradi nižjih 

delovnih rezultatov, ki so posledica njegove invalidnosti. Osnova za izračun subvencije je 

vedno minimalna plača, višina subvencije pa je odvisna od stopnje invalidnosti oziroma  
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od invalidovega doseganja delovnih rezultatov. Merila in postopek za določitev višine 

subvencije plače za invalide predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo (ZZRZI, 

2004, 68. člen). 

Temelj za določitev višine subvencije je ocena delovnih rezultatov, ki je ena od storitev 

zaposlitvene rehabilitacije in jo izvedejo koncesionarji, izvajalci zaposlitvene 

rehabilitacije.  Invalidi so tako upravičeni do naslednjih odstotkov subvencije plače glede 

na obliko zaposlitve (ZZRZI, 2004, 70. člen): 

• v zaščitni zaposlitvi od 30 % do 70 % minimalne plače,  

• v podporni zaposlitvi od 5 % do 30 % minimalne plače,  

• v invalidskem podjetju od 5 % do 30 % minimalne plače.  

Na podlagi ocene delovnih rezultatov invalid lahko na sklad vloži vlogo za priznanje 

pravic do subvencije plače. O pravici odloča sklad, ki odločbo o pravici do subvencije 

vroči zaposlenemu invalidu in njegovemu delodajalcu. O pritožbi zoper odločbo odloča 

ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, po predhodnem mnenju komisije, ki jo 

imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo, iz vrst strokovnjakov sklada, zavoda in 

ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo (Javni jamstveni, preživninski in invalidski 

sklad RS, 2015).  

1.4.7.3 Plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo  

Delodajalec lahko zaprosi sklad za povračilo stroškov primerne prilagoditve delovnega 

mesta in sredstev za delo na podlagi izdelanega individualnega načrta prilagoditve, če je iz 

le-tega razvidno, da se invalid zaradi invalidnosti lahko zaposli le na zanj prilagojenem 

delovnem mestu oziroma, da za opravljanje delovnih nalog potrebuje prilagojena sredstva 

za delo (Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, 2015). 

Plačilo stroškov lahko znaša največ 70 % dejanskih stroškov. Pogoj za plačilo stroškov je 

izjava delodajalca o nameravani zaposlitvi invalida za nedoločen čas oziroma za določen 

čas najmanj 24 mesecev (ZZRZI, 2004, 72. člen).  

1.4.7.4 Plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju 

Delodajalec, ki ima z invalidom sklenjeno pogodbo o podporni zaposlitvi in izdelan 

individualizirani načrt podpore invalidu in delodajalcu, je upravičen do plačila stroškov  
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podpornih storitev. Sklad lahko financira podporne storitve v obsegu največ 30 ur 

mesečno. Pogoji so, da invalid nima več pravice do zaposlitvene rehabilitacije, da ima 

delodajalec z njim sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma za najmanj 24 

mesecev ter da je invalid zaposlen nad predpisano kvoto (ZZRZI, 2004, 73. člen).  

1.5 DELODAJALCI IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 

Pri zaposlovanju invalidov je ključnega pomena pravilno ravnanje z invalidnostjo na 

delovnem mestu.  Brumnič-Smrekar idr. (2009, str. 3) navajajo, da je ravnanje z 

invalidnostjo »proces na delovnem mestu, ki je namenjen povečevanju zaposlovanja 

invalidov z usklajenim delovanjem, upoštevajoč posameznikove potrebe, delovno okolje, 

potrebe podjetja in pravne obveznosti«.  

Pri tem avtorji opozarjajo, da moramo biti pri razvijanju strategije ravnanja z invalidnostjo 

na delovnem mestu pozorni na naslednje: 

• Proces ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu naj delodajalci obravnavajo kot 

prednostno nalogo, ki prispeva k poslovnemu uspehu.  

• Strategija ravnanja z invalidnostjo mora biti oblikovana skladno z nacionalnimi 

predpisi, politiko in prakso. 

• Pri oblikovanju strategije naj delodajalci sodelujejo s predstavniki delavcev in se 

posvetujejo z invalidnimi delavci ali njihovimi zastopniki.  

• Invalidom morajo biti omogočene enake možnosti za pridobivanje spretnosti in 

izkušenj, ki jih potrebujejo, da bi uspeli v poklicni in zaposlitveni karieri.  

• Informacije o načrtovanju poklicne in delovne poti ter o priložnostih za razvoj v 

podjetju morajo biti na voljo in sporočene v oblikah, ki so dostopne delavcem z 

različnimi invalidnostmi. 

• Invalidne delavce je treba spodbujati, da se prijavljajo za napredovanje.  

Delodajalci, ki zaposlujejo invalide, morajo biti pozorni na pravilno prilagajanje delovnega 

mesta. Le-to je izrednega pomena, saj omogoča invalidu, da ostane produktiven v skladu s 

pričakovanji delodajalca. Pri tem je zelo pomembna tudi aktivna vloga samega invalida, saj 

lahko tudi sam prispeva podatke o svojih težavah, povezanih z delom, pripravi predloge 

prilagoditev in predlagane rešitve oceni in dopolni (Brumnič-Smrekar idr., 2009).  

Prilagajanje delovnih mest za invalide omogočata dva zakona, ki pokrivata to področje, in 

sicer:  
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• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2006) 

V 82. členu zakona je določeno, če je za poklicno rehabilitacijo zavarovanca, pri katerem 

je nastala invalidnost, na ustreznem delovnem mestu potrebno, da se prilagodijo prostori in 

delovna sredstva, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prevzame stroške 

prilagoditve. 

• Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (2004) 

Po 72. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov imajo 

brezposelni invalidi, ki so vključeni v storitve zaposlitvene rehabilitacije, pravico do 

storitve za izdelavo načrta prilagoditve delovnega mesta. Načrt prilagoditev pripravi 

strokovni tim zaposlitvene rehabilitacije, delodajalec pa na podlagi načrta vloži vlogo za 

plačilo stroškov prilagoditev  na Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, ki 

odloča o pravici plačila stroškov. 

1.5.1 Stališča delodajalcev do zaposlovanja invalidov 
Kot smo že poudarili, so prav stališča delodajalcev ključni faktor, ki neposredno vpliva na 

zaposlovanje invalidov. S ciljem raziskovanja tega področja so izvedene številne raziskave, 

ki so proučevale različne aspekte stališč delodajalcev do invalidov. Le-te se osredotočajo 

na (Ju, Roberts in Zhang, 2013): 

- splošna stališča delodajalcev do delavcev invalidov, 

- pripravljenost delodajalcev na zaposlitev invalida, 

- stališča delodajalcev do posameznih vrst invalidnosti, 

- različne dejavnike povezane s stališči delodajalcev (spol, velikost podjetja, pretekle 

izkušnje z zaposlovanjem invalidov), 

- mnenja delodajalcev glede zaposljivosti invalidov, 

- zadovoljstvo delodajalcev z zaposlenimi invalid.  

Hernandez, Keys in Balcazar (2000) so preučili vse raziskave, ki so jih med letoma 1987 in 

1999 opravili na tem področju in ugotovili, da se le-te razlikujejo glede na to, ali 

raziskujejo splošna stališča do invalidov in ne vključujejo namere delodajalca po zaposlitvi 

invalida ali pa raziskujejo specifična stališča, ki vključujejo namero delodajalca do 

zaposlovanja invalidov. Prišli so do naslednjih ugotovitev:  

• delodajalci imajo večinoma pozitivna splošna stališča do invalidov, vendar le-ta 

postanejo bolj negativna, ko se jih sprašuje o konkretnih izkušnjah z delavci 

invalidi oziroma o nameri o zaposlitvi le-teh, 

• pozitivne pretekle izkušnje z invalidi korelirajo s pozitivnimi izkušnjami z delavci 
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invalidi, 

• obstaja velika diskrepanca med pripravljenostjo delodajalcev na zaposlitev 

invalidov in njihovo dejansko zaposljivostjo, 

• ni neposredne povezave med velikostjo podjetja ali pa izobrazbo delodajalca in 

stališči do zaposlovanja invalidov, 

• delodajalci so bolj naklonjeni zaposlovanju oseb s fizičnimi omejitvami kot pa 

zaposlovanju oseb s težavami na področju duševnega zdravja ali pa z motnjami v 

duševnem razvoju.  

Pri tem je najbolj zaskrbljujoča prva ugotovitev, da imajo delodajalci pozitivna splošna 

stališča do invalidov in se le-ta spremenijo, ko se preverja njihova pripravljenost na 

zaposlovanje le-teh. Prav tako se večina delodajalcev strinja s trditvijo, da imajo tudi 

invalidi pravico do dela tako kot tudi vsi ostali, vendar jih kljub temu sami niso 

pripravljeni zaposliti.  

Prve raziskave na področju raziskovanja stališč delodajalcev do zaposlovanja invalidov so 

bile narejene v štiridesetih letih prejšnjega stoletja (Skočić Mihić, 2004). Unger (2002) je 

razdelil te raziskave na tri skupine – prve proučujejo stališča delodajalcev do zaposlovanja 

invalidov glede na vrsto invalidnosti, druge proučujejo stališča delodajalcev do 

zaposlovanja invalidov glede na velikost podjetja, tretje pa stališča delodajalcev do 

zaposlovanja invalidov glede na dejavnost podjetja.  

Glavna značilnost vseh teh raziskav je, da se osredotočajo le na en vidik tega problema in 

raziskujejo le ožje področje. Prav tako večina teh raziskav ne obravnava različnih skupin 

invalidov in tudi ne različnih delodajalcev. Podobna situacija je tudi na področju 

slovenskih raziskav. Prav zato smo se odločili, da bomo raziskali področje stališč 

delodajalcev do zaposlovanja invalidov tako, da bomo v raziskavi predstavili stališča 

delodajalcev do različnih skupin invalidov. Prav tako bomo vzeli večji vzorec 

delodajalcev, ki se med seboj razlikujejo tako glede statusa podjetja kot tudi glede velikosti 

podjetja ter po preteklih izkušnjah z zaposlovanjem invalidov. Z upoštevanjem vseh 

omenjenih dejavnikov bomo dobili širši vpogled v to problematiko na področju Slovenije.  
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2. EMPIRIČNI DEL 

2.1 Opredelitev problema 

Raziskovalni problem magistrskega dela je ugotoviti, kakšna stališča imajo delodajalci do 

zaposlovanja invalidov. Delo se osredotoča na stališča, ki jih imajo delodajalci do splošne 

populacije invalidov, do posameznih skupin invalidov in tudi do zaposlovanja invalidov in 

posameznih skupin le-teh. V delu proučujemo tudi povezavo med stališči delodajalcev do 

zaposlovanja invalidov in posameznih skupin le-teh na eni strani in spremenljivkami, kot 

so status podjetja, velikost podjetja ter pretekle izkušnje z zaposlovanjem invalidov na 

drugi strani.  

Rezultati, ki smo jih pridobili, bodo vplivali na razvoj področja zaposlovanja invalidov. Ti 

so lahko v pomoč svetovalcem na področju zaposlitvene rehabilitacije tako pri ustvarjanju 

mreže potencialnih delodajalcev kot tudi pri ustreznejšem usmerjanju invalidov pri 

vključevanju na trg dela. Prav tako je poznavanje stališč delodajalcev ključnega pomena 

pri oblikovanju programov, katerih cilj je vplivanje na stališča delodajalcev in ustvarjanje 

bolj pozitivnega odnosa do invalidov in njihovega zaposlovanja, kar je ena zelo 

pomembnih nalog Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo, ki deluje znotraj 

Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča.  

2.2 Cilj 

Cilj naloge je usmerjen na delodajalce in njihovo videnje težav pri zaposlovanju invalidov. 

Znotraj tega se bomo usmerili na naslednja področja: 

• stališča delodajalcev do invalidov in do posameznih skupin le teh; 

• stališča delodajalcev do zaposlovanja invalidov v povezavi z naslednjimi 

spremenljivkami: status podjetja, velikost podjetja, pretekle izkušnje z 

zaposlovanjem invalidov; 

• seznanjenost delodajalcev s prednostmi, ki so jih lahko deležni pri zaposlovanju 

invalidov. 

 

2.3 Raziskovalne hipoteze 

Glede na rezultate že opravljenih raziskav s področja zaposlovanja invalidov smo postavili 

naslednje raziskovalne hipoteze:    

HIPOTEZA 1: Delodajalci imajo najbolj pozitivna stališča do zaposlovanja oseb s 
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telesnimi okvarami, najbolj odklonilna pa do zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem 

razvoju.  

HIPITEZA 2: Obstaja statistično pomembna razlika med stališčem delodajalca do 

zaposlovanja invalidov in statusom podjetja (običajno podjetje, invalidsko podjetje, 

zaposlitveni center). 

HIPOTEZA 3: Obstaja statistično pomembna razlika med stališčem delodajalca do 

zaposlovanja invalidov in velikostjo podjetja (malo podjetje, srednje veliko podjetje, veliko 

podjetje). 

HIPOTEZA 4: Obstaja statistično pomembna razlika med stališčem delodajalca do 

zaposlovanja invalidov in preteklimi izkušnjami z zaposlovanjem invalidov. 

HIPOTEZA 5: Večina delodajalcev, ki niso zainteresirani za zaposlovanje invalidov, 

meni, da invalidi ne bi zmogli ustrezno opraviti dela.  

HIPOTEZA 6: Večina delodajalcev, ki zaposluje invalide oziroma jih je v preteklosti 

zaposlovala, ima zelo dobre izkušnje z zaposlovanjem invalidov. 

HIPOTEZA 7: Seznanjenost delodajalcev s prednostmi, ki so jih lahko deležni pri 

zaposlovanju invalidov, je pomanjkljiva.  

 

2.4 Metodologija 

2.4.1 Vzorec 

V vzorcu je 154 delodajalcev iz celotne Slovenije. Izbrani so po naključju. Na vprašanja iz 

pripravljenega vprašalnika je odgovarjala odgovorna oseba iz podjetja, po navadi je to 

direktor podjetja ali pa vodja kadrovske službe (v večjih podjetjih). V vzorcu je 110 

delodajalcev, ki vodijo običajno podjetje, 31 takih, ki vodijo invalidsko podjetje, in 13 

delodajalcev iz zaposlitvenih centrov. Naslednja kriterija za oblikovanje vzorca sta velikost 

podjetja in pretekle izkušnje z zaposlovanjem invalidov.  
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Graf 1: Vzorec delodajalcev glede na status podjetja 

110; 72%

31; 20%

13; 8%

običajno podjetje
invalidsko podjetje
zaposlitveni center

 
Graf 2: Vzorec delodajalcev glede na velikost podjetja 
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Graf 3: Vzorec delodajalcev glede na pretekle izkušnje z zaposlovanjem invalidov 

 

97; 63%

57; 37%
delodajalci, ki že imajo
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2.4.2 Merski instrument 
V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik. Uvodni del vprašalnika vsebuje splošne 

podatke o delodajalcu, ki sodeluje v raziskavi (velikost podjetja, status podjetja, pretekle 

izkušnje z zaposlovanjem invalidov). Sledijo vprašanja, ki zajemajo naslednje vsebinske 

sklope:  

• stališča delodajalcev do posameznih skupin invalidov oziroma njihovo mnenje o 
tem, kakšne težave lahko pričakujejo pri zaposlovanju posamezne skupine 
invalidov,  

• zainteresiranost delodajalcev za zaposlovanje invalidov, 

• razlogi, ki jih delodajalci navajajo pri odločitvi, da ne bi zaposlili invalida, 

• izkušnje delodajalcev, ki so v preteklosti zaposlovali invalide z njihovim 
zaposlovanjem,  

• pripravljenost delodajalcev na zaposlitev invalidov iz posameznih skupin, 

• seznanjenost delodajalcev s prednostmi, ki so jih lahko deležni, če zaposlijo osebo s 
statusom invalida, 

• potrebe delodajalcev po dodatnih informacijah glede zaposlovanja invalidov.  

2.4.3 Postopki zbiranja rezultatov 
Podatki so zbrani na podlagi kvantitativne tehnike s pomočjo anketnega vprašalnika. Z 

naključnim izborom smo izbrali večje število delodajalcev iz celotne Slovenije. Izbranim 

delodajalcem smo posredovali elektronsko pošto, v kateri smo podrobno predstavili namen 

raziskave, poudarjena je bila tudi anonimnost le-te. Prav tako smo jim posredovali 

povezavo do elektronske oblike vprašalnika, v kateri so podana podrobna navodila za 

izpolnjevanje vprašalnika ter tudi elektronski naslov za morebitna dodatna vprašanja. 

Določenim delodajalcem smo na njihovo željo vprašalnik poslali v pisni obliki.  

2.4.4 Metode obdelave podatkov  
Izpolnjene vprašalnike smo analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS, verzija 21. 

Uporabili smo naslednje metode obdelave podatkov:  

• splošna opisna statistika, 

• enosmerna analiza variance (ANOVA),  

• Sidak-Holmov popravek za multiple teste, 

• preizkus Gamesa in Howella za naknadno primerjavo, 

• t-test za neodvisne vzorce in za en vzorec, 

• Hi-kvadrat test, 
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• Kruskal-Wallisov test za neodvisne vzorce, 

• binominalni test.  

Pri analizi so nas zanimala stališča delodajalcev do invalidov in do posameznih skupin le-

teh ter tudi medsebojni vplivi posameznih spremenljivk, kot so status podjetja, velikost 

podjetja ter preteke izkušnje delodajalcev z zaposlovanjem invalidov. V nadaljevanju smo 

predstavili ugotovitve, do katerih smo prišli pri preverjanju zastavljenih hipotez ter tudi 

nekaj drugih podatkov, za katere ocenjujemo, da so pomembni za našo raziskavo in za 

področje zaposlitvene rehabilitacije.   

3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
3.1 Preverjanje prve hipoteze 

HIPOTEZA 1: Delodajalci imajo najbolj pozitivna stališča do zaposlovanja oseb s 

telesnimi okvarami, najbolj odklonilna pa do zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem 

razvoju.  

Stališča delodajalcev do zaposlovanja invalidov smo raziskovali s pomočjo dveh vprašanj. 

V prvem vprašanju nas je zanimalo, kakšna stališča imajo delodajalci do posameznih 

skupin invalidov oziroma kakšne težave menijo, da lahko pričakujejo pri zaposlovanju 

invalidov iz posamezne skupine. V petem vprašanju smo delodajalcem zastavili vprašanje, 

ali bi zaposlili osebo s posamezno vrsto invalidnosti. Ker je prav od stališč delodajalcev do 

invalidov oziroma do posamezne skupine le-teh odvisna njihova pripravljenost na 

zaposlitev, smo sklepali, da se bodo odgovori pokrivali, kar se je izkazalo za resnično. Zato 

smo na podlagi odgovorov na omenjeni vprašanji preverjali prvo hipotezo. 

Tabela 1. Opisna statistika stališč delodajalcev do zaposlovanja glede na posamezno 

skupino invalidnosti (nižja vrednost aritmetične sredine: bolj pozitivno stališče, višja 

vrednost aritmetične sredine: bolj odklonilno stališče) 

Invalidna skupina N M SD 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju (vsota vseh postavk*) 154 43,94 8,29 
Osebe s težavami na področju duševnega zdravja (vsota vseh 
postavk*) 

154 44,33 9,30 

Osebe s telesnimi okvarami (vsota vseh postavk*) 154 33,18 7,84 
Slepi in slabovidni (vsota vseh postavk*) 154 36,81 8,44 
Gluhi in naglušni (vsota vseh postavk*) 154 34,88 9,18 
Osebe, ki imajo kronične bolezni (vsota vseh postavk*) 154 29,81 9,22 
Skupaj 154 37,16 6,68 
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Opomba: * Gre za seštevek vseh odgovorov na posameznih lestvicah na prvem vprašanju 

vprašalnika. 

 

Tabela 2. Opisna statistika odgovorov delodajalcev na vprašanje, če bi zaposlili 

posamezne osebe glede na vrsto invalidnosti (višja vrednost aritmetične sredine: bolj 

pozitivno stališče, nižja vrednost aritmetične sredine: bolj odklonilno stališče) 

Invalidna skupina N M SD 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju (vsota vseh postavk) 154 2,57 1,14 
Osebe s težavami na področju duševnega zdravja (vsota vseh postavk) 154 2,64 1,09 
Osebe s telesnimi okvarami (vsota vseh postavk) 154 3,86 0,86 
Slepi in slabovidni (vsota vseh postavk) 154 2,95 1,12 
Gluhi in naglušni (vsota vseh postavk) 154 3,53 1,05 
Osebe, ki imajo kronične bolezni (vsota vseh postavk) 154 3,99 0,77 
Skupaj 154 2,65 0,48 
 

Kot lahko vidimo iz Tabele 1, imajo delodajalci najbolj pozitivna stališča do zaposlovanja 

oseb, ki imajo kronične bolezni ter do oseb s telesnimi okvarami, najbolj odklonilna pa do 

oseb z motnjami v duševnem razvoju in še nekoliko bolj odklonilna stališča do 

zaposlovanja oseb s težavami na področju duševnega zdravja. Podobno lahko zaključimo 

tudi glede na rezultate Tabele 2, iz katere lahko razberemo, da bi najbolj verjetno zaposlili 

osebe, ki imajo kronične bolezni in osebe s telesnimi okvarami, najmanj verjetno pa osebe 

z motnjami v duševnem razvoju in osebe s težavami na področju duševnega zdravja.  

Glede na omenjeno lahko prvo hipotezo delno zavrnemo, saj imajo delodajalci očitno 

najbolj pozitivno stališče do zaposlovanja oseb, ki imajo kronične bolezni (v naši 

hipotezi smo predvidevali, da bodo imeli delodajalci najbolj pozitivna stališča do oseb 

s telesnimi okvarami), medtem ko imajo dejansko najbolj odklonilen odnos do oseb z 

motnjami v duševnem razvoju (poleg tega pa še do oseb s težavami na področju 

duševnega zdravja). 

Dobljene rezultate lahko delno potrdimo tudi z rezultati raziskav, ki so bile na tem 

področju že opravljene. Tako rezultate, ki smo jih pridobili v celoti potrjujejo rezultati, ki 

jih je pridobil Unger (2002), in sicer da so delodajalci najmanj naklonjeni zaposlovanju 

oseb z motnjami v duševnem razvoju, oseb s težavami na področju duševnega zdravja ter 

slepih in slabovidnih. Tudi Ju, Roberts in Zhang (2013), ki so povzeli rezultate več 

raziskav, so prišli do enakih zaključkov. Podobno sta tudi Woodley in Metzger (2012) 
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ugotavljala, da so delodajalci najmanj naklonjeni zaposlovanju oseb s težavami na 

področju duševnega zdravja, sledijo osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z 

govornimi napakami. Ozawa in Yaeda (2007), ki sta podobno raziskavo delala na področju 

Japonske, sta prav tako ugotavljala, da imajo delodajalci najbolj odklonilen odnos prav do 

zaposlovanja oseb s težavami na področju duševnega zdravja. Hernandez, Keys in 

Balcazar (2000), ki so preučevali rezultate raziskav, opravljenih na tem področju med 

letoma 1987 in 1999, so ugotavljali, da so delodajalci najmanj naklonjeni zaposlovanju 

oseb s težavami na področju duševnega zdravja ter oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

Tudi na Hrvaškem imajo delodajalci najbolj odklonilen odnos do zaposlovanja oseb z 

motnjami v duševnem razvoju in do slepih in slabovidnih (Kiš Glavaš in Sokač, 2006). Na 

področju Slovenije sta se s tem področjem ukvarjala Vidmar in Uršič (2004), ki sta 

ugotavljala, da večina raziskav, ki proučuje stališča delodajalcev do posameznih skupin 

invalidov, kaže, da so delodajalci najmanj naklonjeni zaposlovanju oseb z motnjami v 

duševnem razvoju. Pri naši raziskavi se je prav tako kot v večini prej omenjenih raziskav 

izkazalo, da so delodajalci najmanj naklonjeni zaposlovanju oseb z motnjami v duševnem 

razvoju in oseb s težavami na področju duševnega zdravja, sledijo pa slepi in slabovidni. 

Oseb z govornimi napakami nismo opredeljevali kot posebne skupine invalidov.  

Preučili smo tudi številne raziskave, s katerimi so raziskovalci ugotavljali, zaposlovanju 

katerih skupin invalidov so delodajalci najbolj naklonjeni. V raziskavi sta Woodley in 

Metzger (2012) prišla do ugotovitve, da so delodajalci  najbolj naklonjeni zaposlovanju 

oseb s telesnimi okvarami ter zaposlovanju gluhih in naglušnih. Podobna raziskava je bila 

narejena tudi na Hrvaškem. Z njo (Kiš-Glavaš in Sokač, 2006) je bilo ugotovljeno, da 

imajo delodajalci najbolj pozitivna stališča do gluhih in naglušnih, sledijo pa osebe, ki 

imajo kronične bolezni in telesne okvare. Vidmar in Uršič (2004) sta ugotavljala, da so 

delodajalci na področju Slovenije najbolj naklonjeni zaposlovanju oseb s telesnimi 

okvarami.  Hernandez, Keys in Balcazar (2000) prav tako ugotavljajo, da je večina 

delodajalcev najbolj naklonjena zaposlovanju oseb s telesnimi okvarami. Tudi naša 

raziskava je pokazala, da so delodajalci poleg zaposlovanja oseb s kroničnimi boleznimi 

najbolj naklonjeni ravno zaposlovanju oseb s telesnimi okvarami ter zaposlovanju gluhih 

in naglušnih. 

Če povzamemo rezultate vseh raziskav, lahko sklepamo, da je naša raziskava dala zelo 

podobne zaključke kot tudi druge raziskave, ki so jih delali na tem področju. Naj pri tem 

omenimo še to, da se rezultati med seboj nekoliko razlikujejo tudi zaradi dejstva, da 
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različni avtorji opredeljujejo različne skupine invalidnosti. 

V prvem vprašanju so nas še posebej zanimala stališča delodajalcev do posameznih skupin 

invalidov oziroma kaj menijo, kakšne težave bi lahko pričakovali pri zaposlovanju 

posameznih skupin invalidov. Zato smo odgovor na to vprašanje še bolj podrobno 

analizirali. 

Tabela 3. Opisna statistika stališč delodajalcev do zaposlovanja za skupino oseb z 

motnjami v duševnem razvoju (nižja vrednost aritmetične sredine: bolj pozitivno stališče, 

višja vrednost aritmetične sredine: bolj odklonilno stališče) 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju – posamezne trditve N M SD 
1. Imajo pomanjkljivo znanje. 154 3,56 1,02 
2. So manj kompetentni za opravljanje dela. 154 3,56 0,94 
3. So slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci. 154 3,58 1,01 
4. Imajo pomanjkljive delovne izkušnje. 154 3,61 0,95 
5. Imajo težave pri prihodih na delo. 154 2,66 0,95 
6. Imajo težave pri komunikaciji. 154 3,23 0,84 
7. Manj primerno socialno obnašanje – pogosti konflikti. 154 2,94 0,85 
8. So manj odgovorni in zanesljivi. 154 3,03 1,01 
9. So manj samostojni. 154 3,69 1,01 
10. Potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta – dodatni stroški. 154 3,10 0,93 
11. Skrbi me dodatna obremenitev neposrednega vodje. 154 3,23 1,13 
12. Pogosto so v bolniškem staležu. 154 2,73 0,97 
13. Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih. 154 2,53 1,14 
14. Drugi zaposleni se lahko ob njih počutijo neprijetno. 154 2,51 1,06 
 

Iz Tabele 3 je razvidno, da delodajalce v povezavi z zaposlovanjem oseb z motnjami v 

duševnem razvoju najbolj skrbi dejstvo, da so le-ti manj samostojni, sledijo skrbi, vezane 

na njihove pomanjkljive delovne izkušnje, slabšo učinkovitost v primerjavi z drugimi 

delavci ter pomanjkljivo znanje in znižano kompetentnost za opravljanje dela. Najmanj jih 

skrbi dejstvo, da bi se drugi zaposleni ob njih lahko počutili neprijetno ter predsodki 

zaposlenih in pogostnost bolniških staležev. 

Olson, Cioffi, Yovanoff in Mank (2001) so pri raziskovanju stališč delodajalcev do 

zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju prišli do naslednjih sklepov: 

• velikost podjetja ni pomemben dejavnik pri odločitvi o zaposlitvi oseb z motnjami 

v duševnem razvoju, 

• pomembno vlogo pri zaposlovanju oseb z motnjami v duševnem razvoju imajo 
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rehabilitacijski svetovalci, 

• osebe z motnjami v duševnem razvoju lahko opravljajo različne delovne naloge, 

• delodajalec mora osebi z motnjo v duševnem razvoju zagotoviti: več usmerjenja in 

vodenja (dodatna obremenitev neposrednega vodje), fleksibilen urnik, več nadzora, 

več časa za učenje, 

• delodajalci ocenjujejo, da so dodatni stroški pri zaposlovanju oseb z motnjami v 

duševnem razvoju zanemarljivi, 

• delodajalci se odločajo za zaposlitev osebe z motnjami v duševnem razvoju iz 

različnih razlogov: javna podoba podjetja, spodbujanje raznolikosti v podjetju, 

kompetence oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

 

Tabela 4. Opisna statistika stališč delodajalcev do zaposlovanja za skupino oseb s 

težavami na področju duševnega zdravja (nižja vrednost aritmetične sredine: bolj 

pozitivno stališče, višja vrednost aritmetične sredine: bolj odklonilno stališče) 

Osebe s težavami na področju duševnega zdravja – posamezne trditve N M SD 
1. Imajo pomanjkljivo znanje. 154 2,65 1,00 
2. So manj kompetentni za opravljanje dela. 154 3,12 1,00 
3. So slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci. 154 3,47 1,00 
4. Imajo pomanjkljive delovne izkušnje. 154 3,09 0,95 
5. Imajo težave pri prihodih na delo. 154 3,02 0,93 
6. Imajo težave pri komunikaciji. 154 3,35 0,80 
7. Manj primerno socialno obnašanje – pogosti konflikti. 154 3,43 0,86 
8. So manj odgovorni in zanesljivi. 154 3,29 1,00 
9. So manj samostojni. 154 3,45 0,95 
10. Potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta – dodatni stroški. 154 2,85 0,96 
11. Skrbi me dodatna obremenitev neposrednega vodje. 154 3,36 1,08 
12. Pogosto so v bolniškem staležu. 154 3,37 0,96 
13. Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih. 154 2,89 1,12 
14. Drugi zaposleni se lahko ob njih počutijo neprijetno. 154 2,98 1,12 
 

V povezavi z zaposlovanjem oseb s težavami na področju duševnega zdravja delodajalce 

najbolj skrbi njihova slabša učinkovitost v primerjavi z drugimi delavci, znižana 

samostojnost, manj primerno socialno obnašanje, pogosti bolniški staleži in dodatna skrb 

neposredno nadrejenega. Najmanjšo skrb so izražali v povezavi z njihovim pomanjkljivim 

znanjem ter s predsodki drugih zaposlenih in z možnostjo, da bi se drugi lahko ob njih 

počutili neprijetno.  
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Ju, Roberts in Zhang (2013), ki so se prav tako ukvarjali z vprašanjem stališč delodajalcev 

do oseb s težavami na področju duševnega zdravja, kot glavne razloge, zakaj se delodajalci 

ne odločajo za zaposlitev le-teh, navajajo dejstvo, da se osebe s težavami v duševnem 

zdravju lahko nepredvidljivo vedejo, da imajo manj primerno socialno obnašanje, prav 

tako jih skrbi ponoven pojav bolezenskih znakov. 

Tabela 5. Opisna statistika stališč delodajalcev do zaposlovanja za skupino oseb s 

telesnimi okvarami (nižja vrednost aritmetične sredine: bolj pozitivno stališče, višja 

vrednost aritmetične sredine: bolj odklonilno stališče) 

Osebe s telesnimi okvarami – posamezne trditve N M SD 
1. Imajo pomanjkljivo znanje. 154 1,80 0,80 
2. So manj kompetentni za opravljanje dela. 154 2,17 0,89 
3. So slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci. 154 2,75 0,98 
4. Imajo pomanjkljive delovne izkušnje. 154 2,52 0,94 
5. Imajo težave pri prihodih na delo. 154 2,54 1,07 
6. Imajo težave pri komunikaciji. 154 2,06 0,86 
7. Manj primerno socialno obnašanje – pogosti konflikti. 154 1,95 0,78 
8. So manj odgovorni in zanesljivi. 154 1,84 0,76 
9. So manj samostojni. 154 2,64 0,97 
10. Potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta – dodatni stroški. 154 3,30 0,98 
11. Skrbi me dodatna obremenitev neposrednega vodje. 154 2,67 1,06 
12. Pogosto so v bolniškem staležu. 154 2,75 0,91 
13. Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih. 154 2,07 0,92 
14. Drugi zaposleni se lahko ob njih počutijo neprijetno. 154 2,12 0,97 
 

Iz Tabele 5 je razvidno, da delodajalce v povezavi z zaposlovanjem oseb s telesnimi 

okvarami najbolj skrbi dejstvo, da le-ti potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta, 

kar delodajalcu prinaša dodatne stroške. Sledijo skrbi, povezane s pogostnostjo bolniških 

staležev, slabšo učinkovitostjo, dodatno obremenitvijo neposrednega vodje ter skrbi, 

povezane s prihodi na delo. Delodajalci menijo, da osebe s telesnimi okvarami nimajo 

pomanjkljivih znaj, prav tako jih ne skrbi dejstvo, da bi lahko bili manj odgovorni in 

zanesljivi ali pa da bi imeli manj primerno socialno obnašanje. 
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Tabela 6. Opisna statistika stališč delodajalcev do zaposlovanja za skupino slepih in 

slabovidnih (nižja vrednost aritmetične sredine: bolj pozitivno stališče, višja vrednost 

aritmetične sredine: bolj odklonilno stališče) 

Slepi in slabovidni – posamezne trditve N M SD 
1. Imajo pomanjkljivo znanje. 154 2,38 1,02 
2. So manj kompetentni za opravljanje dela. 154 2,83 0,98 
3. So slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci. 154 3,07 0,98 
4. Imajo pomanjkljive delovne izkušnje. 154 3,12 0,91 
5. Imajo težave pri prihodih na delo. 154 2,71 0,99 
6. Imajo težave pri komunikaciji. 154 2,36 0,95 
7. Manj primerno socialno obnašanje – pogosti konflikti. 154 2,07 0,78 
8. So manj odgovorni in zanesljivi. 154 2,09 0,77 
9. So manj samostojni. 154 3,19 1,04 
10. Potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta – dodatni stroški. 154 3,49 1,01 
11. Skrbi me dodatna obremenitev neposrednega vodje. 154 2,98 1,11 
12. Pogosto so v bolniškem staležu. 154 2,19 0,83 
13. Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih. 154 2,14 0,89 
14. Drugi zaposleni se lahko ob njih počutijo neprijetno. 154 2,18 0,93 
 

Tudi v povezavi z zaposlovanjem slepih in slabovidnih delodajalce najbolj skrbi dejstvo, 

da potrebujejo le-ti preveč prilagoditev delovnega mesta, kar prinaša dodatne stroške. 

Sledijo skrbi, povezane z njihovo samostojnostjo pri delu ter s pomanjkljivimi delovnimi 

izkušnjami.  

Najmanj jih skrbi možnost, da bi imeli zaradi invalidnosti manj primerno socialno 

obnašanje ter da bi bili manj odgovorni in zanesljivi pri delu.  
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Tabela 7. Opisna statistika stališč delodajalcev do zaposlovanja za skupino gluhih in 

naglušnih (nižja vrednost aritmetične sredine: bolj pozitivno stališče, višja vrednost 

aritmetične sredine: bolj odklonilno stališče) 

Gluhi in naglušni – posamezne trditve N M SD 
1. Imajo pomanjkljivo znanje. 154 2,33 1,00 
2. So manj kompetentni za opravljanje dela. 154 2,42 0,91 
3. So slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci. 154 2,41 0,91 
4. Imajo pomanjkljive delovne izkušnje. 154 2,62 0,93 
5. Imajo težave pri prihodih na delo. 154 2,06 0,85 
6. Imajo težave pri komunikaciji. 154 3,67 1,03 
7. Manj primerno socialno obnašanje – pogosti konflikti. 154 2,44 1,06 
8. So manj odgovorni in zanesljivi. 154 2,14 0,89 
9. So manj samostojni. 154 2,69 1,07 
10. Potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta – dodatni stroški. 154 2,76 1,07 
11. Skrbi me dodatna obremenitev neposrednega vodje. 154 2,83 1,05 
12. Pogosto so v bolniškem staležu. 154 2,12 0,85 
13. Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih. 154 2,17 0,94 
14. Drugi zaposleni se lahko ob njih počutijo neprijetno. 154 2,22 0,97 
 

Delodajalci ocenjujejo, da je pri zaposlovanju gluhih in naglušnih največja ovira njihova 

pomanjkljiva komunikacija, sledi dodatna obremenitev neposrednega vodje ter preveč 

potrebnih prilagoditev delovnega mesta. Najmanjšo oviro vidijo v prihodih na delo, v 

pogostnosti bolniških staležev ter v znižani odgovornosti in zanesljivosti.  

Tabela 8. Opisna statistika stališč delodajalcev do zaposlovanja za skupino oseb, ki imajo 

kronične bolezni (nižja vrednost aritmetične sredine: bolj pozitivno stališče, višja vrednost 

aritmetične sredine: bolj odklonilno stališče) 

Osebe, ki imajo kronične bolezni – posamezne trditve N M SD 
1. Imajo pomanjkljivo znanje. 154 1,74 0,74 
2. So manj kompetentni za opravljanje dela. 154 1,92 0,88 
3. So slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci. 154 2,37 1,05 
4. Imajo pomanjkljive delovne izkušnje. 154 2,03 0,79 
5. Imajo težave pri prihodih na delo. 154 2,02 0,83 
6. Imajo težave pri komunikaciji. 154 1,91 0,79 
7. Manj primerno socialno obnašanje – pogosti konflikti. 154 1,91 0,81 
8. So manj odgovorni in zanesljivi. 154 1,91 0,84 
9. So manj samostojni. 154 2,10 0,89 
10. Potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta – dodatni stroški. 154 2,29 0,95 
11. Skrbi me dodatna obremenitev neposrednega vodje. 154 2,36 1,00 



79 

12. Pogosto so v bolniškem staležu. 154 3,36 1,08 
13. Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih. 154 1,94 0,84 
14. Drugi zaposleni se lahko ob njih počutijo neprijetno. 154 1,97 0,84 
 

Pri zaposlovanju oseb s kroničnimi boleznimi delodajalce najbolj skrbi dejstvo, da so 

pogosto na bolniškem staležu. Skrbi jih tudi obremenitev neposrednega vodje, slabša 

učinkovitost in potrebne prilagoditve delovnega mesta ter s tem povezani stroški. Najmanj 

jih skrbi možnost, da bi lahko imeli pomanjkljivo znanje, težave v komunikaciji, da bi 

kazali socialno manj primerno obnašanje ter da bi bili pri opravljanju dela manj odgovorni 

in zanesljivi. 

Tabela 9. Opisna statistika stališč delodajalcev do zaposlovanja za vse invalide na 

splošno, tj. neodvisno od vrste invalidnosti (nižja vrednost aritmetične sredine: bolj 

pozitivno stališče, višja vrednost aritmetične sredine: bolj odklonilno stališče) 

Vsi invalidi neodvisno od vrste invalidnosti – posamezne trditve N M SD 
1. Imajo pomanjkljivo znanje. 154 2,41 0,57 
2. So manj kompetentni za opravljanje dela. 154 2,67 0,55 
3. So slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci. 154 2,94 0,63 
4. Imajo pomanjkljive delovne izkušnje. 154 2,83 0,59 
5. Imajo težave pri prihodih na delo. 154 2,50 0,59 
6. Imajo težave pri komunikaciji. 154 2,76 0,54 
7. Manj primerno socialno obnašanje – pogosti konflikti. 154 2,45 0,57 
8. So manj odgovorni in zanesljivi. 154 2,38 0,59 
9. So manj samostojni. 154 2,96 0,67 
10. Potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta – dodatni stroški. 154 2,96 0,66 
11. Skrbi me dodatna obremenitev neposrednega vodje. 154 2,90 0,85 
12. Pogosto so v bolniškem staležu. 154 2,75 0,62 
13. Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih. 154 2,29 0,79 
14. Drugi zaposleni se lahko ob njih počutijo neprijetno. 154 2,33 0,79 
 

Na koncu smo se odločili, da preverimo še, kakšna so stališča delodajalcev do invalidov na 

splošno oziroma neodvisno od vrste njihove invalidnosti. Prišli smo do zaključka, da 

delodajalce najbolj skrbi to, da invalidi potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta, 

da so manj samostojni in da so slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci. Prav tako 

jih zelo skrbi tudi dodatna obremenitev neposrednega vodje. Najnižjo mero skrbi kažejo v 

povezavi s predsodki drugih zaposlenih ter z možnostjo, da bi se drugi zaposleni ob njih 

lahko počutili neprijetno.  
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Če pogledamo še tuje raziskave, ki proučujejo stališča delodajalcev do splošne populacije 

invalidov, vidimo, da se le-te med sabo nekoliko razlikujejo. Tako Jonson (1998, v 

Vidmar, 2003) navaja, da delodajalci kot najbolj problematične lastnosti pri invalidih 

navajajo težave pri sprejemanju pravil, večji obseg potrebnega vodenja in pomoči s strani 

nadrejenega, znižano učljivost in delovno kondicijo. Ocena invalidov s strani delodajalcev 

tako v največji meri temelji na zmožnosti invalidov, da sledijo zahtevam vodje in njegovim 

navodilom ter sprejemajo delovna pravila in so sposobni izvršiti delovne naloge. 

Rezultati raziskave, ki so jo na večjem vzorcu delodajalcev izvedli Smith, Webber, 

Graffam, in Wilson (2004), kažejo, da delodajalci ocenjujejo, da invalidi dosegajo slabše 

kvantitativne in kvalitativne rezultate dela ter da prav tako negativno vplivajo na klimo v 

delovnem okolju. 

Unger (2002) je prišel do sklepa, da delodajalce najbolj skrbi učinkovitost invalidov, saj 

menijo, da invalidi večinoma ne morejo doseči enake učinkovitosti kot ostali delavci. Prav 

tako jih skrbi varnost pri delu, točnost pri prihajanju na delo, pogostnost bolniških staležev, 

videz in socialno obnašanje invalidov. Velik problem vidijo tudi v dodatnih stroških za 

prilagoditev delovnega mesta, ki jih zahteva zaposlitev invalida. Tudi Graffam, 

Shinkfiield, Smith in Polzin (2002) ugotavljajo, da delodajalce najbolj skrbita zanesljivost 

in učinkovitost invalidov. Kot najmanj pomembne dejavnike pri zaposlovanju omenjajo 

socialne dejavnike, kot so vključenost delavca, neprimerno socialno obnašanje ter težave s 

prilagajanjem na spremembe. Kregel in Tomiyasu (1994) sta ugotavljala, da zaposlitev 

invalida lahko pozitivno vpliva na izboljšanje morale med delavci brez invalidnosti ter da 

se predsodki do invalidov med delavci, ki niso invalidi, bistveno zmanjšajo, če dlje časa 

delajo skupaj. Delodajalci so prav tako poudarjali, da zaposlovanje invalidov prihrani 

davkoplačevalski denar in ima pozitivne učinke na ekonomsko stabilnost ter da ustrezne 

prilagoditve delovnega mesta za invalida ponavadi ne zahtevajo večjih finančnih vložkov.  

3.2 Preverjanje druge hipoteze 

HIPOTEZA 2: Obstaja statistično pomembna razlika med stališčem delodajalca do 

zaposlovanja invalidov in statusom podjetja (običajno podjetje, invalidsko podjetje, 

zaposlitveni center). 

Z drugo hipotezo smo želeli ugotoviti, ali obstaja statistično pomembna razlika med 

stališči delodajalcev do zaposlovanja invalidov in statusom podjetja. Ker so tako invalidska 
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podjetja kot tudi zaposlitveni centri namenjeni prav zaposlovanju invalidov, smo sklepali, 

da bodo imeli delodajalci iz teh podjetij bolj pozitivna stališča do zaposlovanja invalidov 

ter da bomo dobili statistično pomembne razlike. Preučili smo tudi stališča delodajalcev do 

posameznih skupin invalidov glede na njihov status.  

Tabela 10. Osnovni opisni statistični podatki in rezultati preverjanja razlik med 

aritmetičnimi sredinami (ANOVA) v stališčih delodajalca glede na posamezno skupino 

invalidov (verjetnost zaposlitve invalida s specifično invalidnostjo) in statusom podjetja 

 N M SD F p 

Osebe z motnjami v duševnem 
razvoju 

Običajno podjetje 110 2,21 0,92 27,69** 0,00 
Invalidsko podjetje 31 3,32 1,11   
Zaposlitveni center 13 3,85 1,14   

Osebe s težavami na področju 
duševnega zdravja 

Običajno podjetje 110 2,30 0,93 26,53** 0,00 
Invalidsko podjetje 31 3,29 0,97   
Zaposlitveni center 13 3,92 0,95   

Osebe s telesno okvaro 
Običajno podjetje 110 3,72 0,90 5,89* 0,00 
Invalidsko podjetje 31 4,19 0,54   
Zaposlitveni center 13 4,31 0,86   

Slepe in slabovidne osebe 
Običajno podjetje 110 2,80 1,07 5,87* 0,00 
Invalidsko podjetje 31 3,13 1,09   
Zaposlitveni center 13 3,85 1,21   

Gluhe in naglušne osebe 
Običajno podjetje 110 3,30 1,05 12,16** 0,00 
Invalidsko podjetje 31 3,90 0,87   
Zaposlitveni center 13 4,54 0,52   

Osebe, ki imajo kronično bolezen 
Običajno podjetje 110 3,93 0,81 1,18 0,31 
Invalidsko podjetje 31 4,13 0,56   
Zaposlitveni center 13 4,15 0,80   

Vse osebe skupaj (povprečje) 
Običajno podjetje 110 3,04 0,68 21,85** 0,00 
Invalidsko podjetje 31 3,66 0,64   
Zaposlitveni center 13 4,10 0,66   

Opomba: Kjer je kršena predpostavka o homogenosti varianc, je naveden Welchev F. 

 * p < 0,05. 

 ** p < 0,001. 

Rezultati analiz iz Tabele 10 kažejo na to, da se delodajalci primerjanih podjetij oziroma 

organizacij (glede na status) statistično značilno razlikujejo v svojih stališčih do 

zaposlovanja specifične skupine invalidov glede na skoraj vse vrste invalidnosti razen pri 

skupini oseb, ki imajo kronično bolezen, kjer tovrstnih razlik ni moč zaznati. Ker nam 

rezultati ANOVE (oziroma analize variance) ne dajo natančnih informacij o tem, katera 

povprečja se med seboj statistično značilno razlikujejo, smo opravili še post hoc preizkuse 
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(v primeru homogenosti varianc smo uporabili Sidak-Holmov popravek za multiple teste, v 

primeru nehomogenosti varianc pa smo se odločili za uporabo preizkusa za naknadno 

primerjavo po metodi Gamesa in Howella), s katerimi smo preverili statistično značilnost 

razlik med vsakim parom povprečij. Pri stališčih do skupine oseb z motnjami v duševnem 

razvoju so se tako pokazale statistično značilne razlike med delodajalci običajnih podjetij 

in delodajalci invalidskih podjetij ter med delodajalci običajnih podjetij in delodajalci 

zaposlitvenih centrov. V obeh primerih so delodajalci običajnih podjetij v manjši meri 

pripravljeni zaposliti invalida z motnjami v duševnem razvoju kot delodajalci drugih dveh 

skupin, kar kaže na bolj odklonilno stališče delodajalcev običajnih podjetij v primerjavi z 

delodajalci invalidskih podjetij in delodajalcev zaposlitvenih centrov. Povsem enako je s 

skupino oseb s težavami na področju duševnega zdravja. Pri skupini oseb s telesno okvaro 

se je pokazalo, da imajo delodajalci v invalidskih podjetjih glede morebitnega 

zaposlovanja oseb s telesno okvaro statistično značilno bolj pozitivno stališče kot pa 

delodajalci v običajnih podjetjih. Podobno je pri skupini slepih in slabovidnih, kjer imajo 

delodajalci v običajnih podjetjih prav tako statistično značilno bolj odklonilen odnos do 

zaposlovanja te skupine invalidov, a tokrat ne v primerjavi z delodajalci invalidskih 

podjetij, pač pa v primerjavi z delodajalci zaposlitvenih centrov. Pri skupini gluhih in 

naglušnih so se pokazale kot statistično značilne razlike med vsemi tremi pari, in sicer 

imajo delodajalci v običajnih podjetjih bolj odklonilen odnos do zaposlovanja te skupine 

invalidov kot pa delodajalci v invalidskih podjetjih in delodajalci v zaposlitvenih centrih, 

prav tako pa imajo delodajalci invalidskih podjetij bolj odklonilen odnos v primerjavi z 

delodajalci zaposlitvenih centrov. Pri zadnji skupini, to je skupina oseb, ki imajo kronično 

bolezen, se kot statistično značilna ni pokazala nobena primerjava med povprečji 

delodajalcev v statusu podjetij v stališčih do njihovega zaposlovanja. V zadnjem koraku 

smo si pogledali še statistično značilnost razlik povprečij glede stališč do zaposlovanja 

invalidov na splošno (tj. neodvisno od vrste invalidnosti) glede na status podjetij in 

ugotovili, da so stališča delodajalcev običajnih podjetij v povprečju statistično značilno 

bolj odklonilna, kot pa to velja za delodajalce invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov. 

Razlike med delodajalci invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov niso bile statistično 

značilne. 

Glede na rezultate statistične analize lahko drugo hipotezo sprejmemo, saj dejansko 

prihaja do statistično pomembnih razlik v stališčih delodajalcev do zaposlovanja 

invalidov in statusom podjetja. 
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3.3 Preverjanje tretje hipoteze 

HIPOTEZA 3: Obstaja statistično pomembna razlika med stališčem delodajalca do 

zaposlovanja invalidov in velikostjo podjetja (malo, srednje veliko, veliko). 

S tretjo hipotezo smo preverjali, ali obstaja statistično pomembna razlika med stališči 

delodajalcev do zaposlovanja invalidov in velikostjo podjetja. Pri tem smo preverili 

statistično pomembnost teh razlik tako med posameznimi skupinami invalidnosti kot tudi 

med splošno populacijo invalidov.  

Tabela 11. Osnovni opisni statistični podatki in rezultati preverjanja razlik med 

aritmetičnimi sredinami (ANOVA) v stališčih delodajalca glede na posamezno skupino 

invalidov (verjetnost zaposlitve invalida s specifično invalidnostjo) in velikostjo podjetja 

 N M SD F p 

Osebe z  motnjami v 
duševnem razvoju 

Malo podjetje 78 2,73 1,07 6,74* 0,00 
Srednje podjetje 52 2,62 1,27   
Veliko podjetje 24 1,96 0,86   

Osebe s težavami na 
področju duševnega zdravja 

Malo podjetje 78 2,88 0,98 7,95** 0,00 
Srednje podjetje 52 2,52 1,24   
Veliko podjetje 24 2,08 0,83   

Osebe s telesno okvaro 
Malo podjetje 78 3,86 0,96 0,33 0,72 
Srednje podjetje 52 3,92 0,71   
Veliko podjetje 24 3,75 0,85   

Slepe in slabovidne osebe 
Malo podjetje 78 3,24 1,14 5,84* 0,00 
Srednje podjetje 52 2,60 0,96   
Veliko podjetje 24 2,79 1,18   

Gluhe in naglušne osebe 
Malo podjetje 78 3,74 0,95 3,67* 0,03 
Srednje podjetje 52 3,35 1,10   
Veliko podjetje 24 3,21 1,14   

Osebe, ki imajo kronično 
bolezen 

Malo podjetje 78 3,99 0,75 0,30 0,74 
Srednje podjetje 52 4,04 0,74   
Veliko podjetje 24 3,88 0,90   

Vse osebe skupaj 
(povprečje) 

Malo podjetje  78 3,41 0,74 4,13* 0,02 
Srednje podjetje  52 3,17 0,75   
Veliko podjetje  24 2,94 0,68   

Opomba: a Kjer je kršena predpostavka o homogenosti varianc, je naveden Welchev F. 

* p < 0,05. 

** p < 0,001. 
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Rezultati analiz iz Tabele 11 kažejo na to, da se delodajalci primerjanih podjetij oziroma 

organizacij (glede na velikost oziroma število zaposlenih) statistično značilno razlikujejo v 

svojih stališčih do zaposlovanja specifične skupine invalidov glede na skoraj vse vrste 

invalidnosti, razen pri skupini oseb s telesno okvaro in skupini oseb, ki imajo kronično 

bolezen, kjer tovrstnih razlik ni moč zaznati. Ker nam rezultati analize variance ne dajo 

natančnih informacij o tem, katera povprečja se med seboj statistično značilno razlikujejo, 

smo enako kot pri preverjanju druge hipoteze naredili še (že omenjene) post hoc preizkuse, 

s katerimi smo preverili statistično značilnost razlik med vsakim parom povprečij. Pri 

stališčih do skupine oseb z motnjami v duševnem razvoju so se pokazale statistično 

značilne razlike med malimi podjetji in velikimi podjetji ter med delodajalci srednje 

velikih podjetij in delodajalci velikih podjetij. V obeh primerih so delodajalci velikih 

podjetij v manjši meri pripravljeni zaposliti invalida z motnjami v duševnem razvoju kot 

delodajalci drugih dveh skupin, kar kaže na bolj odklonilno stališče delodajalcev velikih 

podjetij v primerjavi z delodajalci srednje velikih in malih podjetij. Statistično značilne 

razlike so se pokazale še pri odnosu delodajalcev malih podjetij do zaposlovanja oseb s 

težavami na področju duševnega zdravja v primerjavi z delodajalci velikih podjetij ter prav 

tako odnosu delodajalcev malih podjetij do zaposlovanja slepih in slabovidnih v primerjavi 

z delodajalci srednje velikih podjetij. V obeh primerih se je izkazalo, da so delodajalci 

malih podjetij bolj odprti oziroma imajo bolj pozitivno stališče do zaposlovanja omenjenih 

skupin invalidov kot pa delodajalci večjih podjetij. Na koncu smo opravili še primerjavo 

glede stališč do zaposlovanja invalidov na splošno (tj. neodvisno od vrste invalidnosti) 

glede na velikost podjetij oziroma število zaposlenih in ugotovili, da so stališča 

delodajalcev velikih podjetij v povprečju statistično značilno bolj odklonilna kot pa to velja 

za delodajalce malih podjetij. Razlike med delodajalci malih podjetij in delodajalci srednje 

velikih podjetij ter razlike med delodajalci srednje velikih podjetij in delodajalci velikih 

podjetij se niso izkazale za statistično značilne. 

Glede na rezultate statistične analize lahko tretjo hipotezo sprejmemo, saj dejansko 

prihaja do statistično pomembnih razlik v stališčih delodajalcev do zaposlovanja 

invalidov in velikostjo podjetja. 

Pregledali smo tudi številne tuje raziskave, ki preučujejo to področje in ugotovili, da imajo 

precej različne zaključke. Kregel in Tomiyasu (1994) sta z raziskavo ugotovila, da ni 

povezave med velikostjo podjetja in stališčem delodajalcev do zaposlovanja invalidov. 

Preučevala sta tudi rezultate drugih raziskav, ki so bile opravljene na tem področju in 
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ugotovila, da med njimi ni konsistentnosti. Kljub temu večina raziskovalcev (Hounteville 

in Kalargyrou, 2012; Unger, 2002, Copeland, Chan, Bezyak in Fraser, 2009) ugotavlja, da 

naj bi velikost podjetja pozitivno vplivala na pripravljenost na zaposlovanje invalidov. 

Razlog za to naj bi bil v tem, da imajo večja podjetja več različnih delovnih mest in 

posledično več priložnosti za zaposlovanje ter tudi v tem, da imajo večja podjetja več 

možnosti za prilagajanje delovnih mest potrebam invalidov (Hounteville in Kalargyrou, 

2012). Kljub temu številni avtorji prav mala podjetja navajajo kot realni vir novih delovnih 

mest, namenjenih invalidom (Levy, 1995, v Vidmar, 2003) 

Vidimo, da naši rezultati ne ustrezajo rezultatom večine raziskovalcev, vendar so, kot smo 

že poudarili, rezultati glede povezave med velikostjo podjetja in stališčem delodajalcev do 

zaposlovanja invalidov zelo deljeni.  

3.4 Preverjanje četrte hipoteze 

HIPOTEZA 4: Obstaja statistično pomembna razlika med stališčem delodajalca do 

zaposlovanja invalidov in preteklimi izkušnjami z zaposlovanjem invalidov. 

S četrto hipotezo smo preverjali statistično pomembnost razlik med stališčem delodajalcev 

do zaposlovanja invalidov in preteklimi izkušnjami z zaposlovanjem invalidov. Prav na 

tem področju večina raziskav ugotavlja največjo korelacijo (Unger, 2002; Uršič, 2003; 

Gilbride, Stensrud, Ehlers, Evans in Peterson, 2000; Kregel in Tomiyasu, 1994; Copeland, 

Chan, Bezyak in Fraser, 2009). Vidmar (2003) pravi, da skoraj 40 % delodajalcev navaja 

pretekle izkušnje z invalidi kot glavni razlog za odločitev za zaposlovanje invalidov. Delo 

je torej najboljše sredstvo za uničevanje stereotipov in predsodkov. Po drugi strani pa so 

prav predsodki glavni krivec za nezaposlovanje invalidov. 
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Tabela 12. Osnovni opisni statistični podatki in rezultati preverjanja razlik med 

aritmetičnimi sredinami (t-test) v stališčih delodajalca glede na posamezno skupino 

invalidov (verjetnost zaposlitve invalida s specifično invalidnostjo, pri čemer višja 

vrednost predstavlja večjo verjetnost zaposlitve in nižja manjšo verjetnost) in preteklimi 

izkušnjami z zaposlovanjem invalidov 

 N M SD t p 

Osebe z motnjami v 
duševnem razvoju 

Delodajalec ima pretekle izkušnje z 
zaposlovanjem invalidov 

97 2,75 1,23 2,85* 0,01 

Delodajalec nima preteklih izkušenj z 
zaposlovanjem invalidov 

57 2,26 0,90   

Osebe s težavami na 
področju duševnega 
zdravja 

Delodajalec ima pretekle izkušnje z 
zaposlovanjem invalidov 

97 2,75 1,16 1,84 0,07 

Delodajalec nima preteklih izkušenj z 
zaposlovanjem invalidov 

57 2,44 0,93   

Osebe s telesno 
okvaro 

Delodajalec ima pretekle izkušnje z 
zaposlovanjem invalidov 97 3,93 0,83 1,21 0,23 

Delodajalec nima preteklih izkušenj z 
zaposlovanjem invalidov 57 3,75 0,91   

Slepe in slabovidne 
osebe 

Delodajalec ima pretekle izkušnje z 
zaposlovanjem invalidov 

97 3,00 1,16 0,65 0,51 

Delodajalec nima preteklih izkušenj z 
zaposlovanjem invalidov 

57 2,88 1,05   

Gluhe in naglušne 
osebe 

Delodajalec ima pretekle izkušnje z 
zaposlovanjem invalidov 

97 3,61 1,07 1,27 0,21 

Delodajalec nima preteklih izkušenj z 
zaposlovanjem invalidov 

57 3,39 1,01   

Osebe, ki imajo 
kronično bolezen 

Delodajalec ima pretekle izkušnje z 
zaposlovanjem invalidov 97 3,93 0,78 -1,25 0,21 

Delodajalec nima preteklih izkušenj z 
zaposlovanjem invalidov 

57 4,09 0,74   

Vse osebe skupaj 
(povprečje) 

Delodajalec ima pretekle izkušnje z 
zaposlovanjem invalidov 

97 3,33 0,81 1,55 0,12 

Delodajalec nima preteklih izkušenj 
z zaposlovanjem invalidov 

57 3,13 0,62   

Opomba: * p < 0,05. 

 ** p < 0,001. 

Rezultati analiz iz Tabele 12 kažejo na to, da se delodajalci primerjanih podjetij oziroma 

organizacij (glede na pretekle izkušnje z zaposlovanjem invalidov) statistično značilno ne 



87 

razlikujejo v svojih stališčih do zaposlovanja specifične skupine invalidov glede na skoraj 

vse vrste invalidnosti. Torej pridobljeni rezultati nekoliko nasprotujejo rezultatom večine 

raziskav, opravljenih v tujini in tudi pri nas. Če pa pogledamo razlike med posameznimi 

skupinami invalidnosti in preteklimi izkušnjami delodajalcev, vidimo, da pri posameznih 

skupinah naši rezultati kljub temu ustrezajo rezultatom drugih raziskav. Tako se je kot 

edina statistično značilna razlika pokazala razlika pri skupini oseb z motnjami v duševnem 

razvoju. Izkazalo se je, da imajo tisti delodajalci, ki so z zaposlovanjem oseb iz omenjene 

skupine v preteklosti že imeli izkušnje, v primerjavi z delodajalci, ki z zaposlovanjem 

tovrstne skupine oseb še niso imeli opravka, statistično značilno bolj pozitivno stališče do 

zaposlovanja tovrstnih oseb.  

V Sloveniji sta leta 2012 Gričar in Plemelj (2012) opravila nekoliko ožjo raziskavo, s 

katero sta ugotavljala prav stališča delodajalcev do zaposlovanja oseb z motnjo v 

duševnem zdravju. Pri tem ju je najbolj zanimalo, kako se stališča delodajalcev do 

zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem zdravju razlikujejo glede na to, ali so v 

preteklosti že imeli izkušnje z zaposlovanjem teh oseb. Raziskava je pokazala, da so 

izkušnje z zaposlovanjem oseb z motnjami v duševnem zdravju zelo pomembne pri 

odločitvi delodajalca o zaposlovanju teh oseb. Torej poznavanje oseb z motnjami v 

duševnem zdravju prispeva k zmanjševanju stigme in posledično pozitivno vpliva na 

zaposlovanje. Zelo podobne rezultate je pokazala tudi naša raziskava. 

V naši raziskavi se je izkazalo, da so bile povsod razlike med skupinama delodajalcev 

glede na pretekle izkušnje zaposlovanja v smer bolj pozitivnih stališč tistih delodajalcev, ki 

so v preteklosti že zaposlovali osebe določene skupine, vendar se le-te niso izkazale za 

statistično značilne. Kot obratno se je pokazalo le pri stališču do zaposlovanja oseb, ki 

imajo kronično bolezen, kjer so delodajalci, ki z njihovim zaposlovanjem že imajo 

izkušnje, izkazali bolj odklonilno stališče kot pa delodajalci, ki z njihovim zaposlovanjem 

še nimajo preteklih izkušenj. Na koncu smo opravili še primerjavo glede stališč do 

zaposlovanja invalidov na splošno (tj. neodvisno od vrste invalidnosti) glede na pretekle 

izkušnje z zaposlovanjem invalidov in ugotovili, da se stališča delodajalcev statistično 

značilno ne razlikujejo glede na omenjeno spremenljivko. 

Glede na rezultate statistične analize lahko četrto hipotezo zavrnemo, saj dejansko ne 

prihaja do statistično pomembnih razlik v stališčih delodajalcev do zaposlovanja 

invalidov in preteklimi izkušnjami z zaposlovanjem invalidov razen pri zaposlovanju 
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oseb z motnjami v duševnem razvoju, kjer so se te razlike izkazale za statistično 

značilne. 

3.5 Preverjanje pete hipoteze 

HIPOTEZA 5: Večina delodajalcev, ki niso zainteresirani za zaposlovanje invalidov, 

meni, da invalidi ne bi zmogli ustrezno opraviti dela. 

Pri raziskovanju pete hipoteze so nas najbolj zanimali razlogi, zakaj se delodajalci ne 

odločajo za zaposlitev invalida. Pri tem nas je najprej zanimal interes delodajalcev za 

zaposlovanje invalidov. V nadaljevanju smo se osredotočili le na tiste delodajalce, ki niso 

zainteresirani za zaposlovanje invalidov in na njihove razloge za to odločitev.  

Tabela 13. Frekvenčna porazdelitev glede interesa delodajalcev za zaposlovanje invalidov 

 Frekvenca Delež (%) 
Sploh nismo zainteresirani 9 5,8 
Nismo zainteresirani 50 32,5 
Smo zainteresirani 77 50,0 
Zelo smo zainteresirani 18 11,7 
Skupaj 154 100,0 

 

Tabela 14. Frekvenčna porazdelitev glede razlogov za nezaposlitev invalida 

 Frekvenca Delež (%) 
Nimam primernega delovnega mesta 27* 45,8* 
Delovnega mesta se ne da primerno prilagoditi 6 10,2 
Menim, da invalid ne bi zmogel ustrezno opraviti dela 2 3,4 
Drugo 12 20,3 
Več različnih razlogov 12 20,3 
Skupaj 59 100,0 

Opomba: *Test Hi-kvadrat pokaže statistično značilno odstopanje od pričakovanega deleža 

odgovorov (p < 0,001). 

Iz Tabele 13 lahko vidimo, da je velika večina delodajalcev zainteresirana za zaposlovanje 

invalidov, saj jih je skoraj 62 % odgovorilo, da so (zelo) zainteresirani za zaposlovanje in 

le dobrih 38 %, da (sploh) niso zainteresirani za to. Tisti, ki so odgovorili, da za 

zaposlovanje niso zainteresirani, so kot glavni razlog večinoma navajali, da nimajo 

primernega delovnega mesta. Le dva delodajalca sta bila taka, ki sta odgovorila, da menita, 

da se razlog za nezainteresiranost za zaposlovanje invalidov skriva v tem, da invalid ne bi 
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zmogel ustrezno opraviti dela. 

Glede na rezultate lahko peto hipotezo zavrnemo, saj dejansko ni res, da bi večina 

delodajalcev, ki niso zainteresirani za zaposlovanje invalidov, menila, da invalidi ne 

bi zmogli ustrezno opraviti dela, pač pa jih statistično značilno in največ meni, da 

invalidom ne morejo ponuditi primernega delovnega mesta, ker ga po njihovem 

mnenju nimajo. 

Preučili smo tudi rezultate raziskav, ki so jih na tem področju delali tuji avtorji. Woodley 

in Metzger (2012) sta tako s svojo raziskavo dokazala, da je večina delodajalcev kot glavni 

razlog, zakaj ne zaposlujejo invalidov, navedla negativen odnos drugih sodelavcev ter 

morebitna negativna stališča strank in uporabnikov njihovih storitev. Hounteville in 

Kalargyrou (2012) pa kot glavno skrb delodajalcev navajata dvom v to, ali so invalidi 

sposobni za opravljanje določenega dela v taki meri kot osebe brez statusa. Ob tem je 

velika skrb delodajalcev tudi to, katere prilagoditve potrebujejo invalidi za optimalno 

delovanje in kako jim le-te omogočiti. Smith, Webber, Graffam in Wilson (2004) menijo, 

da je glavna skrb večine delodajalcev, da imajo invalidi pomanjkanje nujno potrebnih 

delovnih veščin. 

Peck in Kirkbride (2001) pa kot glavne razloge za nezaposlovanje invalidov navajata:  

• strah pred stroški, ki nastanejo pri prilagajanju delovnega mesta invalidu, 

• strah pred tem, da invalid potrebuje preveč pomoči in nadzora s strani nadrejenih, 

• strah pred tem, da invalid zaradi nižje učinkovitosti slabo vpliva na uspešnost 

podjetja, 

• strah pred tem, da delodajalec invalida ne bo mogel odpustiti, tudi če svojega dela 

ne opravlja ustrezno. 

Ker nas je dodatno zanimalo še to, kako se interes delodajalcev do zaposlovanja invalidov 

razlikuje glede na status podjetja, njegovo velikost in tudi glede na pretekle izkušnje 

delodajalcev z zaposlovanjem invalidov, smo raziskali še ta področja. Prav tako smo 

preverili, kakšne razloge za nezaposlovanje invalidov najpogosteje navajajo delodajalci 

glede na prej omenjene spremenljivke, vendar pri tem nismo ugotavljali statistično 

značilnih razlik, zato odgovorov v nadaljevanju nismo posebej navajali. 
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Tabela 15. Frekvenčna porazdelitev glede interesa delodajalcev za zaposlovanje invalidov 

glede na status delodajalca 

Status delodajalca Frekvenca Delež (%) 

Običajno podjetje  

Sploh nismo zainteresirani 9 8,2 
Nismo zainteresirani 47 42,7 
Smo zainteresirani 50 45,5 
Zelo smo zainteresirani 4 3,6 
Skupaj 110 100,0 

Invalidsko podjetje 

 Sploh nismo zainteresirani 0 0 

 

Nismo zainteresirani 3 9,7 
Smo zainteresirani 17 54,8 
Zelo smo zainteresirani 11 35,5 
Skupaj 31 100,0 

Zaposlitveni center 

 Sploh nismo zainteresirani 0 0 
 Nismo zainteresirani 0 0 

 
Smo zainteresirani 10 76,9 
Zelo smo zainteresirani 3 23,1 
Skupaj 13 100,0 

 

S pomočjo Kruskal-Wallisovega testa za neodvisne vzorce smo ugotovili, da je razlika 

statistično značilno visoka v povprečnih odgovorih glede na interes za zaposlovanje 

invalidov med običajnim (Me = 2,0; SD = 0,698) in invalidskim podjetjem (Me = 3,0; 

SD = 0,631; p < 0,001) ter med običajnim podjetjem in zaposlitvenim centrom (Me = 3,0; 

SD = 0,439; p = 0,001). Razlika med invalidskimi podjetji in zaposlitvenimi centri ni 

statistično značilna (p = 1,000). Rezultati so tudi pričakovani, saj so tako zaposlitveni 

centri kot tudi invalidska podjetja namenjeni prav zaposlovanju invalidov in je iz tega 

razloga tudi pričakovano, da jih je večina na to vprašanje odgovorila z odgovorom smo 

zainteresirani oziroma zelo smo zainteresirani (v invalidskih podjetjih je teh odgovorov 

90,3 %, v zaposlitvenih centrih pa kar 100 %). Med delodajalci iz običajnih podjetij pa je 

49,1 % takšnih, ki so (zelo) zainteresirani za zaposlovanje invalidov. 

Ugotovitve se skladajo z ugotovitvami iz druge hipoteze, kjer smo raziskovali statistično 

pomembnost razlik med stališči delodajalcev do zaposlovanja invalidov in med statusom 

podjetja in prišli do ugotovitve, da dejansko prihaja do statistično pomembnih razlik v 

stališčih delodajalcev do zaposlovanja invalidov in statusom podjetja. 
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Tabela 16. Frekvenčna porazdelitev glede interesa delodajalcev za zaposlovanje invalidov 

glede na velikost podjetja 

Velikost podjetja Frekvenca Delež (%) 

Malo podjetje  

Sploh nismo zainteresirani 6 7,7 
Nismo zainteresirani 20 25,6 
Smo zainteresirani 41 52,6 
Zelo smo zainteresirani 11 14,1 
Skupaj 78 100,0 

Srednje podjetje 

 Sploh nismo zainteresirani 1 1,9 

 

Nismo zainteresirani 16 30,8 
Smo zainteresirani 29 55,8 
Zelo smo zainteresirani 6 11,5 
Skupaj 52 100,0 

Veliko podjetje 

 Sploh nismo zainteresirani 2 8,3 
 Nismo zainteresirani 14 58,3 

 
Smo zainteresirani 7 29,2 
Zelo smo zainteresirani 1 4,2 
Skupaj 24 100,0 

 

S pomočjo Kruskal-Wallisovega testa za neodvisne vzorce smo ugotovili, da je razlika 

statistično značilno visoka v povprečnih odgovorih glede na interes za zaposlovanje 

invalidov med malimi (Me = 3,0; SD = 0,801) in velikimi podjetji (Me = 2,0; SD = 0,690; 

p = 0,019) ter med srednje velikimi (Me = 3,0; SD = 0,675) in velikimi podjetji (p = 0,022). 

Razlika med malimi in srednje velikimi podjetji ni statistično značilna (p = 1,000). 

Ugotovili smo, da kar 66,6 % delodajalcev iz velikih podjetij ni zainteresiranih za 

zaposlovanje invalidov (odgovarjali so z odgovorom »sploh nismo zainteresirani« oziroma 

»nismo zainteresirani«). V srednje velikih podjetjih je takšnih odgovorov 32,7 %, v malih 

podjetjih pa 33,3 %. Ugotovitve se skladajo z ugotovitvami iz tretje hipoteze, kjer smo 

raziskovali statistično pomembnost razlik med stališči delodajalcev do zaposlovanja 

invalidov in med velikostjo podjetja in prišli do ugotovitve, da dejansko prihaja do 

statistično pomembnih razlik v stališčih delodajalcev do zaposlovanja invalidov in 

velikostjo podjetja.  
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Tabela 17. Frekvenčna porazdelitev glede interesa delodajalcev za zaposlovanje invalidov 

glede na izkušnje z zaposlovanjem invalidov 

Izkušnje z 
zaposlovanjem 
invalidov 

  Frekvenca Delež (%) 

DA  

Sploh nismo zainteresirani 3 3,1 
Nismo zainteresirani 24 24,7 
Smo zainteresirani 57 58,8 
Zelo smo zainteresirani 13 13,4 
Skupaj 97 100,0 

NE 

 Sploh nismo zainteresirani 6 10,5 
 Nismo zainteresirani 26 45,6 

 
Smo zainteresirani 20 35,1 
Zelo smo zainteresirani 5 8,8 
Skupaj 57 100,0 

 
S pomočjo Kruskal-Wallisovega testa za neodvisne vzorce smo ugotovili, da je razlika 

statistično značilno visoka v povprečnih odgovorih glede na interes za zaposlovanje 

invalidov med tistimi delodajalci, ki imajo izkušnje z zaposlovanjem invalidov (Me = 3,0; 

SD = 0,692) in tistimi, ki takih izkušenj (še) nimajo (Me = 2,0; SD = 0,801; p = 0,001). 

Slednje pomeni, da izkazujejo delodajalci, ki že imajo izkušnje z zaposlovanjem invalidov, 

večji interes za zaposlovanje invalidov kot pa tisti, ki tovrstnih izkušenj z zaposlovanjem 

invalidov (še) nimajo. 

Če pa primerjamo te ugotovitve z ugotovitvami, do katerih smo prišli pri raziskovanju 

četrte hipoteze (obstaja statistično pomembna razlika med stališčem delodajalca do 

zaposlovanja invalidov in preteklimi izkušnjami z zaposlovanjem invalidov), vidimo, da se 

rezultati nekoliko razlikujejo, saj smo takrat ugotavljali, da dejansko ne prihaja do 

statistično pomembnih razlik v stališčih delodajalcev do zaposlovanja invalidov in 

preteklimi izkušnjami z zaposlovanjem invalidov. Razlike so bile statistično pomembne le 

pri določenih skupinah invalidov (delodajalci s preteklimi izkušnjami z zaposlovanjem 

oseb z motnjami v duševnem razvoju so bili k zaposlovanju le-teh bolj naklonjeni, tisti s 

preteklimi izkušnjami z zaposlovanjem oseb s kroničnimi boleznimi so bili manj 

naklonjeni k zaposlovanju te skupine invalidov). Do te razlike je verjetno prišlo zaradi 

tega, ker smo v vprašalniku za delodajalce v vprašanju, s katerim smo raziskovali četrto  

hipotezo, delodajalce spraševali o pripravljenosti za zaposlitev osebe s točno določeno 
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vrsto invalidnosti in ne o pripravljenosti na zaposlitev invalidov na sploh. Delodajalci so 

posledično imeli v mislih invalida s točno določenimi ovirami in so se glede tega tudi 

odločali pri podajanju odgovora. Vprašanje, s katerim smo preverjali peto hipotezo, pa je 

delodajalce spraševalo o njihovem interesu po zaposlovanju invalidov na sploh, zato se 

tudi njihovi odgovori nekoliko razlikujejo.  

3.6 Preverjanje šeste hipoteze 

HIPOTEZA 6: Večina delodajalcev, ki zaposluje invalide oziroma jih je v preteklosti 

zaposlovala, ima zelo dobre izkušnje z zaposlovanjem invalidov. 

Pri raziskovanju te hipoteze nas je zanimalo predvsem to, kakšne izkušnje imajo 

delodajalci z zaposlovanjem invalidov. Pri tem smo iz analize izločili vse delodajalce, ki 

nimajo preteklih izkušenj z zaposlovanjem invalidov.  

Tabela 18. Frekvenčna porazdelitev glede preteklih oziroma trenutnih izkušenj 

delodajalcev z zaposlovanjem invalidov 

 Frekvenca Delež (%) 
Imamo zelo dobre izkušnje 19 12,3 
Imamo dobre izkušnje 74 48,1 
Imamo slabe izkušnje 4 2,6 
Imamo zelo slabe izkušnje 3 1,9 
Nimamo nobenih izkušenj 54 35,1 
Skupaj 154 100,0 
 

Kot lahko vidimo iz Tabele 18, ima največ (48 %) delodajalcev dobre izkušnje z 

zaposlovanjem invalidov, sledi odgovor tistih, ki imajo zelo dobre izkušnje (12 %), 

najmanj pa je takih, ki imajo z zaposlovanjem invalidov slabe (3 %) oziroma zelo slabe 

izkušnje (2 %). Kar 35 % delodajalcev pa je odgovorilo, da nimajo še nobenih izkušenj z 

zaposlovanjem invalidov. 
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Tabela 19. Binomialni test za primerjavo med frekvenco odgovorov glede izkušenj 

delodajalcev s preteklimi oziroma trenutnimi izkušnjami z zaposlovanjem invalidov 

 Frekvenca Opazovan 
delež (%) 

Pričakovan 
delež (%) 

P 

Imamo zelo dobre izkušnje 19 12,3 50 
<0,001 

Vse ostale izkušnje z invalidi 81 48,1 50 
Skupaj 154 100,0   

 

Z binomialnim testom smo preverili, če je razlika v deležih med odgovorom »Imamo zelo 

dobre izkušnje« in vsoto deležev vseh ostalih odgovorov (pri čemer smo odgovore 

delodajalcev, ki z zaposlovanjem invalidov nimajo še nobenih izkušenj, seveda predčasno 

izločili) ter prišli do zaključka, da je razlika dejansko statistično značilna (v smer vsote 

deležev vseh ostalih odgovorov). 

Na podlagi rezultatov lahko tako zavrnemo šesto hipotezo, saj ne velja, da ima večina 

delodajalcev, ki zaposluje oziroma je v preteklosti zaposlovala invalide, z njimi zelo 

dobre izkušnje, pač pa ima z njimi večinoma dobre izkušnje.  

Opravili smo še dodatno analizo, s katero smo preverjali, če prihaja do statistično značilnih 

razlik glede preteklih oziroma trenutnih izkušenj delodajalcev z zaposlovanjem invalidov 

glede na status delodajalca in tudi glede na velikost podjetja. Podrobneje analize (Kruskal-

Wallisiv test za neodvisne vzorce) so pokazale, da razlike v vrsti izkušenj glede na status 

(p = 0,118) in tudi glede na velikost podjetja (p = 0,404) niso statistično značilne.  

Preučili smo tudi rezultate raziskav, ki so jih na tem področju opravili drugi raziskovalci. 

Kregel in Unger (1993) sta tako ugotavljala, da imajo delodajalci, ki zaposlujejo invalide, z 

njimi večinoma zelo pozitivne izkušnje. Podobno ugotavljajo tudi Gilbride, Stensrud, 

Ehlers, Evans in Peterson (2000). Prav tako tudi raziskava, ki sta jo opravila Kregel in 

Tomiyasu (1994), ugotavlja, da ima večina (77,6 %) delodajalcev pozitivne oziroma zelo 

pozitivne izkušnje z zaposlovanjem invalidov. Smith, Webberm Graffam in Wilson (2004) 

so z raziskavo, ki so jo opravili na vzorcu 656 delodajalcev, ugotovili, da so le-ti z 

zaposlenimi invalidi zadovoljni prav tako kot tudi z ostalimi zaposlenimi oziroma da imajo 

z zaposlovanjem invalidov pozitivne izkušnje. Navajajo pa, da različne raziskave kažejo 

različne rezultate, kaj vse vpliva na zadovoljstvo delodajalcev z delom invalidov. Glavni 

dejavnik, ki je skupen večini raziskav, je seveda ta, da invalid ustrezno opravi svoje delo, 

čeprav tudi na to vplivajo številni dejavniki (kvaliteta opravljenega dela, kvantiteta 
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opravljenega dela, vključenost v organizacijo). 

Na področju Slovenije so podobno raziskavo opravili leta 2003 (Vidmar, 2003) in 

ugotovili, da večina delodajalcev iz vzorca (kar 73 %) ocenjuje, da je njihova odločitev o 

zaposlitvi invalida dobra, kar kaže, da imajo z zaposlovanjem invalidov pozitivne izkušnje, 

samo 8 % delodajalcev pa ocenjuje, da je bila ta odločitev slaba oziroma so njihove 

izkušnje negativne. 

Zadovoljstvo delodajalcev oziroma njihove dobre izkušnje z zaposlovanjem invalidov so 

ključnega pomena pri nadaljnjih odločitvah o zaposlovanju invalidov. Na njihovo 

zadovoljstvo pa vplivajo zelo različni dejavniki. Pri analizi odgovor na to vprašanje se v 

naši raziskavi nismo poglabljali v dejavnike, ki vplivajo na izkušnje delodajalcev, kljub 

temu smo preučili rezultate različnih raziskav, ki so iskale odgovor na to vprašanje. 

Rezultati raziskave, ki so jo leta 2003 opravili na Inštitutu za rehabilitacijo Soča, tako 

kažejo, da delodajalci kot razloge, zakaj so njihove izkušnje z zaposlovanjem invalidov 

dobre, navajajo pozitivne značilnosti zaposlenih invalidov: motivacija za delo, uspešnost, 

vestnost, kreativnost, prizadevnost ter sposobnost sodelovanja s sodelavci. Delodajalci, ki 

menijo, da je bila njihova odločitev o zaposlitvi invalida slaba oziroma imajo negativne 

izkušnje z zaposlovanjem invalidov (takšnih je 8 %), kot razloge navajajo nemotiviranost 

invalidov za opravljanje dela, slabe delovne navade, izmikanje delu, izgovarjanje in 

pogoste bolniške odsotnosti (Vidmar, 2003). 

Levy, Jessop, Rimmerman, Francis in Levy (1993) so ugotavljali, da na zadovoljstvo z 

delom invalida močno vpliva velikost podjetja (v večjih podjetjih je zadovoljstvo bolj 

izraženo) ter tudi različni dejavniki na strani delodajalca, kot sta stopnja izobrazbe in spol 

(bolj pozitivno stališče do dela invalidov imajo delodajalci z višjo stopnjo izobrazbe in 

delodajalci ženskega spola). V naši raziskavi se velikost podjetja ni izkazala kot statistično 

pomembna. 
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3.7 Preverjanje sedme hipoteze 

HIPOTEZA 7: Seznanjenost delodajalcev s prednostmi, ki so jih lahko deležni pri 

zaposlovanju invalidov, je pomanjkljiva. 

Pri sedmi hipotezi nas je zanimalo, v kakšni meri so delodajalci seznanjeni s prednostmi, ki 

so jih lahko deležni pri zaposlovanju invalidov.  

Tabela 20. Frekvenčna porazdelitev glede seznanjenosti delodajalcev s prednostmi, ki so 

jih lahko deležni v primeru, da zaposlijo osebo s statusom invalida 

 Frekvenca Delež (%) 
Sploh nisem seznanjen 17 11,0 
Malo sem seznanjen 41 26,6 
Sem seznanjen 50 32,5 
Sem zelo dobro seznanjen 46 29,9 
Skupaj 154 100,0 
 

Tabela 21. Osnovni opisni statistični podatki in rezultati preverjanja razlik med 

predpostavljeno aritmetično sredino (M = 1; tj. »Sploh nisem seznanjen«) in dejansko 

aritmetično sredino s t-testom za en vzorec 

 N M SD t p 
Seznanjenost delodajalcev s prednostmi, ki so jih lahko 
deležni pri zaposlovanju invalidov 154 2,81 0,99 22,74* 0,00 

Opomba: * p < 0,001. 

Na vprašanje, če so delodajalci seznanjeni s prednostmi, ki so jih lahko deležni, če 

zaposlijo osebo s statusom invalida, jih je le 11 % odgovorilo, da z njimi niso seznanjeni, 

medtem ko so vsi ostali vsaj malo seznanjeni z njimi. S pomočjo t-testa za en vzorec smo 

ugotovili, da je dejanska aritmetična sredina za 1,81 višja, kot smo teoretično 

predpostavljali (da bodo vsi odgovorili z odgovorom, da s prednostmi sploh niso 

seznanjeni). Omenjena razlika se je na koncu izkazala kot statistično značilna. 

Na podlagi rezultatov zavrnemo sedmo hipotezo, saj seznanjenost delodajalcev s 

prednostmi, ki so jih deležni pri zaposlovanju invalidov, po njihovem mnenju ni 

posebej pomanjkljiva. 

Ker smo predvidevali, da se bodo pojavila statistično pomembna odstopanja pri odgovoru 

na to vprašanje glede na status podjetja, njegovo velikost in pretekle izkušnje z 
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zaposlovanjem invalidov, smo to vprašanje še bolj podrobno analizirali. 

Tabela 22. Frekvenčna porazdelitev glede seznanjenosti delodajalcev s prednostmi, ki so 

jih lahko deležni v primeru, da zaposlijo osebo s statusom invalida glede na status 

delodajalca 

Status delodajalca Seznanjenost delodajalcev Frekvenca Delež (%) 

Običajno podjetje 

Sploh nisem seznanjen 17 15,5 
Malo sem seznanjen 37 33,6 
Sem seznanjen 40 36,4 
Sem zelo dobro seznanjen 16 14,5 
Skupaj 110 100,0 

Invalidsko 
podjetje 

Sploh nisem seznanjen 0 0 
Malo sem seznanjen 3 9,7 
Sem seznanjen 7 22,6 
Sem zelo dobro seznanjen 21 67,7 
Skupaj 31 100,0 

Zaposlitveni 
center 

Sploh nisem seznanjen 0 0 
Malo sem seznanjen 1 7,7 
Sem seznanjen 3 23,1 
Sem zelo dobro seznanjen 9 69,2 
Skupaj 13 100,0 

 

Tabela 23. Osnovni opisni statistični podatki in rezultati preverjanja razlik med 

aritmetičnimi sredinami (ANOVA) v seznanjenosti delodajalcev s prednostmi, ki so jih 

lahko deležni v primeru, da zaposlijo osebo s statusom invalida glede na status delodajalca 

Status delodajalca N M SD F p 

Običajno podjetje 110 2,50 0,93 32,70* 0,000** 
Invalidsko podjetje 31 3,58 0,67   
Zaposlitveni center 13 3,62 0,65   
Opomba: *Ker je kršena predpostavka o homogenosti varianc, je naveden Welchev F 

               ** p < 0,001. 

Rezultati analiz iz Tabele 23 kažejo na to, da se delodajalci primerjanih podjetij oziroma 

organizacij (glede na status) statistično značilno razlikujejo v seznanjenosti s prednostmi, 

ki so jih lahko deležni v primeru, da zaposlijo osebo s statusom invalida. Ker nam rezultati 

ANOVE (oziroma analize variance) ne dajo natančnih informacij o tem, katera povprečja 

se med seboj statistično značilno razlikujejo, smo opravili še post hoc preizkuse (zaradi 
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nehomogenosti varianc smo se odločili za uporabo preizkusa za naknadno primerjavo po 

metodi Gamesa in Howella), s katerimi smo preverili statistično značilnost razlik med 

vsakim parom povprečij. Pokazale so se statistično značilne razlike med običajnimi 

podjetji in invalidskimi podjetji (p < 0,001) ter med običajnimi podjetji in zaposlitvenimi 

centri (p < 0,001). Do statistično značilnih razlik pa ni prišlo med invalidskimi podjetji in 

zaposlitvenimi centri (p = 0,986). Zaposlitveni centri so tako najbolj seznanjeni s 

prednostmi, ki so jih lahko deležni v primeru, da zaposlijo osebo s statusom invalida, 

invalidska podjetja nekoliko manj, medtem ko so običajna podjetja najmanj seznanjena s 

tovrstnimi prednostmi. Dobljeni rezultati so tudi pričakovani. Zanimiv je podatek, da je 

med običajnimi podjetji kar 49,1 % takšnih, ki s prednostmi, ki izhajajo iz zaposlovanja 

invalidov, sploh niso oziroma so malo seznanjeni. Menimo, da je to področje, kateremu bo 

treba v prihodnosti posvetiti več pozornosti. 

Tabela 24. Frekvenčna porazdelitev glede seznanjenosti delodajalcev s prednostmi, ki so 

jih lahko deležni v primeru, da zaposlijo osebo s statusom invalida glede na velikost 

podjetja 

Velikost podjetja Seznanjenost delodajalcev Frekvenca Delež (%) 

Malo podjetje 

Sploh nisem seznanjen 11 14,1 
Malo sem seznanjen 26 33,3 
Sem seznanjen 24 30,8 
Sem zelo dobro seznanjen 17 21,8 
Skupaj 78 100,0 

Srednje podjetje 

Sploh nisem seznanjen 3 5,8 
Malo sem seznanjen 10 19,2 
Sem seznanjen 18 34,6 
Sem zelo dobro seznanjen 21 40,4 
Skupaj 52 100,0 

Veliko podjetje 

Sploh nisem seznanjen 3 12,5 
Malo sem seznanjen 5 20,8 
Sem seznanjen 8 33,3 
Sem zelo dobro seznanjen 8 33,3 
Skupaj 24 100,0 
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Tabela 25. Osnovni opisni statistični podatki in rezultati preverjanja razlik med 

aritmetičnimi sredinami (ANOVA) v seznanjenosti delodajalcev s prednostmi, ki so jih 

lahko deležni v primeru, da zaposlijo osebo s statusom invalida glede na velikost podjetja 

Velikost podjetja N M SD F p 

Malo podjetje 78 2,60 0,99 4,11* 0,018** 
Srednje podjetje 52 3,10 0,91   
Veliko podjetje 24 2,88 1,04   
Opomba: * p < 0,05. 

 

Rezultati analiz iz Tabele 25 kažejo na to, da se delodajalci primerjanih podjetij oziroma 

organizacij (glede na velikost) statistično značilno razlikujejo v seznanjenosti s 

prednostmi, ki so jih lahko deležni v primeru, da zaposlijo osebo s statusom invalida. Ker 

nam rezultati ANOVE (oziroma analize variance) ne dajo natančnih informacij o tem, 

katera povprečja se med seboj statistično značilno razlikujejo, smo opravili še post hoc 

preizkuse (zaradi homogenosti varianc smo uporabili Sidak-Holmov popravek za multiple 

teste), s katerimi smo preverili statistično značilnost razlik med vsakim parom povprečij. 

Pokazale so se statistično značilne razlike med malimi in srednje velikimi podjetji 

(p = 0,015). Do statistično značilnih razlik med drugima dvema paroma pa ni prišlo. 

Pokazalo se je torej, da so srednje velika podjetja najbolj seznanjena s prednostmi, ki so jih 

lahko deležna v primeru, da zaposlijo osebo s statusom invalida, velika podjetja nekoliko 

manj, medtem ko so mala podjetja najmanj seznanjena s tovrstnimi prednostmi. Rezultati 

so tudi pričakovani, saj so zaposlitveni centri in invalidska podjetja večinoma res podjetja 

srednje velikosti in so le-ta s prednostmi pri zaposlovanju invalidov tudi najbolj 

seznanjena. 
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Tabela 26. Frekvenčna porazdelitev glede seznanjenosti delodajalcev s prednostmi, ki so 
jih lahko deležni v primeru, da zaposlijo osebo s statusom invalida glede na izkušnje z 
zaposlovanjem invalidov 

Izkušnje z zaposlovanjem 
invalidov 

Seznanjenost 
delodajalcev 

Frekvenca Delež (%) 

DA 

Sploh nisem seznanjen 0 0 
Malo sem seznanjen 13 13,4 
Sem seznanjen 39 40,2 
Sem zelo dobro 
seznanjen 

45 46,4 

Skupaj 97 100,0 

NE 

Sploh nisem seznanjen 17 29,8 
Malo sem seznanjen 28 49,1 
Sem seznanjen 11 19,3 
Sem zelo dobro 
seznanjen 

1 1,8 

Skupaj 57 100,0 
 
Tabela 27. Osnovni opisni statistični podatki in rezultati preverjanja razlik med 
aritmetičnimi sredinami (t-test) v stališčih delodajalca glede seznanjenosti delodajalcev s 
prednostmi, ki so jih lahko deležni v primeru, da zaposlijo osebo s statusom invalida glede 
na izkušnje z zaposlovanjem invalidov 

Izkušnje z zaposlovanjem 
invalidov 

N M SD t p 

DA 97 3,33 0,70 11,63* 0,000 
NE 57 1,93 0,75   
Opomba: * p < 0,001. 
 
Rezultati analiz iz Tabele 27 kažejo na to, da se delodajalci primerjanih podjetij oziroma 
organizacij (glede na pretekle izkušnje z zaposlovanjem invalidov) statistično značilno 
razlikujejo v seznanjenosti s prednostmi, ki so jih lahko deležni v primeru, da zaposlijo 
osebo s statusom invalida, in sicer so tisti delodajalci, ki že imajo izkušnje z 
zaposlovanjem invalidov, bolj seznanjeni s tovrstnimi prednostmi kot pa tisti delodajalci, 
ki izkušenj z zaposlovanjem invalidov (še) nimajo. 
Ker je za naše delo ob podatku, koliko so delodajalci seznanjeni s prednostmi, ki so jih 
lahko deležni pri zaposlovanju invalidov, zelo pomemben tudi podatek, ali menijo, da v 
povezavi s tem vprašanjem potrebujejo dodatne informacije, smo to vprašanje dodatno 
raziskali.  
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Tabela 28. Frekvenčna porazdelitev glede potrebe po dodatnih informacijah o prednostih, 

ki so jih lahko deležni delodajalci, če zaposlijo osebo s statusom invalida 

Potreba po dodatnih 
informacijah 

Frekvenca Delež (%) 

Ne 84 54,5 
Da 56 36,4 
Ne vem 14 9,1 
Skupaj 154 100,0 
 

S pomočjo hi-kvadrat testa za en vzorec (χ2 = 48,364; df = 2; p < 0,001) smo ugotovili, da 

dejanska frekvenčna porazdelitev glede potrebe po dodatnih informacijah o prednostih, ki 

so jih lahko deležni delodajalci, če zaposlijo osebo s statusom invalida, statistično značilno 

odstopa od teoretične oziroma predvidene. Največ je takih, ki take potrebe nimajo, sledijo 

jim tisti, ki tako potrebo imajo, najmanj pa je takih, ki niso prepričani, če jo potrebujejo ali 

ne. Ker smo predvidevali, da nam bo bolj natančna analiza odgovorov delodajalcev glede 

na tri osnovne spremenljivke (status podjetja, velikost podjetja, pretekle izkušnje z 

zaposlovanjem invalidov) dala bolj natančne podatke, smo opravili nekaj dodatnih 

preizkusov. 

Tabela 29. Frekvenčna porazdelitev glede potrebe po dodatnih informacijah o prednostih, 

ki so jih lahko deležni delodajalci, če zaposlijo osebo s statusom invalida glede na status 

delodajalca 

Status delodajalca Potreba po dodatnih 
informacijah 

Frekvenca Delež (%) 

Običajno podjetje 

Ne 50 45,5 
Da 48 43,6 
Ne vem 12 10,9 
Skupaj 110 100,0 

Invalidsko podjetje 

Ne 22 71,0 
Da 7 22,6 
Ne vem 2 6,5 
Skupaj 31 100,0 

Zaposlitveni center 

Ne 12 92,3 
Da 1 7,7 
Ne vem 0 0 
Skupaj 13 100,0 

S pomočjo testa hi-kvadrat smo ugotovili, da so razlike v frekvencah glede potrebe po 
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dodatnih informacijah o prednostih, ki so jih lahko deležni delodajalci, če zaposlijo osebo s 

statusom invalida glede na njihov status, statistično značilne (χ2 = 14,576; df = 4; 

p = 0,006). Največjo potrebo po dodatnih informacijah o prednostih, ki so jih lahko deležni 

delodajalci, če zaposlijo osebo s statusom invalida, imajo običajna podjetja, sledijo jim 

invalidska podjetja, medtem ko imajo najmanjšo potrebo po dodatnih informacijah 

zaposlitveni centri. 

Tabela 30. Frekvenčna porazdelitev glede potrebe po dodatnih informacijah o prednostih, 

ki so jih lahko deležni delodajalci, če zaposlijo osebo s statusom invalida glede na velikost 

podjetja 

Velikost podjetja Potreba po dodatnih 
informacijah 

Frekvenca Delež (%) 

Malo podjetje 

Ne 40 51,3 
Da 29 37,2 
Ne vem 9 11,5 
Skupaj 78 100,0 

Srednje podjetje 

Ne 31 59,6 
Da 18 34,6 
Ne vem 3 5,8 
Skupaj 52 100,0 

Veliko podjetje 

Ne 13 54,2 
Da 9 37,5 
Ne vem 2 8,3 
Skupaj 24 100,0 

 

S pomočjo testa hi-kvadrat smo ugotovili, da razlike v frekvencah glede potrebe po 

dodatnih informacijah o prednostih, ki so jih lahko deležni delodajalci, če zaposlijo osebo s 

statusom invalida glede na velikost podjetja, niso statistično značilne (χ2 = 1,625; df = 4; 

p = 0,804). 
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Tabela 31. Frekvenčna porazdelitev glede potrebe po dodatnih informacijah o prednostih, 

ki so jih lahko deležni delodajalci, če zaposlijo osebo s statusom invalida glede na izkušnje 

z zaposlovanjem invalidov 

Izkušnje z zaposlovanjem 
invalidov 

Potreba po dodatnih 
informacijah 

Frekvenca Delež (%) 

DA 

Ne 68 70,1 
Da 23 23,7 
Ne vem 6 6,2 
Skupaj 97 100,0 

NE 

Ne 16 28,1 
Da 33 57,9 
Ne vem 8 14,0 
Skupaj 57 100,0 

 

S pomočjo testa hi-kvadrat smo ugotovili, da so razlike v frekvencah glede potrebe po 

dodatnih informacijah o prednostih, ki so jih lahko deležni delodajalci, če zaposlijo osebo s 

statusom invalida glede na izkušnje, ki so jih imeli z zaposlovanjem invalidov, statistično 

značilne (χ2 = 25,599; df = 2; p < 0,001). Največjo potrebo po dodatnih informacijah o 

prednostih, ki so jih lahko deležni delodajalci, če zaposlijo osebo s statusom invalida, 

imajo tisti delodajalci, ki (še) niso imeli izkušenj z zaposlovanjem invalidov. 
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4. ZAKLJUČEK 
Spreminjajoče se zahteve v gospodarskem in družbenem okolju, proces globalizacije ter 

prisotna ekonomska kriza v veliki meri vplivajo na situacijo na trgu delu. Čeprav naj bi 

bila globalizacija proces, v katerem se povečujejo priložnosti za vse, številni avtorji 

ugotavljajo, da temu žal ni tako. Delo že dolgo ni samoumevna dobrina, ki pripada vsem 

državljanom in družba iz »družbe dela« prehaja v »družbo tveganja« (Zorc-Maver, 2007).  

Na zaposlovanje močno vpliva tudi ekonomska kriza, saj je postal glavni cilj večine 

delodajalcev maksimiranje dobička, zaradi česar se le-ti pri zaposlovanju novih sodelavcev 

odločajo na podlagi ekonomske upravičenosti. Eden resnejših problemov, s katerim se 

srečujejo tako zaposleni kot tudi brezposelni, je tudi vse večja negotovost na trgu dela. Na 

naraščajočo negotovost vplivajo vse bolj fleksibilne oblike dela, vedno bolj dinamična 

delovna mesta, spreminjajoče se zahteve do zaposleni, od katerih se zahteva vse več 

fleksibilnosti, stalnega usposabljanja in izobraževanja na različnih področjih. Danes je prav 

tako prisoten vse večji poudarek na višji produktivnosti in storilnosti, ki ji eni žal ne 

morejo slediti. Posledično pride do povečane brezposelnosti prav med najbolj ranljivimi 

skupinami, kot so invalidi, starejši, ženske in mladi. Za te osebe je postala ekonomska 

globalizacija ekonomska diskriminacija, saj jih še bolj izključuje iz običajnega toka 

življenja (Zaviršek, 2000). V magistrski nalogi smo se usmerili na populacijo invalidov.  

V prvem delu magistrske naloge smo predstavili večino ključnih zakonov, podzakonskih 

aktov in pravilnikov, ki urejajo področje zaposlovanja invalidov. Kot najbolj pomembne 

smo izpostavili Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o 

delovnih razmerjih ter Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Prav tako 

obstajajo različne posebne oblike zaposlovanja invalidov, kot so podporna zaposlitev, 

zaposlitev v invalidskem podjetju ter zaščitna zaposlitev, ki jo omogočajo tako invalidska 

podjetja kot tudi zaposlitveni centri. V zakonih so opredeljeni tudi drugi ukrepi, ki 

spodbujajo zaposlovanje invalidov. V nalogi smo tako predstavili kvotni sistem 

zaposlovanja invalidov, možnost subvencije plač invalidov, plačilo stroškov prilagoditve 

delovnega mesta in sredstev za delo za invalida ter tudi plačilo stroškov storitev v 

podpornem zaposlovanju.  

Lahko vidimo, da je področje zaposlovanja invalidov z vsemi omenjenimi ukrepi v 

Sloveniji dokaj sistematično urejeno in da je za invalide z zakonskega vidika precej dobro 

poskrbljeno. Kljub temu opažamo, da je brezposelnost invalidov še vedno bistveno višja  



105 

kot v splošni populaciji. Iz tega lahko sklepamo, da glavni problem za toliko nižjo 

zaposlenost invalidov ne izhaja iz zakonodajnih pomanjkljivosti. Veliko večji problem 

predstavljajo nazorske ovire okolja, ki so še vedno v veliki meri prisotne in močno vplivajo 

na nižjo zaposljivost invalidov. Ključnega pomena so torej stališča tako širše družbe kot 

tudi delodajalcev do zaposlovanja invalidov. Kot ugotavljata Vidmar in Uršič (2004), 

imajo prav stališča delodajalcev ključno vlogo pri zaposlovanju invalidov. Če delodajalci 

zaposlovanju invalidov niso naklonjeni, celo državna politika, ki močno podpira 

zaposlovanje invalidov, ne more bistveno vplivati na njihovo dejansko zaposljivost. 

Stališča in prepričanja ljudi pa je najtežje spreminjati. Vsekakor je pri spreminjanju stališč 

vedno prvi korak, da jih spoznamo. S tem namenom smo v magistrski nalogi preverili, 

kakšna stališča imajo delodajalci do zaposlovanja invalidov.  

Pri preverjanju prve hipoteze smo prišli do sklepa, da imajo delodajalci najbolj pozitivna 

stališča do zaposlovanja oseb s kroničnimi boleznimi, sledijo pa osebe s telesnimi 

okvarami. Kot najbolj odklonilen pa se je izkazal njihov odnos do zaposlovanja oseb z 

motnjami v duševnem razvoju, sledijo pa osebe s težavami na področju duševnega zdravja. 

S tem smo delno sprejeli prvo hipotezo, saj smo v njej predvidevali, da bodo imeli 

delodajalci najbolj pozitivna stališča do zaposlovanja oseb s telesnimi okvarami in ne do 

zaposlovanja oseb s kroničnimi boleznimi.  

Pri nadaljnji analizi smo dodatno raziskali vzroke za negativna stališča do določenih 

skupin invalidov, predvsem do tistih, do katerih so izkazali najbolj odklonilen odnos. Tako 

se je izkazalo, da imajo delodajalci prepričanje, da so osebe z motnjo v duševnem razvoju 

manj samostojne, da imajo pomanjkljive delovne izkušnje, da so manj učinkovite ter da 

imajo pomanjkljivo znanje in nižjo kompetentnost za opravljanje dela. Precej negativna 

stališča so izražali tudi do oseb s težavami na področju duševnega zdravja, za katere 

menijo, da so manj učinkovite, manj samostojne, da imajo manj primerno socialno 

obnašanje ter pogoste bolniške staleže. Ravno pri teh dveh skupinah bi bilo potrebno 

dodatno ozaveščati delodajalce, saj se v praksi pogosto izkaže, da so invalidi iz teh dveh 

skupin lahko prav tako dobri delavci kot osebe brez statusa invalida. To potrjuje tudi naša 

ugotovite, do katere smo prišli pri preverjanju četrte hipoteze, da pretekle izkušnje pri 

zaposlovanju oseb z motnjo v duševnem razvoju pozitivno vplivajo na delodajalčevo 

odločitev o zaposlitvi osebe iz te skupine, kar pa pomeni, da so delodajalci večinoma 

zadovoljni z delom teh oseb. 
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Pri preverjanju druge hipoteze smo ugotovili, da obstaja statistično pomembna razlika 

med stališčem delodajalca do zaposlovanja invalidov in statusom podjetja. S tem smo 

potrdili drugo hipotezo. Delodajalci običajnih podjetij imajo tako statistično značilno bolj 

odklonilna stališča do invalidov kot pa delodajalci invalidskih podjetij in zaposlitvenih 

centrov. Podobni rezultati so se pokazali tudi pri vseh skupinah invalidnosti, razen pri 

stališčih do zaposlovanja oseb s kroničnimi boleznimi, kjer nismo ugotavljali statistično 

značilnih  razlik med stališči delodajalcev glede na njihov status.  

Tretjo hipotezo smo potrdili, saj smo dejansko ugotavljali statistično pomembne razlike 

med stališčem delodajalca do zaposlovanja invalidov in velikostjo podjetja. Izkazalo se je, 

da imajo delodajalci velikih podjetij statistično značilno bolj odklonilen odnos do 

zaposlovanja invalidov kot pa delodajalci malih podjetjih. Edino pri skupini oseb s telesno 

okvari in skupini oseb, ki imajo kronične bolezni, razlik nismo zaznali. Ker smo že pri 

preverjanju prve hipoteze ugotavljali, da imajo delodajalci najmanj odklonilna stališča prav 

do teh dveh skupin oseb, je bil takšen rezultat tudi pričakovan.  

Pri preverjanju četrte hipoteze smo prišli do ugotovitve, da ni statistično pomembnih 

razlik med stališči delodajalcev do zaposlovanja invalidov in preteklimi izkušnjami z 

zaposlovanjem le-teh in smo s tem četrto hipotezo zavrnili. Glede na pretekle izkušnje pri 

delu na področju zaposlitvene rehabilitacije ter glede na prebrano literaturo s tega področja 

so bile te ugotovitve nekoliko presenetljive. Kljub temu smo določene razlike med 

delodajalci glede na njihove pretekle izkušnje z zaposlovanjem invalidov dokazali, in sicer 

v smeri bolj pozitivnih stališč tistih delodajalcev, ki so v preteklosti že zaposlovali osebe 

določene skupine pri vseh skupinah invalidov, razen pri osebah s kroničnimi boleznimi, 

vendar se le-te niso izkazale za statistično značilne. Edina statistično značilna razlika se je 

pokazala pri skupini oseb z motnjami v duševnem razvoju. Izkazalo se je, da imajo 

delodajalci, ki so z zaposlovanjem oseb iz te skupine v preteklosti že imeli izkušnje, bolj 

pozitivna stališča do zaposlovanja teh oseb. Pri preverjanju prve hipoteze smo dokazali, da 

imajo delodajalci najbolj odklonilna stališča prav do skupine invalidov z motnjami v 

duševnem razvoju. Tudi druge raziskave kažejo na to, da je s to skupino invalidov 

povezanih največ stereotipov in predsodkov. V tem primeru se je torej izkazalo, da so prav 

izkušnje z zaposlovanjem oseb z motnjami v duševnem razvoju najbolj učinkovit način za 

rušenje stereotipov.  

Pri preverjanju pete hipoteze nas je zanimalo, kakšne razloge navajajo delodajalci za svojo 
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odločitev, zakaj ne zaposlujejo invalidov. Ker smo v hipotezi predvidevali, da bo večina 

delodajalcev kot razlog navajala dejstvo, da invalidi ne bi mogli ustrezno opraviti dela, 

smo peto hipotezo zavrnili, saj statistični značilno največ delodajalcev kot razlog za to 

odločitev navaja, da nimajo primernega delovnega mesta. Ker nas je pri tem zanimalo še 

to, kako se interes delodajalcev do zaposlovanja invalidov razlikuje glede na osnovne 

spremenljivke (status podjetja, velikost podjetja, pretekle izkušnje z zaposlovanjem 

invalidov), smo opravili še dodatne analize. Le-te so pokazale, da so za zaposlovanje 

invalidov najbolj zainteresirani zaposlitveni centri, sledijo pa invalidska podjetja, 

delodajalci iz običajnih podjetij pa so zaposlovanju invalidov najmanj naklonjeni. Prav 

tako smo ugotavljali, da so zaposlovanju invalidov najbolj naklonjeni delodajalci iz srednje 

velikih podjetij, najmanj pa iz velikih ter da izkazujejo delodajalci, ki že imajo pretekle 

izkušnje z zaposlovanjem invalidov, večji interes za zaposlovanje le-teh. Statistično 

značilnih razlik med razlogi delodajalcev za nezaposlovanje invalidov glede na omenjene 

spremenljivke nismo ugotavljali. 

S šesto hipotezo smo preverjali, kako delodajalci, ki zaposlujejo invalide oziroma so jih v 

preteklosti zaposlovali, opisujejo svoje izkušnje z zaposlovanjem le-teh. Pri tem smo v 

hipotezi predvidevali, da ima večina delodajalcev zelo dobre izkušnje z zaposlovanjem 

invalidov. Čeprav hipoteza ni bila potrjena, smo ugotovili, da ima večina delodajalcev 

dobre izkušnje z zaposlovanjem invalidov (ne pa zelo dobrih, kot smo predvidevali), kar je 

zelo dobra informacija za naše nadaljnje delo na področju zaposlovanja invalidov. Namreč 

dejstvo, da večina delodajalcev svoje izkušnje z invalidi opisuje kot dobre (48,1%) in prav 

tako zelo velik delež (12,3%) kot zelo dobre, je dober pokazatelj, da so invalidi lahko prav 

tako učinkoviti in uspešni delavci kot ostali. Pri tem moramo poudariti, da kar 35,1% 

vprašanih delodajalcev nima nobenih izkušenj z zaposlovanjem invalidov in je delež tistih, 

ki z zaposlovanjem invalidov imajo izkušnje, vendar so le-te slabe oziroma zelo slabe, zelo 

nizek, in sicer 4,5 %.  

Pri sedmi hipotezi smo se usmerili na vprašanje, kako so delodajalci seznanjeni s 

prednostmi, ki so jih lahko deležni, če zaposlijo invalida. V hipotezi smo predvidevali, da 

bodo svojo seznanjenost ocenili kot pomanjkljivo, vendar se je izkazalo, da seznanjenost 

delodajalcev po njihovem mnenju ni posebej pomanjkljiva. Dodatne analize pa so 

pokazale, da se odgovori delodajalcev med sabo zelo razlikujejo glede na spremenljivke, 

kot so status podjetja, velikost podjetja in pretekle izkušnje z zaposlovanjem invalidov. 

Ugotovili smo, da so delodajalci iz zaposlitvenih centrov najbolj seznanjeni s prednostmi, 
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sledijo delodajalci iz invalidskih podjetij, s prednostmi so najmanj seznanjeni delodajalci iz 

običajnih podjetij in jih kar 49,1 % s prednostmi sploh ni oziroma je zelo malo 

seznanjenih. Glede na velikost podjetja so statistično značilno s prednostmi najbolj 

seznanjeni delodajalci srednje velikih podjetij. Kot pričakovano, se je izkazalo, da so s 

prednostmi, ki so jih lahko deležni pri zaposlovanju invalidov, najbolj seznanjeni tisti 

delodajalci, ki že imajo pretekle izkušnje z zaposlovanjem invalidov.  

Pri sedmi hipotezi smo opravili še dodatno analizo, saj nas je zanimalo, ali delodajalci 

glede na tri osnovne spremenljivke (status podjetja, velikost podjetja, pretekle izkušnje z 

zaposlovanjem invalidov) menijo, da v povezavi s prednostmi, ki so jih lahko deležni pri 

zaposlovanju invalidov, potrebujejo dodatne informacije. Ugotovili smo, da imajo največjo 

potrebo po dodatnih informacijah delodajalci iz običajnih podjetij, sledijo jim delodajalci 

iz invalidskih podjetij, najmanjšo potrebo po dodatnih informacijah zaznavajo delodajalci 

iz zaposlitvenih centrov. Glede potrebe po dodatnih informacijah glede velikosti podjetja 

nismo ugotavljali statistično značilnih razlik. Pričakovano se je izkazalo, da imajo največjo 

potrebo po dodatnih informacijah delodajalci, ki še niso imeli izkušenj z zaposlovanjem 

invalidov.  

Pridobljeni rezultati nam bodo v veliko pomoč pri vsakodnevnem delu na področju 

zaposlovanja invalidov. Dobili smo namreč boljši uvid v to, kakšna stališča imajo 

delodajalci do invalidov ter tudi do posameznih skupin invalidov, na katerih področjih 

ocenjujejo, da bi lahko invalidi in tudi posamezne skupine imele težave pri opravljanju 

dela ter na katerih področjih menijo, da težav ne bi imeli. Ta podatek nam je lahko v veliko 

pomoč pri organizaciji različnih načinov ozaveščanja delodajalcev in širše javnosti o 

invalidnosti in o delovni učinkovitosti invalidov. Ker opažamo, da imajo delodajalci še 

najbolj odklonilna stališča do oseb z motnjami v duševnem razvoju in do oseb s težavami 

na področju duševnega zdravja, bi bilo potrebno posvetiti še posebno pozornost 

ozaveščanju o omenjenih motnjah, s čimer bi lahko vplivali na zmanjševanje stereotipov. 

Prav tako smo dobili informacije o tem, kateri delodajalci (glede na status podjetja, 

velikost podjetja in pretekle izkušnje z zaposlovanjem invalidov) so zaposlovanju 

invalidov in posameznih skupin najbolj oziroma najmanj naklonjeni ter tudi katere 

odgovore delodajalci navajajo kot razloge za nezaposlovanje invalidov.  

Zelo uporaben podatek za naše nadaljnje delo je tudi ocena delodajalcev, ki zaposlujejo 

invalide oziroma so jih v preteklosti zaposlovali, da imajo z njimi večinoma dobre ali pa 
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celo zelo dobre izkušnje. To je vsekakor dobra iztočnica za motiviranje delodajalcev, ki z 

zaposlovanjem invalidov še nimajo izkušenj.  

Pri našem nadaljnjem delu bodo prav tako zelo uporabni podatki, ki smo jih pridobili iz 

zadnjih dveh vprašanj, v kolikšni meri so delodajalci seznanjeni s prednostmi, ki so jih 

lahko deležni, če zaposlijo osebo s statusom invalida ter ali menijo, da potrebujejo na tem 

področju še dodatne informacije. Z našo raziskavo smo ugotavljali, da so delodajalci, ki 

izhajajo iz običajnih podjetij, s prednostmi, ki so jih lahko deležni pri zaposlovanju 

invalidov, relativno slabo seznanjeni, prav tako se skoraj polovica strinja, da bi na tem 

področju potrebovali nekaj dodatnih informacij in znanj. Tudi ti rezultati nam odpirajo 

veliko prostora za nadaljnje delo in ozaveščanje delodajalcev na tem področju, saj so prav 

delodajalci iz običajnih podjetij naša ciljna skupina pri širjenju mreže delodajalcev. 
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6. PRILOGE 

6.1 Priloga 1: Vprašalnik za delodajalce 
 
Podatki delodajalca 
 
I. Status delodajalca 

a) običajno podjetje 
b) invalidsko podjetje 
c) zaposlitveni center 

 
II. Velikost podjetja 

a) malo podjetje (do 50 zaposlenih) 
b) srednje veliko podjetje (od 50 do 250 zaposlenih) 
c) veliko podjetje (več kot 250 zaposlenih) 

 
III. Izkušnje z zaposlovanjem invalidov 
       a) da 
       b) ne 
 
 

1. Zanimajo nas vaša stališča do posameznih skupin invalidov oziroma kaj menite, 
kakšne težave lahko pričakujete pri zaposlovanju invalidov. Ker med skupinami 
invalidov obstajajo velike razlike, vas prosimo, da ocenite vsako skupino posebej.  
Označite, v kolikšni meri (1–5) se strinjate s podano trditvijo za posamezno 
skupino invalidov.  
 
1 - Sploh se ne strinjam 
2 - Ne strinjam se 
3 - Niti se strinjam niti se ne strinjam 
4 - Strinjam se 
5 - V celoti se strinjam 
 
a) Osebe z motnjami v duševnem razvoju (osebe s pomembno znižano splošno 
intelektualno ravnijo) 

TRDITEV/ STRINJANJE       
1. Imajo pomanjkljivo znanje 1 2 3 4 5 
2. So manj kompetentni za opravljanje dela 1 2 3 4 5 
3. So slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci 1 2 3 4 5 
4. Imajo pomanjkljive delovne izkušnje 1 2 3 4 5 
5. Imajo težave pri prihodih na delo 1 2 3 4 5 
6. Imajo težave pri komunikaciji 1 2 3 4 5 
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7. Manj primerno socialno obnašanje – pogosti konflikti 1 2 3 4 5 
8. So manj odgovorni in zanesljivi 1 2 3 4 5 
9. So manj samostojni 1 2 3 4 5 
10. Potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta – 
dodatni stroški 1 2 3 4 5 

11. Skrbi me dodatna obremenitev neposrednega vodje 1 2 3 4 5 
12. Pogosto so v bolniškem staležu 1 2 3 4 5 
13. Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih 1 2 3 4 5 
14. Drugi zaposleni se lahko ob njih počutijo neprijetno 1 2 3 4 5 

 

b) Osebe s težavami na področju duševnega zdravja (shizofrenija, shiziopatska 
motnja, psihotična motnja, depresivna epizoda, manična epizoda …) 

TRDITEV/ STRINJANJE       
1. Imajo pomanjkljivo znanje 1 2 3 4 5 
2. So manj kompetentni za opravljanje dela 1 2 3 4 5 
3. So slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci 1 2 3 4 5 
4. Imajo pomanjkljive delovne izkušnje 1 2 3 4 5 
5. Imajo težave pri prihodih na delo 1 2 3 4 5 
6. Imajo težave pri komunikaciji 1 2 3 4 5 
7. Manj primerno socialno obnašanje – pogosti konflikti 1 2 3 4 5 
8. So manj odgovorni in zanesljivi 1 2 3 4 5 
9. So manj samostojni 1 2 3 4 5 
10. Potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta – 
dodatni stroški 1 2 3 4 5 

11. Skrbi me dodatna obremenitev neposrednega vodje 1 2 3 4 5 
12. Pogosto so v bolniškem staležu 1 2 3 4 5 
13. Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih 1 2 3 4 5 
14. Drugi zaposleni se lahko ob njih počutijo neprijetno 1 2 3 4 5 
 

c) Osebe s telesnimi okvarami 

TRDITEV/ STRINJANJE       
1. Imajo pomanjkljivo znanje 1 2 3 4 5 
2. So manj kompetentni za opravljanje dela 1 2 3 4 5 
3. So slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci 1 2 3 4 5 
4. Imajo pomanjkljive delovne izkušnje 1 2 3 4 5 
5. Imajo težave pri prihodih na delo 1 2 3 4 5 
6. Imajo težave pri komunikaciji 1 2 3 4 5 
7. Manj primerno socialno obnašanje – pogosti konflikti 1 2 3 4 5 
8. So manj odgovorni in zanesljivi 1 2 3 4 5 
9. So manj samostojni 1 2 3 4 5 
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10. Potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta – stroški 1 2 3 4 5 
11. Skrbi me dodatna obremenitev neposrednega vodje 1 2 3 4 5 
12. Pogosto so v bolniškem staležu 1 2 3 4 5 
13. Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih 1 2 3 4 5 
14. Drugi zaposleni se lahko ob njih počutijo neprijetno 1 2 3 4 5 

             
           d) Slepi in slabovidni 

TRDITEV/ STRINJANJE       
1. Imajo pomanjkljivo znanje 1 2 3 4 5 
2. So manj kompetentni za opravljanje dela 1 2 3 4 5 
3. So slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci 1 2 3 4 5 
4. Imajo pomanjkljive delovne izkušnje 1 2 3 4 5 
5. Imajo težave pri prihodih na delo 1 2 3 4 5 
6. Imajo težave pri komunikaciji 1 2 3 4 5 
7. Manj primerno socialno obnašanje – pogosti konflikti 1 2 3 4 5 
8. So manj odgovorni in zanesljivi 1 2 3 4 5 
9. So manj samostojni 1 2 3 4 5 
10. Potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta – 
dodatni stroški 1 2 3 4 5 

11. Skrbi me dodatna obremenitev neposrednega vodje 1 2 3 4 5 
12. Pogosto so v bolniškem staležu 1 2 3 4 5 
13. Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih 1 2 3 4 5 
14. Drugi zaposleni se lahko ob njih počutijo neprijetno 1 2 3 4 5 

 
e) Gluhi in naglušni 
TRDITEV/ STRINJANJE       
1. Imajo pomanjkljivo znanje 1 2 3 4 5 
2. So manj kompetentni za opravljanje dela 1 2 3 4 5 
3. So slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci 1 2 3 4 5 
4. Imajo pomanjkljive delovne izkušnje 1 2 3 4 5 
5. Imajo težave pri prihodih na delo 1 2 3 4 5 
6. Imajo težave pri komunikaciji 1 2 3 4 5 
7. Manj primerno socialno obnašanje – pogosti konflikti 1 2 3 4 5 
8. So manj odgovorni in zanesljivi 1 2 3 4 5 
9. So manj samostojni 1 2 3 4 5 
10. Potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta – 
dodatni stroški 1 2 3 4 5 

11. Skrbi me dodatna obremenitev neposrednega vodje 1 2 3 4 5 
12. Pogosto so v bolniškem staležu 1 2 3 4 5 
13. Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih 1 2 3 4 5 
14. Drugi zaposleni se lahko ob njih počutijo neprijetno 1 2 3 4 5 
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f) Osebe, ki imajo kronične bolezni (astma, alergije, sladkorna bolezen, 
epilepsija …) 

TRDITEV/ STRINJANJE       
1. Imajo pomanjkljivo znanje 1 2 3 4 5 
2. So manj kompetentni za opravljanje dela 1 2 3 4 5 
3. So slabše učinkoviti v primerjavi z drugimi delavci 1 2 3 4 5 
4. Imajo pomanjkljive delovne izkušnje 1 2 3 4 5 
5. Imajo težave pri prihodih na delo 1 2 3 4 5 
6. Imajo težave pri komunikaciji 1 2 3 4 5 
7. Manj primerno socialno obnašanje – pogosti konflikti 1 2 3 4 5 
8. So manj odgovorni in zanesljivi 1 2 3 4 5 
9. So manj samostojni 1 2 3 4 5 
10. Potrebujejo preveč prilagoditev delovnega mesta – 
dodatni stroški 1 2 3 4 5 

11. Skrbi me dodatna obremenitev neposrednega vodje 1 2 3 4 5 
12. Pogosto so v bolniškem staležu 1 2 3 4 5 
13. Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih 1 2 3 4 5 
14. Drugi zaposleni se lahko ob njih počutijo neprijetno 1 2 3 4 5 

 
2. Ali ste zainteresirani za zaposlovanje invalidov? 

a) Sploh nismo zainteresirani. 
b) Nismo zainteresirani. 
c) Smo zainteresirani. 
d) Zelo smo zainteresirani. 

 
3. Če ste pri drugem vprašanju obkrožili odgovor a) ali pa b), obkrožite, zakaj ne bi 

zaposlili invalida (možnih je več odgovorov). 
a) Nimam primernega delovnega mesta. 
b) Delovnega mesta se ne da primerno prilagoditi. 
c) Menim, da invalid ne bi zmogel ustrezno opraviti dela. 
d) Skrbijo me predsodki drugih zaposlenih. 
e) Imam slabe izkušnje z zaposlovanjem invalidov. 
f) Drugo: _______________________________ 

 
4. Če zaposlujete invalide oziroma ste jih v preteklosti zaposlovali, nas zanima, kakšne 

izkušnje imate z zaposlovanjem invalidov? 
a) Imamo zelo dobre izkušnje. 
b) Imamo dobre izkušnje. 
c) Imamo slabe izkušnje. 
d) Imamo zelo slabe izkušnje. 

 
5. Ali bi zaposlili osebe z naslednjimi vrstami invalidnosti (v vsaki vrstici pod izbran 

stolpec označite v praznem polju z oznako "X"): 
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 1 – Nikoli 
ne bi 
zaposlili 

2 – Ne bi 
zaposlili 

3 – Ne vem, 
če bi zaposlili 

4 – Verjetno 
bi zaposlili 

5 – Sigurno 
bi zaposlili 

a) Oseba z motnjami 
v duševnem razvoju 

     

b) Oseba s težavami 
na področju 
duševnega zdravja 

     

c) Oseba s telesno 
okvaro 

     

d) Slepa ali 
slabovidna oseba 

     

e) Gluha ali 
naglušna oseba 

     

f) Oseba, ki ima 
kronično bolezen 

     

 
 

6. Ali ste seznanjeni s prednostmi, ki ste jih lahko deležni, če zaposlite osebo s 
statusom invalida? 
a) Sploh nisem seznanjen. 
b) Malo sem seznanjen. 
c) Sem seznanjen. 
d) Sem zelo dobro seznanjen. 

 
7. Ali menite, da potrebujete dodatne informacije o tem, kakšnih prednosti ste lahko 

deležni, če zaposlite osebo s statusom invalida? 
a) Ne. 
b) Da. 
c) Ne vem. 
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