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III 

POVZETEK 

Diplomska naloga celostno obravnava pravne vidike upravljanja raznolikosti v delovnem 

razmerju. V ta namen je v prvem delu naloge opredeljen pojem upravljanja raznolikosti in 

nakazana njegova povezava z delovnimi razmerji. Upravljanje raznolikosti ni pravni pojem, 

zato je namen naloge med drugim tudi pregledati in analizirati pravne vire, ki urejajo to 

podro�je. V nalogi je analizirano delo institucij, zadolženih za upravljanje raznolikosti v 

delovnih razmerjih v Sloveniji. V empiri�nem delu je raziskan pogled na upravljanje z 

raznolikostjo treh slovenskih organizacij. Raziskava je pokazala, da upravljanje z 

raznolikostjo med podjetji ni veliko v uporabi, podjetja pa se zavedajo raznolikosti med 

zaposlenimi in pozitivno gledajo na njen obstoj. 

 

Klju�ne besede: upravljanje raznolikosti, diskriminacija, delovna razmerja, zakonodaja, 

institucije. 

SUMMARY 

The thesis integrally discusses the legal aspects of diversity management in employment 

relationships. Therefore, the first part of the thesis defines the notion diversity management 

and implies its relation to employment relationships. Diversity management is not a legal 

notion, therefore the purpose of the thesis, among other, is to examine and to analyse legal 

sources for this subject. The thesis analyses work of institutions in charge of diversity 

management in employment relationships in Slovenia. In the empirical part, the aspect of 

diversity management in three Slovenian organisations is researched. Research showed that 

diversity management in companies is not commonly used. Companies are aware of diversity 

among employees and are positively oriented about its existence. 

 

Keywords: diversity management, discrimination, working relations, legislation, institutions. 
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1 UVOD 

V Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) se podobno kot ostale evropske države soo�amo s 

populacijskimi spremembami. Demografska gibanja se pojavljajo zaradi vse ve� migracij 

prebivalstva in globalizacije poslovanja. Opisane spremembe med drugim vplivajo na trg 

dela: tako na zaposlene kot tudi na iskalce zaposlitve. V takšnem primeru je  posameznikom 

na trgu dela lahko v pomo� upravljanje raznolikosti, kjer gre za razumevanje in mobilizacijo 

razlik in podobnosti med ljudmi na na�in, da je to dobro za posameznika, podjetja in širšo 

družbo.  

Raznolikost (Fakulteta za management Koper 2010, 1) je »širok koncept, ki zajema številne 

dimenzije razli�nosti med ljudmi in vpliva na to, kako se ti obnašajo in kako delujejo v 

interakciji. Raznolikost v podjetjih in v družbi nasploh je lahko osnova za diskriminacijo«. 

Cerar (Bošnjak  idr. 2005, 24) navaja, »da �e diskriminacija na splošno v ustaljenem pomenu 

pomeni neupravi�eno neenakost, potem diskriminacija v pravu pomeni neupravi�eno in zato 

nedopustno pravno neenakost. Vsaka pravna neenakost torej ni dopustna«. 

Upravljanje raznolikosti (Grief 2009, 3–4) pomeni med drugim zagotavljanje, da ljudje iz 

razli�nih skupin ne trpijo zaradi kršitev na�ela enakega obravnavanja, kar lahko privede do 

diskriminacije. Diskriminacija pa je negativno razlikovanje na osnovi diskriminatornih osnov: 

rasne ali eti�ne pripadnosti, starosti, spolne usmerjenosti, hendikepiranosti, veroizpovedi in 

spola. Vse te osebne okoliš�ine (Grief 2006, 10) lahko v okviru zaposlovanja predstavljajo 

ovire, ki nastopijo na podro�ju enakega dostopa do dela, razpisnih pogojev in razmer na 

delovnem mestu. Le z absolutno nesprejemljivostjo diskriminacije lahko realiziramo politike 

raznolikosti. Glavni nosilci (Grief 2009, 18) politik raznolikosti morajo postati ozaveš�eni 

delodajalci, sindikati, država, zaposlitvene agencije in nevladne organizacije. 

Upravljanje raznolikosti (The Chartered Management Institute 2005, po Mullins 2007, 146) 

pomeni implementacijo strategij, ki zaposlene v podjetju, ki se razlikujejo glede na razli�ne 

osebne okoliš�ine, poveže v dinami�en delovni kolektiv. 

Glede na zgoraj navedene definicije lahko sklepamo, da je upravljanje raznolikosti ob�utljiva 

in zahtevna naloga, zato se spoštovanje raznolikosti na trgu dela skuša zagotoviti tudi z 

ustavnim in zakonodajnim okvirom ter s sistemom avtonomnih pravil znotraj organizacij. 

V diplomski nalogi sta analizirani pravna in institucionalna podpora upravljanju raznolikosti 

na delovnem mestu. V tem okviru je pregledano delo institucij, ki so v Sloveniji zadolžene za 

upravljanje raznolikosti v delovnem razmerju. Prebrana in analizirana je literatura in preu�eni 

so pravni viri ter pregledani in ovrednoteni primeri razli�nih institucij RS, ki delujejo na 

podro�ju prepre�evanja diskriminacije, v zadnjih petih letih.  
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V empiri�nem delu naloge je prikazano, da je diskriminacija prisotna tudi v Sloveniji. Z njo 

se bolj ali manj pogosto sre�ujejo  v organizacijah v okviru delovnih razmerij, na kar kaže 

opravljena raziskava v treh organizacijah. Na tej osnovi so predstavljene ugotovitve in 

izpostavljene klju�ne težave, ki pa jih zaradi majhnega števila preu�evanih dobrih praks in 

subjektivnosti izraženih mnenj nikakor ni mogo�e posplošiti. 
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2 OPREDELITEV UPRAVLJANJA RAZNOLIKOSTI V DELOVNIH RAZMERJIH 

2.1 Raznolikost 

Koncept raznolikosti (Mullins 2007, 145) je sestavni in bistveni element individualnih razlik. 

Mullins nadaljuje, da se raznolikost osredoto�a na mnogotere razlike med ljudmi, vidne in 

manj vidne, ter da ljudje niso homogena delovna sila. Individualne razlike ljudi so osnova 

raznolikosti. 

Kandola in Fullerton (1994, 19, po Mullins 2007, 145) raznolikost definirata kot sestavni del 

razlik v spolu, starosti, delovnih izkušnjah, rasi, invalidnosti, osebnosti in na�inu dela. 

Temelji na predpostavki, da bo pri uporabi teh razlik ustvarjeno produktivno delovno okolje, 

v katerem se bo vsakdo po�util vrednega, kjer so talenti v celoti izkoriš�eni, in v katerem se 

izpolnjujejo cilji organizacije. 

Grief in Velikonja (2009, 9) menita, da raznolikost »skuša zaobjeti vse na�ine, po katerih se 

ljudje medsebojno razlikujemo. To je množica individualnih razlik, zaradi katerih smo vsi 

ljudje edinstveni in druga�ni drug od drugega. Temelji na ideji, da vsako �loveško bitje, 

edinstveno in neponovljivo prispeva k raznolikosti družbe. To pomeni razlike med 

posamezniki. Ljudje se razlikujemo na našteto na�inov, vidnih in manj vidnih. Razlike 

nastopajo povsod, tudi na delovnem mestu, vendar niso vedno upoštevane kot pomembne«. 

Raznolikost torej vklju�uje tudi, kako in na kakšen na�in ljudje delamo, kako dojemamo sebe 

in druge. Prav te razlike vplivajo na obnašanje ljudi, njihove odzive, ob�utja, sprejemanja in 

razumevanja stvari okoli sebe. �e podjetja upoštevajo ta dejstva raznolikosti, lahko lažje 

uresni�ujejo in izboljšujejo kakovost in s tem tudi koli�ino dela, saj prav raznolikost 

zaposlenih lahko prispeva k ve�ji kreativnosti in inovativnosti.  

Podjetja, ki se zavedajo pozitivnih u�inkov raznolikosti zaposlenih, lahko z uvedbo 

upravljanja raznolikosti v podjetjih veliko prispevajo k inovativnosti, kreativnosti, boljšemu 

delovnemu okolju, pripadnosti ljudi in s tem k uspešnosti podjetja na trgu dela in v družbi. 

Vemo, da se z raznolikostjo družbe in aktivnega delovnega prebivalstva ne soo�ajo samo 

podjetja, ampak se s tem soo�ajo tudi na mednarodni ravni in ravni države. Na teh ravneh so 

oblikovane temeljne pravice in svoboš�ine, oblikovana je protidiskriminacijska zakonodaja. 

Poznamo tudi afirmacijske akcijske politike, ki so usmerjene k spodbujanju zaposlovanja 

skupin ljudi, ki na trgu dela zaradi dolo�ene osebne okoliš�ine predstavljajo manjšino in s tem 

tveganje za pojav diskriminacije. 

Za lažjo predstavo dejavnikov raznolikosti so na sliki 1 predstavljeni dejavniki raznolikosti, ki 

so ve�plastni na osebni in organizacijski ravni. Vsi prikazani elementi vplivajo na položaj 

ljudi v zaposlovanju in na trgu dela. Re�emo lahko, da vsak posameznik predstavlja 
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kombinacijo prikazanih dejavnikov. Vezni �len upravljanje raznolikosti je med zunanjimi, 

organizacijskimi in notranjimi dejavniki. 

 

 

Slika 1: Plasti raznolikosti 

Vir: Greif 2009, 10. 

Osebnost sestavlja jedro �lovekove osebne integritete, pokriva vse vidike osebe, posameznika 

ali posameznice in je edinstveni osebni stil posameznika. Notranji dejavniki sestavljajo jedro 

raznolikosti, za njih velja, da so nespremenljivi, ker so odvisni od genskega zapisa in jih je pri 

posamezniku težko ali nemogo�e spreminjati. Vplivajo na samopodobo �loveka, zato jih je 

treba še posebej vestno upoštevati. Te glavne kategorije so odvisne od družbenega okolja, 

nanje delujejo razli�ni vplivi, zunanjih dejavnikov in organizacijskih dejavnikov. Za zunanje 

dejavnike je zna�ilno, da so spremenljivi. Organizacijske dejavnike, razvidne iz slike, 

dolo�ajo delodajalci, sindikati in drugi, ki s svojim delovanjem lahko vplivajo na kakovost 

delovnih razmer in organizacijske dejavnosti raznolikosti. 
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2.2 Upravljanje raznolikosti 

»Upravljanje raznolikosti pomeni zagotoviti, da ljudje iz razli�nih skupin ne trpijo zaradi 

razlikovanja in diskriminacije, to je zaradi kršitve na�ela enakega obravnavanja,« ugotavljata 

Grief in Velikonja (2009, 3). Nadaljujeta, da se »upravljanje raznolikosti v zaposlovanju  

zagotavlja s sistemom pravil za izvajanje enakih možnosti, prepre�evanje diskriminacije, 

razvoj socialne pravi�nosti in družbene odgovornosti v organizacijah in institucijah«. 

Barak (2011, 235) razlaga, da se upravljanje z raznolikostjo nanaša na prostovoljne 

organizacijske ukrepe, ki so namenjeni ustvariti ve�jo vklju�enost zaposlenih z razli�nimi 

zna�ilnostmi v formalne in neformalne organizacijske strukture skozi vpeljevanje politik in 

programov. 

»Upravljanje z raznolikostjo torej pomeni implementacijo strategij, ki zaposlene v podjetju, ki 

se razlikujejo glede na razli�ne osebne okoliš�ine, poveže v dinami�en delovni kolektiv« 

(Mullins 2007, po Kosi, Nastav in Dolenc 2012, 22). 

Zgodovina pojma sega v sedemdeseta leta 20. stoletja, ko so bili tudi prvi poskusi upravljanja 

raznolikosti. Upravljanje raznolikosti je izvorno delodajalska praksa, saj je bil njen namen 

pove�anje zastopanosti, iskanje in zadržanje žensk, nebelih ras in invalidov na trgu dela.  

Upravljanje z raznolikostjo (Grief 2009, 21) je kot tradicionalni režim v prvi vrsti pomenil 

na�in, kako podjetja in organizacije skrbijo za izpolnjevanje zakonskih predpisov na podro�ju 

enakih možnosti ter dobro prakso na podro�ju rase, spola in invalidnosti.  

V ZDA je danes to zelo pogosta praksa, ki se je razširila tudi v zahodno Evropo, kjer lo�imo 

tri osnovne pristope upravljanja raznolikosti (po Grief 2009, 21): 

– opisni ali deklarativni pristop, pri katerem raznolikost služi za opis variacij, delovne sile, 

pogojev na delovnem mestu, na trgu dela ipd.; 

– izvedbeni ali prakti�ni pristop, s katerim so organizacije primorane upoštevati 

raznolikost, da bi bile poslovno uspešne. Obi�ajno to pomeni osredoto�enost na 

individualne razlike, poslovne prednosti in umeš�anje politik raznolikosti kot aktivnosti 

uprave od zgoraj navzdol; 

– teoretski pristop, ki zajema študije in teorije v razponu od tradicionalno liberalnih do 

radikalnih teorij, od teorij prikrajšanosti in neenakosti do teorij enakosti in multiplih 

družbenih identitet. 

Pri upravljanju raznolikosti gre za upoštevanje dejstva, da smo ljudje razli�ni in da to ni nujno 

slabo za ugotavljanje vplivov in posledic teh razlik in njihovo odražanje na delovnem mestu 

in v širši družbi ter razvoj u�inkovitih strategij za upoštevanje raznolikosti, ki so v interesu 

posameznikov, delovnih mest in širše družbe.  



 

6 

V upravljanje raznolikosti (Kosi, Nastav in Dolenc 2012, 20) štejemo spodbujanje razvoja 

kulture, vrednot in odnosov v družbi oz. organizaciji, pozitivno vrednotenje raznolikosti in 

izkoriš�anje njenih prednosti. 

Strategije upravljanja raznolikosti 

»Sprejetje in razvoj strategije upravljanja raznolikosti je podobno kot uvedba nove tehnologije 

dolgoro�na naložba podjetja« (McEnrue 1993, 18–29, cit. po Kosi, Nastav in Dolenc 2012, 

43). Prav zaradi tega je k razvoju strategije treba pristopiti sistemati�no.  

Kandola in Fullerton (1998, 70, cit. po Kosi, Nastav in Dolenc 2012, 44) sta naredila pregled 

in sintezo enajstih modelov upravljanja raznolikosti, ki so bili razviti v literaturi. Povzemata, 

naj upravljanje raznolikosti poteka skozi naslednje faze: 

1. pregled trenutnega stanja na podro�ju organizacije in politik podjetja v povezavi z 

raznolikostjo, 

2. identifikacija podro�ij, ki zavirajo u�inkovito upravljanje raznolikosti in morebitne koristi 

iz naslova heterogenosti zaposlenih, 

3. implementacija strategij, ki bi izkoreninile te ovire, 

4. neprestano ocenjevanje napredka strategij upravljanja raznolikosti. 

Predlog strategije upravljanja raznolikosti Kandolle in Fullertona ima osem elementov, ki so 

med seboj povezani (1998, 71, cit. po Kosi, Nastav in Dolenc, 44): 

– organizacijska vizija, 

– zavezanost vrhnjega/top managementa, 

– pregled in ocena potreb, 

– jasnost ciljev, 

– jasna odgovornost, 

– u�inkovita komunikacija, 

– usklajevanje aktivnosti, 

– ocenjevanje napredka. 

Raznolikost je lahko mo�an dejavnik konkuren�ne prednosti, ko je usklajena z 

organizacijskimi cilji. 

Raznolikost (Kosi, Nastav in Dolenc 2012, 44) je treba jasno opredeliti kot del vizije, vrednot 

in ciljev, �e namerava vodstvo upravljanje raznolikosti uveljaviti kot del kadrovske in 

posledi�no poslovne strategije. Cilji, povezani z raznolikostjo v podjetju, naj bodo merljivi, 

vodstvo pa zavezano k njihovemu uresni�evanju. 
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2.3 Diskriminacija 

Pojem diskriminacije (Kogovšek in Petkovi� 2007, 11) se pogosto uporablja za ozna�evanje 

vsakršnega kršenja pravic, vendar gre pri tem za kršenje to�no dolo�ene pravice, to je pravice 

do enakega obravnavanja. V nadaljevanju je navedenih nekaj definicij tega pojma. 

Diskriminacija  pomeni »kršitev na�ela enakega obravnavanja« (Grief 2009, 12). Flender 

(2004, 70) razlaga, da »diskriminacijo na splošno razumemo kot dejavnosti oz. procese, ki 

neupravi�eno ustvarjajo manj ugoden pravni, politi�ni, ekonomski ali socialni položaj 

posameznikov ali (in) družbenih skupin«. Z državnega vidika (Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve, b. l. a.) »diskriminacija predstavlja neenako obravnavanje, ki nima 

upravi�enega razloga: ljudje so obravnavani slabše od drugih (ki nimajo take osebne 

okoliš�ine) le zaradi dolo�ene osebne okoliš�ine (npr. spola, starosti, rase, etni�nega porekla, 

invalidnosti, spolne usmerjenosti, verskega prepri�anja itd.). Sporno ravnanje jih ovira ali 

prikrajšuje za razli�ne pravice in vsakodnevne priložnosti«. 

�e strnemo vse definicije diskriminacije, diskriminacija pomeni neenako obravnavanje  in 

negativno razlikovanje na osnovi osebnostnih, družbenih, kulturnih, politi�nih, ekonomskih, 

geografskih idr. razlik posameznikov. Neenako obravnavanje privede do neenakega dostopa 

do delovnih mest, razpisnih pogojev in razmer na delovnem mestu, s tem pa se omejujejo 

svoboda, razvijanje sposobnosti zaposlenih in njihovih talentov, vpliva na produktivnost, 

konkuren�nost podjetij in celotno gospodarstvo. 

Omejevanje diskriminacije (Fakulteta za management Koper 2011, 14) se skuša zagotavljati z 

ustavnim in zakonodajnim okvirom ter s sistemom pravil v zaposlovanju in pri organizaciji 

ter poteku dela v organizacijah in institucijah. 

»Prepoved diskriminacije torej pomeni prepoved razlikovanja na osnovi osebnih zna�ilnosti 

posameznika pri zagotavljanju, uresni�evanju in varovanju temeljnih pravic,« ugotavlja 

Strojan (Bošnjak idr. 2005, 101). 

Diskriminacija na trgu dela oz. neenaka obravnava oseb se lahko pojavi v vsaj eni od 

naslednjih faz (Fakulteta za management Koper 2011, 12):  

– pri zaposlovanju; 

– pri dolo�itvi oblike in drugih zna�ilnostih zaposlitve; 

– pri napredovanju in drugih priložnostih ter ugodnostih na delovnem mestu; 

– pri odnosih na delovnem mestu; 

– pri delovnih razmerjih; 

– pri pla�ilu. 
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Vrste diskriminacije v delovnih razmerjih in zaposlovanju 

V delovnih razmerjih in zaposlovanju se sre�ujemo z razli�nimi oblikami diskriminacije. V 

osnovi lo�imo pozitivno in negativno diskriminacijo. Flender (2004, 99) razlaga, da pri 

pozitivni diskriminaciji gre za prepre�evanje in odpravljanje posledic pretekle diskriminacije. 

O negativni diskriminaciji (Fakulteta za management Koper 2011, 11) pa govorimo, �e je 

oseba zaradi ene ali ve� osebnih okoliš�in v manj ugodnem pravnem, politi�nem, 

ekonomskem ali socialnem položaju, kot bi bila, �e te osebne okoliš�ine ne bi bilo. 

Diskriminacija v zaposlovanju lahko nastopa v obliki neposredne in posredne diskriminacije 

ter v obliki nadlegovanja (Grief 2009, 9–13): 

– neposredna diskriminacija obstaja, �e je neka oseba zaradi dolo�ene osebne okoliš�ine 

bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj ugodno kot 

druga oseba; 

– posredna diskriminacija obstaja, �e na videz nevtralne dolo�be, merila ali ravnanje v 

enakih ali podobnih situacijah in pogojih postavljajo neko osebo z dolo�eno osebno 

okoliš�ino v manj ugoden položaj kot druge; 

– nadlegovanje je vsako vedenje ali ravnanje, ki ga prizadeta oseba dojame in ozna�i kot 

nezaželeno; 

– spolno nadlegovanje je nezaželeno vedenje spolne narave, to je fizi�na intimnost ali 

spolni stiki. Sem prištevajo tudi verbalno in neverbalno spolno nadlegovanje; 

– diskriminatorna navodila predstavljajo posebno vrsto diskriminacije, na osnovi katerih se 

neka oseba diskriminira; 

– trpin�enje ali mobbing je ponavljajo�e se, sistemati�no ali dolgo trajajo�e, negativno, 

neeti�no, žaljivo, verbalno ali neverbalno dejanje ene ali ve� oseb na delovnem mestu, ki 

je usmerjeno proti drugi osebi ali skupini; 

– viktimizacija se zgodi, ko nekdo utrpi negativne posledice zato, ker se je pritožil zaradi 

diskriminacije ali posredoval dokaze v zvezi z njo. 
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3 PRAVNA UREDITEV UPRAVLJANJA RAZNOLIKOSTI V DELOVNEM 

RAZMERJU V SLOVENIJI 

Slovenska zakonodaja razlikuje med razli�nimi oblikami diskriminacije in definira nekatere 

pojme. Osnova slovenske zakonodaja temelji na nekaterih sprejetih ukrepih Evropske unije. V 

nadaljevanju so navedeni zakoni in nekateri klju�ni �leni glede upravljanja z raznolikostjo in 

diskriminacijo v Sloveniji. Priložena je tudi preglednica z naštetimi pomembnejšimi 

mednarodni pravnimi viri na podro�ju prepovedi diskriminacije. 

3.1 Ustava RS 

Ustava RS (URS, Uradni list RS, št. 33/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004 in 

68/2006) je v hierarhiji najvišji pravni vir in temeljni akt RS. Vsi zakoni morajo biti usklajeni 

z njo. V 14. �lenu URS je opredeljena enakost pred zakonom, in sicer so v Sloveniji 

vsakomur zagotovljene enake �lovekove pravice in temeljne svoboš�ine ne glede na 

narodnost, raso, spol, jezik, vero, politi�no ali drugo prepri�anje, gmotno stanje, rojstvo, 

izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliš�ino. Z vidika 

upravljanja raznolikosti sta pomembna 34. in 35. �len, ki pravita, da ima vsakdo pravico do 

osebnega dostojanstva in varnosti ter da je zagotovljena nedotakljivost �lovekove telesne in 

duševne celovitosti, njegove zasebnosti in osebnostnih pravic. Protiustavno je vsakršno 

spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, 

rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti (63. �len URS). URS tudi opredeljuje, 

da država ustvarja možnost za zaposlovanje in delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo (66. 

�len URS). 

3.2 Zakon o delovnih razmerjih 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, št. 42/2002, 103/2007, 21/2013) je glavni 

delovnopravni vir, ki posredno ureja podro�je upravljanja raznolikosti. Postavlja pravne 

standarde pri vklju�evanju delavcev v delovni proces, zagotavlja usklajen potek delovnega 

procesa ter ureja podro�je brezposelnosti, pri �emer je upoštevana pravica delavcev do 

svobode dela, dostojanstva pri delu ter varstvo interesov delavcev v delovnem razmerju (2. 

odstavek 1. �lena).  

Prepoved diskriminacije in povra�ilnih ukrepov je zajeta v 6. �lenu ZDR. V nadaljevanju 

navaja, da delodajalec mora iskalcu zaposlitve pri zaposlovanju ali delavcu v �asu trajanja 

delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotavljati enako 

obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etni�no poreklo, nacionalno in socialno poreklo, 

spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepri�anje, starost, spolno 

usmerjenost, družinsko stanje, �lanstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno 

okoliš�ino v skladu s tem zakonom, predpisi o uresni�evanju na�ela enakega obravnavanja in 
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predpisi o enakih možnostih žensk in moških. Enako obravnavo glede na osebne okoliš�ine 

mora delodajalec zagotavljati kandidatu oz. delavcu zlasti pri zaposlovanju, napredovanju, 

usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, pla�ah in drugih prejemkih iz delovnega 

razmerja, odsotnostih iz dela, delovnih razmerah, delovnem �asu in odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi. 

V 3. odstavku 6. �lena ZDR sta prepovedani neposredna in posredna diskriminacija zaradi 

katere koli osebne okoliš�ine, navedene v 1. odstavku tega �lena. Razložena sta pojma 

neposredne in posredne diskriminacije, in sicer neposredna diskriminacija obstaja, �e je oseba 

zaradi dolo�ene osebne okoliš�ine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah 

obravnavana manj ugodno kot druga oseba. Posredna diskriminacija zaradi osebne okoliš�ine 

pa obstaja, kadar je oseba z dolo�eno osebno okoliš�ino bila, je ali bi lahko bila zaradi 

navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse v enakih ali podobnih situacijah in pogojih 

v manj ugodnem položaju kot druge osebe, razen �e ta predpis, merilo ali prakso objektivno 

upravi�uje zakonit cilj in �e so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna. 

Neposredna ali posredna diskriminacija so tudi navodila za diskriminiranje oseb na osnovi 

katere koli osebne okoliš�ine. 

Za diskriminacijo se po 6. �lenu ZDR šteje tudi manj ugodno obravnavanje delavcev, ki je 

povezano z nose�nostjo ali s starševskim dopustom.  

Pomembna je tudi razlaga, kdaj razli�no obravnavanje ne pomeni diskriminacije, in sicer 

razli�no obravnavanje, temelje�e na kateri od osebnih okoliš�in iz prvega odstavka istega 

�lena, ne pomeni diskriminacije, �e zaradi narave dela oz. okoliš�in, v katerih se delo 

opravlja, dolo�ena osebna okoliš�ina predstavlja bistven in odlo�ilen pogoj za delo in je 

takšna zahteva sorazmerna ter upravi�ena z zakonitim ciljem.  

Dokazovanje obstoja diskriminacije je opredeljeno v 6. odstavku  6. �lena ZDR, in sicer �e 

kandidat oz. delavec v primeru spora navaja dejstva, ki upravi�ujejo domnevo, da je bila 

kršena prepoved diskriminacije, mora delodajalec dokazati, da v obravnavanem primeru ni 

kršil na�ela enakega obravnavanja oz. prepovedi diskriminacije.  

ZDR ureja tudi prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpin�enja na delovnem mestu. 

Po 7. �lenu je prepovedano spolno in drugo nadlegovanje, ki se šteje za diskriminacijo po 

dolo�bah ZDR. Prepovedano je trpin�enje na delovnem mestu. Trpin�enje na delovnem mestu 

je vsako ponavljajo�e se ali sistemati�no, graje vredno ali o�itno negativno in žaljivo ravnanje 

ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. 

3.3 Zakon o enakosti moških in žensk 

Namen zakona, ki ga opredeljuje 1. �len (ZEMŽ, Uradni list RS, št. 59/2002), je dolo�anje 

skupnih temeljev za izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti žensk in 
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moških na vseh podro�jih družbenega življenja. Namen zakona je tudi ustvarjanje enakih 

možnosti, kar je tudi naloga celotne družbe in pomeni odstranjevanje ovir za vzpostavljanje 

enakosti spolov, zlasti s prepre�evanjem in odpravljanjem neenakega obravnavanja spolov kot 

oblike diskriminacije v praksi, ki izvira iz tradicionalno in zgodovinsko pogojenih razli�nih 

družbenih vlog ter ustvarjanja pogojev za vzpostavljanje enake zastopanosti obeh spolov na 

vseh podro�jih družbenega življenja. 

ZEMŽ za uresni�evanje svojega namena opredeljuje splošne in posebne ukrepe za ustvarjanje 

enakih možnosti, dolo�a nosilce nalog, njihove pristojnosti in obveznosti, uvaja posebno 

neformalno obravnavanje primerov domnevnega neenakega obravnavanja spolov in 

zagovornico oz. zagovornika enakih možnosti kot pooblaš�eno osebo za obravnavanje teh 

primerov ter dolo�a pravice in obveznosti subjektov, udeleženih v teh primerih (2. �len 

ZEMŽ). 

Z ZEMŽ sta opredeljena pojma enakosti spolov in enakega obravnavanja spolov. Opredeljeni 

so tudi nosilci nalog, njihove pristojnosti in obveznosti. Pojem enakost spolov po tem zakonu 

pomeni, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh podro�jih javnega in zasebnega 

življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj 

osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od 

rezultatov, ki jih prinaša razvoj (4. �len). Po tem zakonu enako obravnavanje spolov pomeni 

odsotnost neposredne in posredne oblike diskriminacije zaradi spola. Neposredna 

diskriminacija zaradi spola obstaja, �e je oseba zaradi svojega spola bila, je ali bi lahko bila v 

enakih ali podobnih okoliš�inah obravnavana manj ugodno kot oseba nasprotnega spola (2. 

odstavek 5. �lena ZEMŽ). Posredna diskriminacija zaradi osebne okoliš�ine obstaja, kadar je 

oseba z dolo�eno osebno okoliš�ino bila, je ali bi bila zaradi navidezno nevtralnega predpisa, 

merila ali prakse v enakih ali podobnih situacijah in pogojih v manj ugodnem položaju kot 

druge osebe, razen �e te dolo�be, merila ali ravnanja objektivno upravi�uje zakoniti cilj in �e 

so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna (3. odstavek 5. �lena ZEMŽ).  Nosilci 

nalog so državni zbor, vlada in ministrstva, lokalne skupnosti, politi�ne stranke, varuhinja oz. 

varuh �lovekovih pravic. 

3.4 Zakon o uresni�evanju na�ela enakega obravnavanja 

Zakon o uresni�evanju na�ela enakega obravnavanja (ZUNEO, Uradni list RS, št. 50/2004, 

61/2007) dolo�a skupne temelje in izhodiš�a za zagotavljanje enakega obravnavanja vsakogar 

pri uveljavljanju njegovih ali njenih pravic in obveznosti ter pri uresni�evanju �lovekovih 

pravic in temeljnih svoboš�in. Dolo�a subjekte, ki z ukrepi v okviru svojih pristojnosti 

ustvarjajo pogoje za uresni�evanje na�ela enakega obravnavanja ter skrbijo za osveš�anje 

diskriminiranih oseb in domnevnih kršiteljev oz. kršiteljic kot tudi družbe kot celote, ter 

vzpostavlja institucionalne pogoje za delovanje zagovornika oz. zagovornice na�ela enakosti, 

ki z obravnavo primerov domnevnega neenakega obravnavanja po dolo�bah tega zakona nudi 
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pomo� diskriminiranim osebam. Dolo�a skupne posebnosti, ki veljajo za pravno varstvo 

diskriminiranih oseb v sodnih in upravnih postopkih, sproženih zaradi z zakonom dolo�ene 

kršitve prepovedi diskriminacije na osnovi osebnih okoliš�in. 

Po 2. �lenu ZUNEO je kot v ZEMŽ enako obravnavanje zagotovljeno ne glede na spol, 

narodnost, raso ali etni�no poreklo, vero ali prepri�anje, invalidnost, starost, spolno 

usmerjenost ali drugo osebno okoliš�ino, zlasti v zvezi: 

– s pogoji za dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica, vklju�no z izbirnimi merili in 

pogoji zaposlovanja ne glede na vrsto dejavnosti in na vseh ravneh poklicne hierarhije, 

vklju�no z napredovanjem, 

– z dostopom do vseh oblik in do vseh ravni karierne orientacije in svetovanja, poklicnega 

in strokovnega izobraževanja in usposabljanj, nadaljnjega poklicnega usposabljanja ali 

preusposabljanja, vklju�no z delovno prakso, 

– z zaposlitvenimi pogoji in pogoji dela, vklju�no s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi in 

pla�ami, 

– s �lanstvom in vklju�evanjem delavcev ali delodajalcev ali vsako organizacijo, katere 

�lani ali �lanice opravljajo dolo�en poklic, vklju�no z ugodnostmi, ki jih zagotavljajo 

take organizacije, 

– s socialno zaš�ito, vklju�no s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom, 

– s socialnimi ugodnostmi, 

– z izobraževanjem, 

– z dostopom do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vklju�no s stanovanji, in 

preskrbo z njimi. 

�len 3 je pomemben, ker navaja, da diskriminirane osebe in osebe, ki pomagajo žrtvi 

diskriminacije, ne smejo biti izpostavljene neugodnim posledicam zaradi ukrepanja, ki ima za 

cilj uveljavitev prepovedi diskriminacije.  

Z zakonom sta opredeljena pojma enakega obravnavanja (4. �len ZUNEO) in nadlegovanja 

(5. �len ZUNEO). Primere domnevnih kršitev prepovedi diskriminacije v skladu s tem 

zakonom obravnava zagovornik oz. zagovornica na�ela enakosti (1. odstavek 11. �lena 

ZUNEO). V primeru kršitev prepovedi diskriminacije iz 3. �lena tega zakona lahko 

diskriminirane osebe zahtevajo obravnavo kršitev v sodnih in upravnih postopkih ter pred 

drugimi pristojnimi organi pod pogoji in na na�in, dolo�en v zakonu, in imajo pravico do 

odškodnine po splošnih pravilih civilnega prava (1. odstavek 22. �lena ZUNEO). V drugem 

odstavku istega �lena navaja, da kadar diskriminirana oseba v postopkih iz prejšnjega 

odstavka navaja dejstva, ki opravi�ujejo domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije, 

mora domnevni kršitelj oz. kršiteljica dokazati, da v obravnavanem primeru ni kršil na�ela 

enakega obravnavanja oz. prepovedi diskriminacije. 
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3.5 Zakon o urejenosti trga dela 

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Uradni list RS, št. 80/2010, 63/2013) ureja ukrepe države 

na trgu dela, s katerimi se zagotavljata izvajanje storitev javne službe na podro�ju 

zaposlovanja in ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter delovanje sistema zavarovanja za 

primer brezposelnosti, dolo�ajo izvajalci ukrepov, predpisujejo pogoji in postopki za 

uveljavljanje posameznih pravic in storitev, ki jih dolo�a ta zakon, urejajo na�in financiranja 

ukrepov ter spremljanje, vrednotenje in nadzor nad njihovim izvajanjem ter ureja 

zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku (1. �len). V nadaljevanju 1. �len opredeljuje, 

da se ukrepi izvajajo za brezposelne in zaposlene osebe ter druge iskalce zaposlitve, 

delodajalce in druge osebe, ki iš�ejo informacije in nasvete o pogojih in možnostih 

zaposlovanja v RS in Evropski uniji.  

Namen zakona je s hitrejšim ukrepanjem države na trgu dela pove�ati varnost iskalcev 

zaposlitve, zlasti brezposelnih oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Cilj je vzpostaviti 

mrežo izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, ki bo 

omogo�ala svobodno izbiro zaposlitve oz. poklica, skladnega s posameznikovimi 

kompetencami in možnostmi zaposlitve, ter doseganje �im višje stopnje zaposlenosti. 

Pove�anje varnosti in ve�ja zaposljivost se zagotavljata tudi z ukrepi aktivne politike 

zaposlovanja, ki so namenjeni usposabljanju in izobraževanju v skladu s potrebami trga dela, 

pospeševanju zaposlovanja in odpiranju novih delovnih mest (1. odstavek 3. �lena ZUTD). 

Skladno s tem zakonom ima vsakdo pravico do svetovanja in pomo�i v potrebnem obsegu, da 

se prepre�i in odpravi njegova brezposelnost, ter obveznost, da aktivno prispeva k temu. Cilj 

zakona je tudi zagotavljanje varnosti zavarovancev v primerih nastanka brezposelnosti brez 

njihove krivde ali proti njihovi volji z zagotovitvijo denarnih nadomestil po na�elih 

vzajemnosti in solidarnosti (3. odstavek 3. �lena ZUTD). V 7. �lenu je opredeljena obveznost 

prijave in objave prostega delovnega mesta oz. vrste dela, in sicer da delodajalci morajo 

Zavodu RS za zaposlovanje poslati prijavo prostega delovnega mesta oz. vrste dela, v kateri 

dolo�ijo pogoje za opravljanje dela. Prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela ni 

potrebna, kadar delodajalec sklepa novo pogodbo o zaposlitvi za dolo�en ali nedolo�en �as za 

isto delovno mesto ali vrsto dela z že zaposlenim delavcem ali kadar se v skladu s predpisi o 

delovnih razmerjih lahko izjemoma sklene pogodba o zaposlitvi brez javne objave (1. 

odstavek 7. �lena). 

3.6 Kazenski zakonik 

Pravni red RS dolo�a tudi kazenske sankcije v primeru kršenja posameznih pravic. V 

Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/2008, 39/2009, 91/2011) je hujskanje k 

nacionalnemu, rasnemu ali verskemu sovraštvu, ki bi pomenilo spodbujanje k diskriminaciji, 

sovraštvu ali nasilju, dolo�eno kot kaznivo dejanje. Po 131. �lenu KZ-1 kdor zaradi razlike v 

narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etni�ni pripadnosti, spolu, jeziku, politi�nem ali 
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druga�nem prepri�anju, spolni usmerjenosti, premoženjskem stanju, rojstvu, genetski 

dediš�ini, izobrazbi, družbenem položaju ali kakšni drugi okoliš�ini prikrajša koga za katero 

izmed �lovekovih pravic ali temeljnih svoboš�in, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali 

dolo�ene z ustavo ali zakonom, ali mu takšno pravico ali svoboš�ino omeji ali kdor na osnovi 

takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje z denarno 

kaznijo ali z zaporom do enega leta. �e tako dejanje stori uradna oseba z zlorabo uradnega 

položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do treh let. 

Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je v KZ-1 uvrš�eno med kazniva dejanja 

zoper javni red in mir (297. �len KZ-1). V zvezi z diskriminacijo lahko pride tudi do drugih 

kaznivih dejanj: kršitve enakopravnosti (131. �len KZ-1), razžalitve (158. �len KZ-1), žaljive 

obdolžitve (160. �len KZ-1), kršitve temeljnih pravic delavcev (196. �len KZ-1), šikaniranja 

na delovnem mestu (197. �len), kršitve pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti (198. �len 

KZ-1), zbujanja sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ki temelji na kršitvi na�ela enakosti (297. 

�len KZ-1), ter oviranja verskih obredov (311. �len KZ-1). 

3.7 Pomembnejše direktive Evropske unije 

Evropska unija (v nadaljevanju EU) z direktivami dolo�i cilje, ki jih morajo države �lanice 

uresni�iti, na�in uresni�evanja pa prepusti njim. Direktive se uporabljajo za usklajevanje 

nacionalnih zakonodaj. V nadaljevanju so opisane tri pomembnejše direktive s podro�ja 

enakosti in diskriminacije. 

Direktiva Sveta 2000/43/ES o izvajanju na�ela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso 

ali narodnost dolo�a okvir za boj proti diskriminaciji na osnovi rase ali narodnosti ter države 

�lanice spodbuja pri uveljavitvi na�ela enakega obravnavanja. Ne sme biti nobene neposredne 

ali posredne diskriminacije na osnovi rase ali narodnosti. Ta direktiva predstavlja najnižji 

standard in mora zato delovati kot temelj, na katerem se oblikuje celovita 

protidiskriminacijska politika držav. Državljane š�iti na podro�ju izobraževanja, socialne 

zaš�ite, vklju�no s socialnim in zdravstvenim zavarovanjem, na podro�ju socialnih prejemkov 

ter pri dostopu do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vklju�no z nastanitvijo. Ta 

zakonodaja š�iti samo tiste osebe, ki so bile diskriminirane zaradi rasne ali etni�ne 

pripadnosti. 

Direktiva 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu 

zagotavlja na�ela enakih možnosti in enakega obravnavanja moških in žensk na podro�ju 

zaposlovanja in poklicnega dela. Vsebuje dolo�be za uresni�evanje na�ela enakega 

obravnavanja v zvezi z dostopom do zaposlitve, vklju�no z napredovanjem in dostopom do 

poklicnega usposabljanja. Vsebuje dolo�be glede enakega obravnavanja v zvezi z delovnimi 

pogoji, vklju�no s pla�ilom in poklicnimi sistemi socialne varnosti. V tej direktivi so tudi 

opredeljeni pojmi neposredne in posredne diskriminacije ter nadlegovanja. 
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Direktiva Sveta 2006/54/ES o uresni�evanju na�ela enakih možnostih ter enakega 

obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu daje splošni okvir boja 

proti diskriminaciji zaradi vere ali prepri�anja, hendikepiranosti, starosti ali spolne 

usmerjenosti pri zaposlovanju in delu, da bi v državah �lanicah uresni�evali na�elo enakega 

obravnavanja. Prepre�uje neposredno in posredno diskriminacijo zaradi katerega koli zgoraj 

navedenega razloga. Prepoved diskriminacije vklju�uje razli�ne vidike, kot so pla�ilo, 

prenehanje zaposlitve, poklicni sistemi socialne varnosti in podobno. 

Preglednica 1: Pomembnejši mednarodni pravni viri na podro�ju prepovedi 

 diskriminacije 

 
Vir: Fakulteta za management Koper 2011, 27. 

Organizacija združenih narodov (OZN)
1948 Splošna deklaracija o �lovekovih pravicah - prva mednarodna kodifikacija na-

�ela prepovedi diskriminacije
1966 Mednarodni pakt o državljanskih in politi�nih pravicah - zagotovitev pravic

iz parkta vsem, ne glede na osebne okoliš�ine
1966 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah - omejitev 

pravic iz pakta je mogo�a samo z zakonom in z dolo�enim namenom
Svet Evrope (SE)
1950 Evropska konvencija o �lovekovih pravicah in temeljnih svoboš�inah - prepo-

ved diskriminacije pri uresni�evanju pravic, dolo�enih s EK�P - prepoved dis-
kriminacije vklju�uje tudi pripadnost narodnostni manjšini

2005 Protokol številka 12 k EK�P - splošna prepoved diskriminacije pri izvajanju
katerekoli pravice; zajema tudi javno oblast

1966 Evropska socialna listina (ESL) - prepoved razlikovanja na podlagi kakršne-
koli osebnostne zna�ilnosti

Mendarodna organizacija dela (MOD)
1958 Konvencija MOD št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih - prepo-

ved diskriminacije na delovnem mestu ter zaš�ita pred diskriminacijo
Evropska unija (EU)
1977 Amsterdamska pogodba - temeljna prepoved diskriminacije ter pooblastilo

za sprejem ukrepov pri boju proti diskriminaciji
2000 Direktiva 2000/43/ES o izvajanju na�ela enakega obravnavanja ne glede na 

raso ali narodnost - zaš�ita pred diskriminacijo tudi na podro�jih izobraževa-
nja in socialne varnosti

2000 Direktiva 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlova-
nju in delu - prepoved diskriminacije na delovnem mestu

2006 Direktiva 2006/54/ES o uresni�evanju na�ela enakih možnosti ter enakega 
obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu - splošna 
prepoved diskriminacije na podlagi spola v delovnih razmerjih

2010 Pogodba o delovanju EU in Listina EU o temeljnih pravicah - prepoved diskri-
minacije in zaveza za boj proti diskriminaciji
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4 STRNJEN PRIKAZ PRAKSE INSTITUCIJ, KI SE UKVARJAJO S 

PREPRE�EVANJEM DISKRIMINACIJE NA DELOVNEM MESTU V RS 

Da se ukrepanje diskriminiranih oseb oz. oseb, izpostavljenih neenakemu obravnavanju, ne 

omeji le na neformalno ugovarjanje v postopku prikazuje slika 2 (potek ukrepanja v primeru 

diskriminacije oz. neenakega obravnavanja). Razvidno je, da je v Sloveniji možnih kar nekaj 

poti pri ukrepanju proti diskriminaciji. 

 

Slika 2: Shema varstvenih poti 

Vir: Urad za enake možnosti RS 2010, 59. 

V primerih diskriminacije oz. neenakega obravnavanja od posamezne institucije, ustanove ali 

podjetja je primerno težavo najprej skušati rešiti znotraj institucije, v kateri so bile te pravice 

kršene. Pomembne so vzpostavljene notranje pritožbene poti, prek katerih se lahko pritoži 

zoper najrazli�nejša ravnanja ali opustitve, s katerimi je bila kršena pravica do enakega 

obravnavanja.  

Državni zbor RS (7. �len ZUNEO), Vlada RS, ministrstva in drugi državni organi ter organi 

samoupravnih lokalnih skupnosti so dolžni ustvarjati pogoje za enako obravnavanje oseb z 

osveš�anjem in spremljanjem položaja na tem podro�ju ter z ukrepi normativne in politi�ne 

narave. To so zlasti pozitivne obveznosti, ki u�inkujejo tudi navzven, ne le v okviru 

neposredne uporabe javnih pooblastil ter pri notranjem delovanju organov oblasti. Državni 

organi so dolžni odstranjevati vse strukturne prepreke, ki povzro�ajo diskriminacijo, in 

ustvarjati normativni okvir in politike za prepre�evanje diskriminacije. Dolžni so tudi 
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osveš�ati javnost in si prizadevati za spremembo obstoje�ih diskriminatornih družbenih 

vzorcev v družbi. 

V nadaljevanju so našteti in opisani organi, ki so v Sloveniji zadolženi za ukrepanje v primeru 

diskriminacije oz. neenakega obravnavanja. Skozi statisti�ne podatke je prikazana prisotnost 

diskriminacije oz. neenakega obravnavanja v Sloveniji. 

4.1 Varuh �lovekovih pravic 

Varuh �lovekovih pravic je ena izmed institucij, na katere se lahko obrnemo v primeru 

diskriminacije. V slovenski ustavni sistem je bila vpeljana z URS. Varuha �lovekovih pravic 

opredeljuje 159. �len v URS, ki dolo�a, da se za varovanje �lovekovih pravic in temeljnih 

svoboš�in v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih 

pooblastil z zakonom dolo�i varuh pravic državljanov. 

Zakon, ki dolo�a pristojnosti in pooblastila ter daje zakonsko podlago za njegovo ustanovitev, 

je Zakon o varuhu �lovekovih pravic (ZVarCP, Uradni list RS, št. 71/1993, 15/1994,  

109/2012). 

Varuh �lovekovih pravic (Varuh �lovekovih pravic RS, b. l. a.) je institucija s širokimi 

pristojnostmi do državnih in drugih organov, ki izvajajo javna pooblastila. Z nalogami in 

pooblastili, ki jih ima, je dodatno sredstvo zunajsodnega varstva pravic posameznikov.  

Varuh (Varuh �lovekovih pravic RS, b. l. b.) je nadzornik oblasti, saj s svojim delovanjem 

omejuje njeno samovoljo pri poseganju v �lovekove pravice in temeljne svoboš�ine, njegovo 

delo ni omejeno samo na neposredne kršitve v ustavi navedenih �lovekovih pravic in 

svoboš�in, ampak lahko deluje v primeru kakršne koli kršitve katere koli pravice posameznika 

s strani nosilcev oblasti. V razmerju do drugih državnih organov je samostojen in neodvisen 

organ (4. �len ZVarCP). O svojem delu poro�a državnemu zboru z rednimi letnimi ali 

posebnimi poro�ili (5. �len ZVarCP). 

Postopek pri varuhu je neformalen in za stranke brezpla�en. Voditi ga je dolžan nepristransko 

in v vsaki zadevi pridobiti stališ�a prizadetih strani (9. �len ZVarCP). Posebnost varuha je, da 

ni pristojen za nadzor zasebnih delodajalcev. Njegove pristojnosti so po 1. �lenu ZVarCP 

omejene na obravnavanje zadev, ki se nanašajo na kršitev �lovekovih pravic in temeljnih 

svoboš�in, za katere so odgovorni državni organi, organi lokalne samouprave in nosilci javnih 

pooblastil. 

Varuh torej nima pristojnosti do zasebnega sektorja, zato pobudnikom, ki zatrjujejo kršenje 

svojih pravic v zasebnem sektorju, svetujejo, da dajo prijavo inšpekcijskim službam in drugim 

nadzornim institucijam. 
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Varuh lahko ob ugotovljeni kršitvi ali nepravilnosti ukrepa tako, da organu, ki je povzro�il 

kršitev ali nepravilnost, posreduje predlog, mnenje, kritiko ali priporo�ilo. Predlaga lahko, da 

organ ponovno izvede dolo�en postopek v skladu z zakonom, lahko predlaga povrnitev škode, 

lahko pa predlaga tudi drug na�in za odpravo nepravilnosti, ki je bila povzro�ena, npr. uvedba 

disciplinskega postopka zoper uslužbence organov, ki so zakrivili ugotovljeno nepravilnost 

(39. �len ZVarCP). 

Statistika za obdobje 2007–2011 

Prikazane so kršitve na osnovi ustavnih pravic iz delovnopravnih zadev in diskriminacije v 

okviru dela varuha v obdobju 5 let in njegova u�inkovitost reševanja. 

Preglednice v nadaljevanju prikazujejo statisti�ne podatke o odprtih zadevah1, zadevah v 

obravnavi2 in zaklju�enih zadevah3 pri varuhu �lovekovih pravic RS od leta 2007 do leta 

2011. Podatki zajemajo tri od dvanajstih podro�ji dela varuha, in sicer ustavne pravice, 

delovnopravne zadeve in diskriminacijo. Vsa ostala podro�ja dela so zajeta v to�ki 4. 

Preglednica 2: Število odprtih zadev pri varuhu �lovekovih pravic RS za obdobje 2007–

2011 (zajeta so tri podro�ja dela) 

Odprte zadeve
PODRO�JE 2007 2008 2009 2010 2011

DELA Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež
1. Ustavne pravice 98 3,50% 160 5,60% 119 4,50% 150 5,70% 165 6,60%
2. Delovnopravne zadeve 200 7,20% 248 8,60% 213 8,10% 191 7,30% 187 7,40%
3. Diskriminacija 49 1,80% 76 2,60% 52 2,00% 54 2,10% 49 2,00%
4. Ostala podro�ja dela 2422 87,50% 2394 83,20% 2239 85,40% 2239 84,90% 2111 84,00%
Skupaj 2769 100% 2878 100% 2623 100% 2620 100% 2512 100%

 

Vir: Varuh �lovekovih pravic RS 2008, 260–275; Varuh �lovekovih pravic RS 2009, 328–340; Varuh 
�lovekovih pravic RS 2010, 356–371; Varuh �lovekovih pravic RS 2011, 366–378; Varuh 
�lovekovih pravic RS 2012, 395–410. 

                                                
1 Odprte zadeve so vse pobude, prispele na varuhov naslov od 1. januarja do 31. decembra za 
obravnavano leto. 
2 Zadeve v obravnavi poleg odprtih zadev za teko�e leto vklju�ujejo še prenesene zadeve, to so 
nedokon�ane zadeve iz prejšnjih let. Vklju�ujejo tudi ponovno odprte zadeve, torej zadeve, pri katerih 
je bil postopek obravnave na zadnji dan (31. december) prejšnjega leta kon�an, vendar se je v teko�em 
letu zaradi novih vsebinskih dejstev in okoliš�in njihovo obravnavanje nadaljevalo. Ker gre za nove 
postopke v istih zadevah, se v takšnih primerih ne odpira novih spisov. Zaradi tega se spet odprte 
zadeve ne upoštevajo kot teko�e odprte zadeve, temve� spadajo v zadeve v obravnavi. 
3 Pri zaklju�enih zadevah so upoštevane vse zadeve v obravnavi za teko�e leto in ki so kon�ane do 31. 
decembra istega leta.  
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Preglednica 3: Število zadev v obravnavi pri varuhu �lovekovih pravic RS za obdobje 

2007–2011 (zajeta so tri podro�ja dela) 

Zadeve v obravnavi
Podro�je 2007 2008 2009 2010 2011

dela Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež
1. Ustavne pravice 105 3,40% 183 5,40% 155 4,92% 173 5,60% 183 5,95%
2. Delovnopravne zadeve 220 7,10% 292 8,60% 253 8,03% 225 7,30% 238 7,73%
3. Diskriminacija 57 1,90% 104 3,10% 69 2,19% 67 2,20% 61 1,98%
4. Ostala podro�ja dela 2703 87,60% 2807 82,90% 2674 84,86% 2617 84,90% 2595 84,34%
Skupaj 3085 100% 3386 100% 3151 100% 3082 100% 3077 100%

 

Vir: Varuh �lovekovih pravic RS 2008, 260–275; Varuh �lovekovih pravic RS 2009, 328–340; Varuh 
�lovekovih pravic RS 2010, 356–371; Varuh �lovekovih pravic RS 2011, 366–378; Varuh 
�lovekovih pravic RS 2012, 395–410. 

Preglednica 4: Število zaklju�enih zadev v obravnavi pri varuhu �lovekovih pravic RS 

za obdobje 2007–2011 (zajeta so tri podro�ja dela) 

Zaklju�ene zadeve v obravnavi
Podro�je 2007 2008 2009 2010 2011

dela Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež
1. Ustavne pravice 85 2,75% 151 4,46% 136 4,32% 156 5,06% 164 5,33%
2. Delovnopravne zadeve 182 5,90% 259 7,65% 230 7,30% 179 5,81% 212 6,89%
3. Diskriminacija 30 0,97% 89 2,63% 56 1,78% 54 1,75% 96,4 3,13%
4. Ostala podro�ja dela 2355 76,38% 2439 72,06% 2353 74,71% 2201 71,38% 2119,6 68,85%
Skupaj 2652 100% 2938 100% 2775 100% 2590 100% 2592 100%

 

Vir: Varuh �lovekovih pravic RS 2008, 260–275; Varuh �lovekovih pravic RS 2009, 328–340; Varuh 
�lovekovih pravic RS 2010, 356–371; Varuh �lovekovih pravic RS 2011, 366–378; Varuh 
�lovekovih pravic RS 2012, 395–410. 

Statisti�ni pregled obravnavanih pobud kaže na razliko med odprtimi zadevami, zadevami v 

obravnavi in dejansko zaklju�enimi zadevami. V vseh letih je zaznati, da število zadev v 

obravnavi predstavlja najve�ji obseg pobud, saj vsebuje tudi prenesene pobude iz prejšnjih let 

ter nekatere ponovno odprte zadeve. Varuh obravnava ve� podro�ij dela, vendar so v analizi 

zajeta tri pomembnejša z vidika upravljanja z raznolikostjo v zaposlovanju.  

Na podro�ju obravnave ustavnih pravic je v letu 2007 zaznati 24,5 % manj zadev kot leto 

poprej. V letu 2008 jih je bilo obravnavanih kar za 74,3 % ve� glede na leto 2007. V letu 2009 

je bilo v obravnavi 15,3 % manj zadev v primerjavi z letom 2008. V letu 2010 je bilo v 

obravnavi 12,6 % ve� zadev kot v letu 2009, v letu 2011 pa je bilo v obravnavi 5,8 % zadev 

ve� kot v letu 2010. 

Na podro�ju delovnopravnih zadev se je število zadev v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 

pove�alo za 19,6 %, v letu 2008 pa glede na leto 2007 za 32,7 %. V letu 2009 se je število 

zadev v obravnavi glede na leto 2008 zmanjšalo za 13,7 %, v letu 2010 glede na leto 2009 za 

11,1 %, v letu 2011 pa se je število zadev glede na leto 2010 pove�alo za 5,8 %. 

Na podro�ju diskriminacije se je število pobud v letu 2007 glede na leto 2006 pove�alo za 

16,3 %, v letu 2008 pa se je število zadev glede na leto 2007 skoraj podvojilo s 57 na 104. V 
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letu 2009 glede na leto 2008 se je število zadev zmanjšalo za 25,9 %, kar je bilo najbolj 

opazno na podro�ju diskriminacije pri zaposlovanju. V letu 2010 je bilo število zadev skoraj 

enako kot v letu 2009, v letu 2011 pa se je število zadev glede na leto prej zmanjšalo za 9 %. 

V letu 2007 je bilo zaklju�enih 2.652 zadev, kar predstavlja 5,2-odstotno pove�anje glede na 

leto 2006. Po primerjavi števila odprtih zadev z zaklju�enimi zadevami vidimo, da je v letu 

2007 zaklju�enih 4,3 % manj zadev, kot jih je bilo odprtih. V letu 2008 je bilo zaklju�enih 

2.938 zadev, kar glede na leto 2007 predstavlja 10,8-odstotno pove�anje. Po primerjavi števila 

zaklju�enih zadev s številom odprtih zadev je bilo v letu 2008 zaklju�enih 2 % ve� zadev, kot 

jih je bilo odprtih. V letu 2009 je bilo zaklju�enih 2.775 zadev, kar glede na leto 2008 

predstavlja 5,5-odstotno zmanjšanje števila zaklju�enih zadev. Po primerjavi števila 

zaklju�enih zadev s številom odprtih zadev je bilo v letu 2009 zaklju�enih 5,8 % ve� zadev. V 

letu 2010 je bilo zaklju�enih 2.590 zadev, kar je 6,7-odstotno zmanjšanje števila zaklju�enih 

zadev glede na leto 2009. Po primerjavi števila zaklju�enih zadev s številom odprtih zadev je 

bilo zaklju�enih za 1,1 % manj zadev, kot jih je bilo odprtih. V letu 2011 je bilo zaklju�enih 

2.591 zadev, kar je skoraj identi�no kot leta 2010. Po primerjavi števila zaklju�enih zadev s 

številom odprtih zadev je bilo v letu 2011 zaprtih za 3,2 % ve� zadev, kot jih je bilo odprtih. 

4.2 Zagovornik na�ela enakosti 

Zagovornik je instrument Službe za enake možnosti in evropsko koordinacijo pri Ministrstvu 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V skladu z Zakonom o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1, Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 83/03, 45/04, 

61/04, 97/04, 123/04, 24/05, 93/05, 113/05, 89/07, 126/07, 48/09, 8/10, 8/12, 21/12) se je 

ukinil Urad za enake možnosti. Podro�je enakih možnosti je od marca 2012 prevzelo 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS. 

V nasprotju z varuhom �lovekovih pravic zagovornik obravnava tudi primere, pri katerih so 

domnevni kršitelji fizi�ne osebe, podjetja, sindikati, društva in ne le organi oblasti. 

Naloga zagovornika je prepre�evanje in odpravljanje diskriminacije v Sloveniji. 

Zagovornikove naloge (Zagovornik, b. l.) so tudi obravnavanje pritožbe s primeri domnevne 

diskriminacije, izdajanje pravno neobvezujo�ih mnenja o tem, ali je bila oseba v dolo�eni 

situaciji diskriminirana oz. neenako obravnavana zaradi osebnih okoliš�in, v mnenju tudi 

priporo�i kršiteljici ali kršitelju, kako odpraviti kršitev, razloge in posledice. S takšnim 

posredovanjem na neformalen na�in skuša odpraviti kršitev in pomaga izboljšati prakso v 

prihodnje. �e težave ni mogo�e rešiti na takšen na�in, pa lahko inšpekcijam predlaga pregon 

prekrška. Postopek pred zagovornikom je brezpla�en in zaupen. 

Zagovornik (Zagovornik, b. l.) nudi pomo� tudi z nasveti o tem, katere pravne poti imajo 

osebe na voljo in kako jih uporabiti pred drugimi državnimi organi. Zagovornika se lahko 
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prosi za mnenje, ali ravnanje je oz. bi lahko predstavljalo diskriminacijo, in za nasvet o tem, 

kako ravnati, da bi se izognili diskriminaciji in da bi bolj u�inkovito zagotavljali spoštovanje 

pravice do enakega obravnavanja. Daje tudi splošne informacije o problemu diskriminacije in 

stanju na tem podro�ju v Sloveniji. 

�e kršitelj (Urad za enake možnosti, b. l.; Zagovornik, b. l.) upošteva zagovornikovo mnenje, 

se na tak na�in dobi moralno zadoš�enje, nekatere posledice kršitve se skuša odpraviti, 

postopek pa se zaklju�i. To sicer ne pomeni, da se pravic ne more uveljavljati še v drugih 

postopkih. �e se zagovornikovo mnenje ne upošteva, se zadevo praviloma posreduje v 

obravnavo pristojni inšpekciji, ki lahko zoper kršitelja uvede postopek o prekršku in izre�e 

globo.  

Statistika za obdobje 2006–2010 

V nadaljevanju so predstavljeni statisti�ni podatki obravnavanih primerov za obdobje 5 let.  

Razvidna je prisotnost raznolikosti glede na parameter osebne okoliš�ine. 

a) Obravnavane pobude glede na osebno okoliš�ino za leto 2006 

Preglednica 5: Število obravnavanih primerov glede na osebno okoliš�ino za leto 2006 

Osebna okoliš�ina Število primerov
Spol 16
Narodnost oz. etni�na pripadnost 4
Invalidnost 5
Starost 4
Zdravstveno stanje 2
Versko in drugo prepri�anje 1
Spolna usmerjenos, spolna identiteta 1
Izobrazba 1
Videz 1
Nejasna osebna okoliš�ina/drugo 8
Skupaj 43  

Vir: Urad za enake možnosti RS 2007, 4. 

Zagovornica je v letu 2006 obravnavala 43 primerov, od tega 7 pobud iz leta 2005 in 36 

pobud, prejetih v letu 2006. Pobudniki so najpogosteje zatrjevali diskriminacijo na osnovi 

spola, sledita invalidnost, starost in narodnost oz. etni�na pripadnost. Najve�ji delež so 

predstavljali primeri s podro�ja delovnih razmerij. 
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b) Obravnavane pobude glede na osebno okoliš�ino za leto 2007 

Preglednica 6: Število obravnavanih primerov glede na osebno okoliš�ino za leto 2007 

Osebna okoliš�ina Število primerov
Spol 17
Narodnost oz. etni�na pripadnost 2
Invalidnost ali zdravstveno s tanje 6
Starost 6
Versko in drugo prepri�anje 3
Spolna usmerjenos , spolna identiteta 3
�lans tvo v s indikatu 2
Nejasna osebna okoliš�ina/drugo 8
Skupaj 47  

Vir: Urad za enake možnosti RS 2008, 6. 

Zagovornica je v letu 2007 obravnavala 47 primerov, od tega 6 pobud iz leta 2006 in 41 

pobud, prejetih v letu 2007. Pobudniki so najpogosteje zatrjevali diskriminacijo na osnovi 

spola, sledita invalidnost in starost. Najve�ji delež so predstavljali primeri s podro�ja delovnih 

razmerij. 

c) Obravnavane pobude glede na osebno okoliš�ino za leto 2008 

Preglednica 7: Število obravnavanih primerov glede na osebno okoliš�ino za leto 2008 

Osebna okoliš�ina Število primerov
Spol 9
Narodnost oz. etni�na pripadnost 5
Invalidnost ali zdravstveno s tanje 5
Starost 5
Versko in drugo prepri�anje 3
Spolna usmerjenos , spolna identiteta 4
Starševstvo ali nose�nost 4
Zakonski s tan 1
Nejasna osebna okoliš�ina/drugo 11
Skupaj 47  

Vir: Urad za enake možnosti RS 2009, 5. 

V letu 2008 je zagovornik obravnaval 47 primerov, od tega 2 iz leta 2007 in 45 zadev 

teko�ega leta. Najve�ji delež zavzemajo primeri s podro�ja delovnih razmerij. Pobudniki so 

zatrjevali diskriminacijo na osnovi spola, invalidnosti in starosti. Primeri pod drugo se 

nanašajo predvsem na domnevno neenako obravnavanje v sodnih postopkih oz. pred ostalimi 

državnimi organi. 
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d) Obravnavane pobude glede na osebno okoliš�ino za leto 20094 

Preglednica 8: Število obravnavanih primerov glede na osebno okoliš�ino za leto 2009 

Osebna okoliš�ina Število primerov
Spol 16
Narodnost oz. etni�na pripadnost 10
Invalidnost ali zdravstveno s tanje 6
Starost 8
Versko in drugo prepri�anje 2
Spolna usmerjenos , spolna identiteta 5
Starševstvo ali nose�nost 8
Zakonski s tan 1
Gmotni položaj 2
Izobrazba/delovne izkušnje 2
Nejasna osebna okoliš�ina/drugo 10
Skupaj 70  

Vir: Urad za enake možnosti RS 2010, 23. 

Zagovornik je v letu 2009 v obravnavo prejel 68 primerov domnevne diskriminacije na 

osnovi vložene pobude. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 6 pobud. Skupno število pobud v 

obravnavi za leto 2009 je bilo 74. Opazno je postopno naraš�anje, saj je bilo v primerjavi z 

letom 2008 vloženih 23 pobud ve�. Najve�ji delež predstavljajo primeri iz delovnih razmerij 

na osnovi diskriminacije zaradi spola, narodnosti oz. etni�ne pripadnosti, starosti in 

starševstva. 

e) Obravnavane pobude glede na osebno okoliš�ino za leto 20105 

Preglednica 9: Število zaklju�enih/rešenih primerov glede na osebno okoliš�ino za leto 

2010 

Število primerov Število primerov
Osebna  prenesenih iz  prejetih  

okoliš�ina leta 2009 v letu 2010
Spol 6 8
Narodnost oz. etni�na pripadnost 2 3
Invalidnost ali zdravstveno stanje 1 6
Starost 5 2
Versko in drugo prepri�anje 0 0
Politi�no prepri�anje 0 1
Spolna usmerjenos, spolna identiteta 3 4
Starševstvo ali nose�nost 0 2*
Prebivališ�e 1 1
Status/dvojno državljanstvo 1 0
Gmotni položaj 0 4
Izobrazba/delovne izkušnje 1 0
Nejasna osebna okoliš�ina/drugo 2 4
Skupaj 22 33  

Vir: Urad za enake možnosti RS 2011, 151. 
                                                
4 Zaradi dveh primerov, kjer pobudnik/-ca poleg spola kot osebno okoliš�ino navaja tudi starost oz. 
narodnost, skupno število primerov ni enako številu obravnavanih primerov na podlagi pobude, dane v 
letu 2009. 
5 Starševstvo je bilo v dveh pobudah izpostavljeno hkrati s spolom – ve�plastna diskriminacija. 
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Zagovornik je v letu 2010 prejel 66 pobud, iz leta 2009 je bilo prenesenih še skupaj 30 pobud, 

tako je bilo skupaj v obravnavi 96 pobud. Rešenih pobud, prenesenih iz leta 2009, je bilo 

skupaj 22, prejetih in rešenih v letu 2010 pa 33. Vsota vseh rešenih pobud v letu 2010 je 55 

pobud. 

 

Od izpostavljenih problemov se zasledi relativno veliko pove�anje pobud s podro�ja 

prepre�evanja diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti. Od 66 novo prejetih pobud se jih 

je kar 9 nanašalo na vprašanje domnevne diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti oz. 

spolne identitete. 

4.3 Inšpektorat za delo RS 

Inšpektorat RS za delo je upravni organ v sestavi Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti. Opravlja nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, 

kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, pla�e in druge prejemke iz 

delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri 

upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, �e s predpisi ni druga�e dolo�eno 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, b. l. b.). Delovno podro�je 

organa je dolo�eno z Zakonom o inšpekciji dela (ZID, Uradni list, RS, št. 38/94, 32/97 in 

36/00), ki ga dopolnjuje Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list, RS, št. 56/02, 

26/07, 43/07). Prijava pristojnemu inšpektoratu je brezpla�na. 

Podro�je nadzora (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, b. l. c.) 

delovnih razmerij ureja inšpekcija nadzora delovnih razmerij, podro�je nadzora varnosti in 

zdravja pri delu pa inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu. Podro�ji dela inšpektorjev 

se razlikujeta po na�inu opravljanja nadzora. Pri delovnih razmerjih gre najve�krat za 

preglede internih aktov in dokumentov, kot so pogodba o zaposlitvi, listine o izpla�ilih pla�, 

nadomestilih, dodatkih itd. Pri pregledih gre za ugotavljanje kršitev pravic in obveznosti 

delodajalca in delavca.  

Pri opravljanju nalog ima inšpektor pri fizi�ni ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski 

nadzor, pravico pregledati prostore, objekte, poslovne knjige, pogodbe itd. državnih organov, 

gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov.  

V primerih diskriminacije se lahko vloži prijavo na pristojni inšpektorat. Prijavo lahko vloži 

vsakdo, žrtev ali drug posameznik ali nevladna organizacija. Prijava je lahko tudi anonimna.  

V primerih (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, b. l. d.), da 

inšpektor ugotovi, da je kršen zakon ali drugi predpis oziroma akt, katerega izvajanje 

nadzoruje, ima pravico in dolžnosti, da odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in 

pomanjkljivosti v roku, ki ga sam dolo�i. Pravico ima kršitelju naložiti pla�ilo denarne kazni 
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in podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pravico ima 

tudi pristojnemu organu predlagati sprejem ukrepov, odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, 

za katere je pooblaš�en z zakonom in drugim predpisom.  

Inšpektor (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, b. l. e.) daje 

delodajalcem in delavcem tudi strokovno pomo� v zvezi z uresni�evanjem zakonov in drugih 

predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov iz svoje pristojnosti. Sodeluje z drugimi 

inšpekcijami, zavodi, pristojnimi za zaposlovanje, s sindikalnimi oz. strokovnimi združenji 

delavcev in združenji delodajalcev, z raziskovalnimi, izobraževalnimi organizacijami in s 

strokovnjaki na podro�ju dela. 

Statistika za obdobje 2007–2011 

V nadaljevanju so prikazani statisti�ni podatki za obdobje 5 let v zvezi z kršitvami prepovedi 

diskriminacije, spolnega nadlegovanja ter trpin�enja na delovnem mestu. 

a) Kršitve v zvezi s prepovedjo diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter 

trpin�enja na delovnem mestu v letu 2007 

V poro�evalskem letu 2007 je bilo na podro�ju delovnih razmerij opravljenih 9.922 

inšpekcijskih nadzorov, kar je nekoliko ve� v primerjavi z letom 2006 (9.860). 

V letu 2007 (Inšpektorat RS za delo 2008, 95–107) je bilo ugotovljenih 994 kršitev dolo�b 

ZDR. Inšpektorji so v letu 2007 ugotovili 5 kršitev zakonske prepovedi diskriminacije 

kandidatov za zaposlitev. Tri so se nanašale na diskriminacijo že pri objavi delovnih mest, 

dve kršitvi pa sta bili ugotovljeni v zvezi z vprašalniki, ki so jih delodajalci dali v 

izpolnjevanje kandidatom za zaposlitev v izbranem postopku. V prvih 3 primerih – 

diskriminacija pri objavi delovnih mest – so delodajalci oglase za prosto delovno mesto 

nastavili tako, da je bilo o�itno, katere skupine delavcev imajo prednost pri zaposlitvi (npr. 

uporaba samo enega spola; navedba, da delodajalec iš�e mlade ljudi za delo in da imajo 

prednost pri zaposlovanju ženske, stare do 35 let, ipd.). V dveh primerih zaposlovanja 

kandidatov so kandidatom izro�ili v izpolnjevanje vprašalnike z vprašanji, ki se niso 

neposredno nanašala na opravljanje dela, pa� pa na osebne okoliš�ine delavca (npr. vprašanja 

glede zakonskega stana in družine). Ve� tovrstnih kršitev je bilo ugotovljenih v letu 2007, 

evidentirane pa so kot kršitve 26. �lena ZDR (delodajalec od kandidata ne sme zahtevati 

podatkov o družinskem oz. zakonskem stanu, podatkov o nose�nosti, o na�rtovanju družin oz. 

drugih podatkov, �e niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem).  

V istem letu pa je bila ugotovljena 1 kršitev, ko delodajalec v �asu trajanja delovnega 

razmerja ni zagotovil enake obravnave glede na katero koli osebno okoliš�ino v skladu z 

ZDR, predpisi o uresni�evanju na�ela enakega obravnavanja in predpisi o enakih možnostih 

žensk in moških. V letu 2007 je v primerjavi s preteklimi leti opaziti nekoliko ve� prijav 
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domnevne diskriminacije v �asu trajanja delovnega razmerja. Ni bilo ugotovljeno bistveno 

ve� kršitev prepovedi diskriminacije, saj je njihovo dokazovanje izredno težavno.  

Inšpektorji so ugotovili 2 kršitvi, ki sta se nanašali na opustitev zagotavljanja varstva pred 

spolnim nadlegovanjem. 

b) Kršitve v zvezi s prepovedjo diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter 

trpin�enja na delovnem mestu v letu 2008 

Na podro�ju (Inšpektorat RS za delo 2009, 87–93) delovnih razmerij je bilo opravljenih 9.355 

inšpekcijskih nadzorov. V zvezi z zagotovitvijo varstva pred spolnim in drugim 

nadlegovanjem ali trpin�enjem po prvem odstavku 45. �lena ZDR je bilo ugotovljenih 140 

kršitev. V istem letu sta potekali tudi usmerjeni akciji Inšpektorata RS za delo, ki sta 

prispevali k ve�jemu številu ugotovljenih kršitev na tem podro�ju: Akcija nadzora nad 

izvajanjem delovnopravne zakonodaje v zvezi z zadovoljstvom delavcev pri delu in Akcija 

nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje v vzgojno-izobraževalnem procesu, v 

kateri je bilo ugotovljenih kar 51 kršitev v zvezi z zagotovitvijo varstva pred spolnim in 

drugim nadlegovanjem ali trpin�enjem. V poro�evalskem letu 2008 je bilo ugotovljenih 8 

kršitev prepovedi diskriminacije iskalca zaposlitve pri zaposlovanju, to je 3 ve� kot v letu 

2007. Ugotovili so 5 kršitev prepovedi diskriminacije delavca v �asu trajanja delovnega 

razmerja. Ugotovljenih je bilo 5 kršitev prepovedi trpin�enja – mobbinga na delovnem mestu. 

c) Kršitve v zvezi s prepovedjo diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter 

trpin�enja na delovnem mestu v letu 2009 

V poro�evalskem letu 2009 je bilo na podro�ju delovnih razmerij opravljenih skupno 9.965 

inšpekcijskih nadzorov. 

Inšpektorji (Inšpektorat RS za delo 2010, 92–100) so v letu 2009 ugotovili 13 kršitev, ki so 

zajemale prepoved diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpin�enja na 

delovnem mestu. Najve� kršitev je bilo ugotovljenih v zvezi z diskriminacijo delavca v �asu 

trajanja delovnega razmerja. 5 kršitev je bilo ugotovljenih v �asu trajanja delovnega razmerja, 

4 kršitve pa so bile ugotovljene v zvezi z diskriminacijo iskalca zaposlitve. Ugotovljeni sta 

bili še 2 pojavni obliki diskriminacije, in sicer so v 2 primerih ugotovili kršitev, ki se je 

nanašala na diskriminacijo delavca v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, pri �emer se 

je v enem primeru odpoved pogodbe o zaposlitvi nanašala na dalj �asa trajajo�o bolniško 

odsotnost delavca. Ugotovljena je bila tudi 1 kršitev v zvezi z dajanjem navodil za 

diskriminiranje oseb na osnovi katere koli osebne okoliš�ine in 1 kršitev v zvezi z manj 

ugodnim obravnavanjem delavcev, povezanim z nose�nostjo in starševskim dopustom. 
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d) Kršitve v zvezi s prepovedjo diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter 

trpin�enja na delovnem mestu v letu 2010 

V poro�evalskem letu 2010 (Inšpektorat RS za delo 2011, 104–107) je bilo na podro�ju 

delovnih razmerij opravljenih 9.908 inšpekcijskih nadzorov. V zvezi z diskriminacijo, 

(spolnim) nadlegovanjem in trpin�enjem na delovnem mestu je bilo ugotovljeno skupno 11 

kršitev.  

Inšpektorji so redko ugotovili kršitve, ki so se nanašale na diskriminacijo, (spolno) 

nadlegovanje in trpin�enje na delovnem mestu. Ugotovljenih je bilo 5 kršitev diskriminacije 

iskalca zaposlitve pri zaposlovanju. Ugotovljeni sta bili 2 kršitvi diskriminacije delavca v 

�asu trajanja delovnega razmerja in 2 kršitvi diskriminacije delavca v zvezi s prenehanjem 

pogodbe o zaposlitvi, ugotovljeni pa sta bili tudi posami�ni kršitvi v zvezi z manj ugodnim 

obravnavanjem delavcev, povezanim z nose�nostjo ali starševskim dopustom, in v zvezi s 

prepovedjo trpin�enja na delovnem mestu. 

e) Kršitve v zvezi s prepovedjo diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter 

trpin�enja na delovnem mestu v letu 2011 

Na Inšpektoratu za delo (Inšpektorat RS za delo 2012, 43–44) so v letu 2011 opravili 9.626 

inšpekcijskih nadzorov. Inšpektorji še naprej ugotavljajo relativno veliko kršitev prvega 

odstavka 45. �lena ZDR, ki od delodajalca terja, da mora sprejeti ustrezne ukrepe za zaš�ito 

delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpin�enjem na delovnem mestu. 

Teh kršitev je bilo ugotovljenih 49. Pogosto so bile ugotovljene tudi kršitve ki so se nanašale 

na objavo prostega delovnega mesta. Na tem podro�ju so bile ugotovljene 104 kršitve v 

povezavi z objavo prostega delovnega mesta v nasprotju s prvim odstavkom 23. �lena ZDR. 

V 13 primerih so bile ugotovljene kršitve objave prostega delovnega mesta v nasprotju s 4. 

�lenom ZDR. 

4.4 Ostale institucije 

Policija, tožilstvo in sodiš�a 

Policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve in svoje naloge opravlja na treh 

ravneh: na državni, regionalni in lokalni ravni. V hudih primerih diskriminacije se lahko proti 

kršitelju poda kazenska ovadba na policijo ali okrožno državno tožilstvo. V kazenskem 

postopku bo sodiš�e ugotavljalo, ali je domnevni kršitelj kriv storitve kaznivega dejanja. Tu 

gre zlasti za kazniva dejanja kršitve enakopravnosti po 141. �lenu KZ-1 ali kaznivo dejanje 

spodbujanja narodnostne, rasne ali verske nestrpnosti po 300. �lenu KZ-1. Sodiš�e lahko 

storilca, �e ga spozna za krivega, obsodi na denarno ali zaporno kazen. 
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Ustavno sodiš�e 

Ustavno sodiš�e RS (v nadaljevanju US RS) je najvišji sodni organ v državi. Ustavno 

pritožbo se lahko vloži, �e pred sodiš�i nižje stopnje v državi v reševanju zadeve ni bilo 

uspeha. Ustavno pritožbo se lahko vloži, ko se prejme odlo�ba, zoper katero ni ve� možna 

nobena druga pritožba (npr. pravnomo�na sodba vrhovnega sodiš�a). V ustavni pritožbi se 

mora posameznik sklicevati na kršitev svoje ustavne pravice ali temeljne svoboš�ine. V njej 

mora navesti sodbo sodiš�a, ki se izpodbija, dejstva, ki pritožbo utemeljujejo, in domnevno 

kršene �lovekove pravice in temeljne svoboš�ine. 

Odlo�ba US RS je zavezujo�a in izvršljiva, zoper njo ni pritožbe. �e se z ustavno pritožbo ne 

uspe dose�i pravic, se lahko vloži pritožba na Evropsko sodiš�e za �lovekove pravice. 

Arbitraža, mediacija 

Možni so tudi postopki alternativnega reševanja sporov na na�in, ki ne pomeni sojenja in 

navadno vklju�uje pomo� ali posredovanje nevtralne tretje osebe, ki strankam omogo�a 

rešitev spornega razmerja. 

Eden izmed alternativnih na�inov reševanja sporov je arbitraža. Med na�ini zunajsodnega 

reševanja sporov je arbitraža najbolj podobna sodnemu reševanju sporov, vendar je navadno 

hitrejša. V arbitražnem sporazumu se stranke dogovorijo, da spor predložijo v reševanje 

arbitraži in s tem izklju�ijo pristojnost sodiš�a. Prednost arbitraže je doseganje sporazumne 

rešitve spora. �e jim to ne uspe, pa o sporu odlo�ijo arbitri. Možnosti izpodbijanja arbitražne 

odlo�be s tožbo za razveljavitev arbitražne odlo�be je zelo omejena. Za razliko od sodnega 

postopka arbitraža strankam omogo�a, da se sporazumejo o številnih podrobnostih poteka 

postopka in ga tako prilagodijo svojim željam. Arbitražna odlo�ba se lahko izvrši, ko jo 

sodiš�e razglasi za izvršljivo. Zakon o arbitraži (ZArbit, Uradni list RS št. 45/2008) ureja 

temeljna pravila postopka arbitraže. 

 

Drugi alternativni na�in je mediacija. V postopku mediacije poskušajo stranke prostovoljno s 

pomo�jo nevtralne tretje osebe (mediatorja) dose�i mirno rešitev spora. Mediacija lahko 

poteka kot s sodiš�em povezan program, lahko pa poteka tudi neodvisno od sodiš�a in sodnih 

postopkov. V mediaciji mediator o sporu ne more odlo�iti brez sporazuma strank, kar 

predstavlja tudi bistveno razliko z arbitražo. Prednost mediacije je v pomo�i nevtralne tretje 

osebe, neformalnosti postopka, njegovi zaupnosti in hitrosti ter tudi cenovni ugodnosti. 

 



 

29 

5 ANALIZA UPRAVLJANJA Z RAZNOLIKOSTJO V DELOVNIH RAZMERJIH 

V TREH IZBRANIH PODJETJIH V RS 

Zbiranje podatkov 

Zbiranje podatkov za empiri�ni del o upravljanju raznolikosti v slovenskih podjetjih je 

potekalo prek polstrukturiranih vprašalnikov, namenjenih vodjam kadrovskih službe v treh 

slovenskih gospodarskih družbah. Sodelovanje z vodji kadrovskih služb je potekalo prek 

elektronske pošte. Odzivnost in pomo� sodelujo�ih sta bili izredni. Odgovori so analizirani 

posami�no po vprašanjih in odgovorih podjetij. 

Vprašanja v vprašalnikih so povzeta po raziskovalni analizi, narejeni na Fakulteti za 

management (2012, priloga 1). Za namen projekta z naslovom Upravljanje raznolikosti v 

slovenskih podjetjih so izvajali intervjuje, s katerimi so želeli od delodajalcev pridobiti 

informacije o pogledih na obstoj in pomen raznolikosti, o ukrepih, usmerjenih k raznolikosti, 

ki se v podjetjih uporabljajo, in o snovanju strategij upravljanja raznolikosti. 

Analiza vprašalnika 

1. Število zaposlenih 

 

Slika 3: Število zaposlenih 
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Podjetje 1, Podjetje 2, Podjetje 3 

Podjetje 1 ima 800 zaposlenih, Podjetje 2 112, Podjetje 3 pa 354. 

2. Panoga dejavnosti podjetja 

 

Slika 4: Dejavnost podjetja 

Podjetje 1 

Osnovni dejavnosti podjetja sta pretovor in skladiš�enje. V koprskem pristaniš�u izvajajo 

pristaniške in logisti�ne storitve. Zastavljene imajo ambiciozne cilje, in sicer zadovoljitev 

želja kupcev, lastnikov družbe in zaposlenih v podjetju. Osnovno dejavnost izvajajo v sklopu 

petih profitnih centrov, ki so organizirani glede na blago oz. tovor, ki ga sprejemajo.  

Podjetje 2 

Podjetje 2 že 18 let ponuja informacijske rešitve in se uvrš�a med vodilne ponudnike 

zunanjega izvajanja IT-storitev. Kot prednost predstavlja izvajanje celovitih IT- rešitev. 

Razli�nost od ostalih ponudnikov istovrstnih storitev jim omogo�ajo dolgoletne izkušnje, 

odli�nost v izvajanju, spoštovanje, odzivnost, odgovornost, strokovnost in zaupanje ter visoko 

usposobljeni in motivirani kadri, vedno pripravljeni na sodelovanje in razvoj. 

Podjetje 3 

Podjetje 3 je najve�je podjetje v skupini, ki je v lasti angleške družbe. Mati�na družba 

podjetja je razpoznavna proizvajalka pohištvenega okovja, orodij in strojev za avtomatizacijo 
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ter storitev. Je proizvajalec in prodajalec sistemov za pohištvo in najve�ji razvojni, proizvodni 

in logisti�ni center. Panoga podjetja je kovinsko-predelovalna.  

3. Usmerjenost na tuje trge pri poslovanju (tj. pri trženju in prodaji) 

 

Slika 5: Usmerjenost na tuje trge 

Podjetje 1 

Pri poslovanju so vpeti v mednarodne blagovne izmenjave in mednarodno poslovanje. Vizija 

podjetja je, da bi postali vodilni pristaniški sistem za globalne logisti�ne rešitve držav srednje 

in vzhodne Evrope. 

Podjetje 2 

Pri poslovanju so usmerjeni tudi na tuje trge. Sodelujejo s svetovno priznanimi proizvajalci 

ra�unalniške strojne in programske opreme ter z njimi gradijo partnerstva. 

Podjetje 3 

Na njegovo poslovanje vpliva predvsem mednarodno tržno okolje. Pri poslovanju so 

usmerjeni na tuje trge, in sicer so preko 90-odstotni izvozniki, ra�unajo� posredno prodajo v 

tujino prek slovenske povezane družbe. Kupce imajo v 60 razli�nih državah. 
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4. Ozna�itev poslovnega okolja 

 

Slika 6: Oznaka poslovnega okolja 

Podjetje 1 

Z vidika pri�akovanj in želja naro�nikov poslovno okolje ozna�ujejo kot dinami�no. Svojo 

usmeritev izkazujejo v doseganju celovite kakovosti poslovanja. Kakovost jim pomeni 

zadovoljevanje in predvidevanje potreb ter pri�akovanj svojih odjemalcev, tj. kupcev, 

zaposlenih, lastnikov in okolice. Notranje procese usmerjajo glede na ugotovljene želje 

odjemalcev. Za ugotavljanje želja odjemalcev si pomagajo s pridobljenimi mednarodnimi 

standardi kakovosti in na�eli poslovne odli�nosti. 

Podjetje 2 

Svoje poslovno okolje ozna�ujejo kot zelo dinami�no z vidika pri�akovanj in želj naro�nikov.  

Podjetje 3 

Poslovno okolje ozna�ujejo kot stabilno in predvidljivo z vidika pri�akovanj in želj 

naro�nikov. Zavedajo se nujnosti obvladovanja sprememb in pomembnosti pravo�asnega 

odzivanja na te spremembe v poslovnem okolju. 
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5. Ocenitev storitve 

 

Slika 7: Ocenitev storitve 

Podjetje 1 

Svojo storitev ozna�ujejo kot nekoliko diferencirano. Storitve so prilagojene potrebam 

odjemalcev.  

Podjetje 2 

Svojo storitev ozna�ujejo kot precej diferencirano ali inovativno. Diferenciacijo od ostalih 

ponudnikov istovrstnih storitev jim omogo�ajo dolgoletne izkušnje, odli�nost v izvajanju, 

odzivnost, spoštovanje, odgovornost, visoko usposobljeni in motivirani kadri. 

Podjetje 3 

Svojo storitev ocenjujejo kot standardizirano. Vsi viri so usmerjeni v aktivnosti na prodajnem 

podro�ju.  
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6. Ocenitev stopnje raznolikosti, ki jo glede na spodaj navedene osebne okoliš�ine zaznavajo 

v podjetjih (1 – raznolikosti ne zaznajo, 2 – opazna majhna raznolikost, 3 – opazna 

precejšnja raznolikost) 

 

Slika 8: Stopnje raznolikosti 

Podjetje 1 

V podjetju zaznavajo majhno raznolikost glede starosti, saj je ve�ina zaposlenih stara med 38 

in 50 let. Zaznavajo manjšo raznolikost glede kraja prebivališ�a, fizi�nih omejitev pri delu, 

delovnih izkušenj in pla�. 

Podjetje 2 

V podjetju zaznavajo majhno raznolikost glede na spol in starost ter starševski stan, in sicer 

med zaposlenih prevladujejo moški. Kader je mlad, povpre�na starost zaposlenih je 38 let. 

Opazna je majhna raznolikost glede kraja prebivališ�a, osebnega stila, hobijev, delovnih 

izkušenj in pla� zaposlenih. Opazna je majna raznolikost glede izobrazbe, saj v podjetju 

prevladujejo visokošolsko in univerzitetno izobraženi kadri. Glede na zakonski stan 

zaposlenih je opazna precejšnja raznolikost, veliko je zunajzakonskih skupnosti. 

Podjetje 3 

V podjetju zaznavajo opazno majhno raznolikost glede izobrazbe, delovnih izkušenj in pla�e. 
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7. Deleži posameznih postavk 

 

Slika 9: Delež zaposlenih 

Podjetje 1 

Delež žensk v podjetju je 13 %, delež žensk na vodilnih položajih, tj. na prvi in drugi ravni 

upravljanja, je 18%. Delež starejših od 50 let je 21,5 %, delež mlajših od 25 let pa je 1,1 %. 

Delež zaposlenih s pridobljeno stopnjo invalidnosti je 1,6 %. 

Podjetje 2 

V podjetju beležijo 20 % delež žensk, na vodilnih položajih pa 10 % delež žensk. Delež 

starejših od 50 let je 15 %. 15-odstotni delež zaposlenih predstavljajo mlajši od 25 let. Merijo 

izredno majhen delež zaposlenih s pridobljeno stopnjo invalidnosti, in sicer 2 %. 

Podjetje 3 

Delež žensk v podjetju je 25 %, delež žensk na vodilnih položajih pa le 0,8 %. Delež starejših 

od 50 let znaša 11,5 %, delež mlajših od 25 let pa znaša 2,8 %. Delež zaposlenih s pridobljeno 

stopnjo invalidnosti predstavlja 11,3 %. 
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8. Ali ima pojem raznolikost zaposlenih (tj. medsebojna razli�nost zaposlenih glede na 

osebne okoliš�ine) v vašem podjetju v splošnem pozitiven ali negativen predznak. Ali za 

vas pomeni predvsem težavo, ki jo rešujete z ustreznimi pristopi ali izzivi? 

 

Slika 10: Odnos do pojma raznolikosti zaposlenih 

Podjetje 1, Podjetje 2, Podjetje 3 

Vsa tri podjetja pojem raznolikost zaposlenih v splošnem pomenu jemljejo s pozitivnim 

predznakom. Raznolikosti zaposlenih ne zaznavajo kot težavo. 
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9. Ali ima za vaše podjetje raznolikost zaposlenih glede na naslednje zna�ilnosti pozitiven, 

nevtralen ali negativen predznak (1 – nevtralen, 2 – pozitiven, 3 – negativen)? 

 

Slika 11: Raznolikost zaposlenih glede na osebne zna�ilnosti 

Podjetje 1 

V podjetju so glede na podane osebne zna�ilnosti nevtralni. 

Podjetje 2 

Pozitivno ocenjujejo odziv podjetja do raznolikosti na osnovi starosti, fizi�nih in psihi�nih 

omejitev pri delu, kraja prebivališ�a, izobrazbe, delovnih izkušenj in pla�. Do ostalih osebnih 

okoliš�in so nevtralni. 

Podjetje 3 

Pozitivno ocenjujejo raznolikosti na osnovi fizi�nih omejitev pri delu, izobrazbe, delovnih 

izkušenj in pla�. Do ostalih osebnih zna�ilnosti so nevtralni. 
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10. Ali pri oblikovanju delovnih skupin oz. timov v vašem podjetju upoštevate katere od prej 

omenjenih osebnih okoliš�in (razen izobrazbe in delovnih izkušenj). Pri odgovoru b.) in 

c.) navedite katere. 

 

Slika 12: Oblikovanje timov glede na osebne zna�ilnosti 

Podjetje 1, Podjetje 2, Podjetje 3 

Vsa tri podjetja pri oblikovanju timov ne upoštevajo drugih osebnih okoliš�in razen izobrazbe 

in delovnih izkušenj. 

11. Ali se pri zaposlovanju v podjetju uporabljajo kvote, tj. števil�no postavljeni cilji za 

zaposlitev oseb z dolo�enimi osebnimi okoliš�inami (�e je podan odgovor b.) ali c.), 

navedite, kakšne so te kvote in na katere osebne okoliš�ine se nanašajo 

 

Slika 13: Uporaba kvot pri zaposlovanju 
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Podjetje 1, Podjetje 2, Podjetje 3 

Vsa tri podjetja pri zaposlovanju v podjetju ne uporabljajo kvot, tj. števil�no postavljenih 

ciljev za zaposlitev oseb z dolo�enimi osebnimi okoliš�inami. 

12. Ali pri zaposlovanju v podjetju sledite dolo�enim opisnim usmeritvam (tj. da sledite 

trendu pove�anja/zmanjšanja zaposlenih z dolo�eno osebno okoliš�ino)? �e je podan 

odgovor b.) ali c.), navedite, kakšne in na katere okoliš�ine se nanašajo. 

 

Slika 14: Sledenje trendu pri zaposlovanju 

Podjetje 1, Podjetje 2 

Podjetje 1 in Podjetje 2 pri zaposlovanju v podjetju ne sledita dolo�enim trendom 

pove�anja/zmanjšanja zaposlenih z dolo�eno osebno okoliš�ino. 

Podjetje 3 

Podjetje 3 pri zaposlovanju sledi trendu pove�anja/zmanjšanja zaposlenih glede na izobrazbo 

in delovne izkušnje. 
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13. Ali je raznolikost v vašem podjetju vklju�ena v naslednje elemente organizacijske 

strukture in poslovnih strategij (1 – da, 2 – ne, 3 – delno)? 

 

Slika 15: Vklju�enost raznolikosti v organizacijske strukture in poslovne strategije 

Podjetje 1 

Raznolikost v podjetju je delno vklju�ena v organizacijski viziji, v zavezanosti vrhnjega 

managementa ter v ukrepih, usmerjenih v u�inkovito komuniciranje med zaposlenimi. Vodje 

naj bi bili zgled zaposlenim. Pri sprejemanju odlo�itev spoštujejo dostojanstvo, osebno 

integriteto in zasebnost vsakega zaposlenega. Zaposleni prispevajo predloge za izboljšanje in 

partnersko soustvarjajo prihodnost podjetja. Predstavljajo se kot u�e�a organizacija, ki ciljno 

usposablja zaposlene, kar zadeva vsakega zaposlenega. Poudarek je na prenosu znanj med 

zaposlenimi. V podjetju skrbijo za primerno organizacijsko klimo, pripadnost in zadovoljstvo 

zaposlenih. 

Podjetje 2 

Raznolikost je v podjetju delno vklju�ena v vse zgoraj naštete elemente organizacijske 

strukture in poslovnih strategij. Odlikujejo se v pripadnosti skupnim ciljem podjetja, 

poslanstvu in viziji, kar zahteva usklajenost delovanja in odprto soo�anje mnenj. Odlikuje jih 

spoštovanje do strank, dobaviteljev in sodelavcev, spoštovanje do razli�nosti in sprejetih 

dogovorov. V poslovne usmeritve vklju�ujejo visoko stopnjo odgovornosti do družbenega in 

socialnega okolja. V odnosu do zaposlenih spoštujejo �lovekove pravice, so nediskriminatorni 

in vlagajo v neprestano izboljšanje delovnih pogojev. Zaposlenim omogo�ajo osebni in 

poklicni razvoj. Veliko sredstev vložijo v vse oblike izobraževanj zaposlenih, ki so zaradi 

narave dejavnosti dražja, vendar zaradi konkuren�nosti nujno potrebna. 
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Podjetje 3 

Raznolikost v podjetju vklju�ujejo v ukrepe, usmerjene v u�inkovito komuniciranje med 

zaposlenimi in delno v organizacijski viziji, pri usklajevanju aktivnosti v podjetju ter pri 

ocenjevanju napredka podjetja. Zaposlene nagrajujejo, vlagajo v rast lastne dejavnosti in 

zmanjšujejo škodljiv vpliv na okolje in zaposlene. Rast in napredek zagotavljajo z 

gospodarnostjo. Trudijo se biti socialno odgovorni ter zagotoviti zdrave in varne pogoje dela.  

14. Ali v vašem podjetju izvajate naslednje ukrepe (1 – da, 2 – ne, 3 – delno)?6 

                                                
6a.) Jasna opredelitev enakih možnosti na delovnem mestu kot vrednota podjetja, b.) Jasna opredelitev 
raznolikosti zaposlenih kot vrednota podjetja, c.) Javno dostopni razpisi za odprta delovna mesta in 
jasna merila izbora, d.) Ustaljen postopek uvajanja novih sodelavcev, e.) Jasno opredeljeni kriteriji za 
napredovanja, ki so dostopni vsem zaposlenim, f.) Opredelitev starosti kot ene od kvalifikacijskih 
meril za napredovanje na vodilne položaje, g.)Obstoj kvot pri napredovanju na vodilne položaje (npr. 
dolo�en ciljni delež žensk/moških v vodstvenih strukturah), h.) Obstoj opisnih usmeritev pri 
napredovanju na vodilne položaje (npr. usmeritev, da podjetje sledi trendu pove�anja žensk/moških na 
vodilnih položajih), i.) Upoštevanje ponotranjenja organizacijskih norm in vrednot pri ocenjevanju 
delovne uspešnosti zaposlenih, j.) Omogo�anje dodatnega pla�anega dopusta za družinske 
dogodke/obveznosti, kot so prvi šolski dan, uvajanje otrok v vrtec, poroka, poro�no potovanje in 
podobno, k.) Možnost dogovora za ve� dopusta za izobraževanje (nad merili, ki jih dolo�a zakon), l.) 
Enako spodbujanje izkoriš�anja o�etovskega in materinskega/porodniškega dopusta, m.) Dostopnost 
prilagodljivih oblik dela za zaposlene (npr. delo od doma, krajši delovni �as, izbira delovne izmene), 
n.) Nudenje možnosti nepla�anega dopusta/odsotnosti za vse zaposlene iz katerega koli razloga, o.) 
Zagotavljanje izobraževanja s podro�ja nediskriminacije in raznolikosti za vse zaposlene, p.) 
Zagotavljanje izobraževanja s podro�ja zagotavljanja enakih možnosti in raznolikosti za managerje, 
q.) Vklju�enost zagotavljanja enakih možnosti med kriterije ocenjevanja delovne uspešnosti 
managerjev, r.) Vklju�enost doseganja ciljev v zvezi z raznolikostjo med kriterije ocenjevanja delovne 
uspešnosti managerjev, s.) Dodatna izobraževanja za skupine zaposlenih z dolo�enimi okoliš�inami, ki 
so v manjši meri zastopani na dolo�enih oddelkih ali ravneh v organizaciji, t.) Izvedba raziskave 
mnenj med zaposlenimi na temo raznolikosti in njenega upravljanja, u.) Obstoj mentorske sheme za 
mlajše sodelavce, v.) Obstoj mentorske sheme za skupine z dolo�enimi osebnimi okoliš�inami, ki so 
slabše zastopane v organizaciji, w.) Spodbujanje oblikovanja neformalnih mrež zaposlenih na 
delovnem mestu na osnovi dolo�enih osebnih okoliš�in (npr. ženskih mrež, skupin staršev, skupin 
starejših, skupin invalidov, skupin tujcev), x.) Obveš�anje zaposlenih o praznovanjih in navadah v 
drugih kulturah, y.) Obstoj posebne skupine ali sveta, ki se ukvarja z raznolikostjo zaposlenih, z.) 
Zavzemanje za raznolikost ponudnikov/dobaviteljev podjetja (glede na lokacijo ponudnika, glede na 
velikost podjetja, glede na njihovo poslovno strategijo, organizacijsko kulturo in drugo), aa.) Izvajanje 
tržnih akcij, ki so usmerjene k manjšinskim skupinam v družbi (npr. istospolno usmerjenim, 
invalidom, Romom, pripadnikom druge narodnostne skupine). 
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Slika 16: Izvajanje ukrepov 

Podjetje 1 

Cilj poslovanja je zagotavljanje celovitih storitev logisti�ne podpore za stranke. V podjetju 

izvajajo jasno opredelitev enakih možnosti na delovnem mestu kot vrednoto podjetja. Javno 

so dostopni razpisi za odprta delovna mesta in jasna so merila izbora. Izvajajo ustaljene 

postopke uvajanja novih sodelavcev, jasno so opredeljeni kriteriji za napredovanje, ki so 

dostopni vsem zaposlenim. Pri ocenjevanju delovne uspešnosti zaposlenih upoštevajo tudi 

ponotranjenje organizacijskih norm in vrednot. Zaposlenim omogo�ajo dodatno pla�an dopust 

za družinske dogodke, kot so prvi šolski dan, uvajanje otrok v vrtec, poroka, poro�no 

potovanje ipd. Možen je dogovor za ve� dopusta za izobraževanje. Zaposlenim je omo�en tudi 

izredni nepla�ani dopust. Enako spodbujajo izkoriš�anje o�etovskega in 

materinskega/porodniškega dopusta. Zaposlenim so tudi delno dostopne prilagodljive oblike 

dela, kot so delo od doma, krajši delovni �as, izbira delovne izmene. Zagotavljajo tudi 

izobraževanja s podro�ja nediskriminacije in raznolikosti za vse zaposlene ter raznolikosti in 

enakih možnosti za managerje. V kriterijih ocenjevanja delovne uspešnosti managerjev so 

zagotovljene enake možnosti. Izvajajo mentorstvo in prenos znanja na sodelavce. 

Podjetje 2 

Jasno opredeljujejo enake možnosti in raznolikost  na delovnem mestu kot vrednoto podjetja. 

V odnosu do zaposlenih spoštujejo �lovekove pravice, so nediskriminatorni in vlagajo v 

neprestano izboljševanje delovnih pogojev. Javno so dostopni razpisi za odprta delovna mesta 

in jasna merila izbora. Jasno so opredeljeni kriteriji za napredovanja, ki so dostopni vsem 
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zaposlenim. Pri ocenjevanju delovne uspešnosti zaposlenih upoštevajo ponotranjenje 

organizacijskih norm. Možen je dogovor za ve� dopusta zaradi izobraževanja. Spodbujajo 

enako izkoriš�anje o�etovskega in materinskega/porodniškega dopusta. Zaposlenim so 

dostopne prilagodljive oblike dela, kot so delo od doma, krajši delovni �asi itd. Zagotavljajo 

izobraževanja s podro�ja nediskriminacije in raznolikosti za vse zaposlene ter zagotavljanja 

enakih možnosti in raznolikosti za managerje. Zagotavljajo enake možnosti pri kriterijih 

ocenjevanja delovne uspešnosti managerjev. Zavzemajo se za raznolikost 

ponudnikov/dobaviteljev podjetja glede na lokacijo ponudnika, velikost podjetja, njihovo 

poslovno strategijo, organizacijsko kulturo in drugo. 

Podjetje 3 

Cilj podjetja je zagotoviti dosledno izvajanje in nenehno izboljševanje sistema, zato 

sistemati�no obveš�ajo in izobražujejo zaposlene ter razvijajo nove proizvode in procese. V 

podjetju imajo jasno opredeljene enake možnosti na delovnem mestu kot vrednoto podjetja. 

Javno so dostopni razpisi za odprta delovna mesta in jasna merila izbora. Opredeljene imajo 

kriterije za napredovanje, ki so dostopni vsem zaposlenim. Pri ocenjevanju delovne 

uspešnosti zaposlenih upoštevajo tudi ponotranjenja organizacijskih norm in vrednot. 

Omogo�ajo dodatni pla�ani dopust za družinske dogodke/obveznosti, kot so prvi šolski dan, 

uvajanje otrok v vrtec, poroka, poro�no potovanje in podobno. Nudijo tudi možnost dogovora 

za ve� dopusta za izobraževanje. Dostopne so prilagodljive oblike dela za zaposlene, kot sta 

krajši delovni �as in izbira delovne izmene. Možen je tudi dogovor za koriš�enje nepla�anega 

dopusta/odsotnosti za vse zaposlene iz katerega koli razloga. Zagotavljajo tudi izobraževanja 

s podro�ja nediskriminacije in raznolikosti za vse zaposlene ter raznolikosti in enakih 

možnosti za managerje. Zagotavljajo enake možnosti v kriterijih ocenjevanja delovne 

uspešnosti managerjev. Zavzemajo se za raznolikost ponudnikov/dobaviteljev podjetja glede 

na lokacijo ponudnika, velikost podjetja, njihovo poslovno strategijo, organizacijsko kulturo 

in drugo. 
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15. Katere so z vidika vašega podjetja najve�je omejitve pri snovanju in uresni�evanju 

strategij upravljanja raznolikosti (možnih ve� odgovorov)? 

 

Slika 17: Omejitve pri snovanju strategij upravljanja raznolikosti 

Podjetje 1 

Zaposleni so pravila vsakodnevnega ravnanja zapisali v eti�ni kodeks. S tem so se zavezali, 

da bodo v skupini spodbujali in razvijali najvišje moralne in eti�ne standarde in imeli 

odgovoren odnos do poslovnega, naravnega in družbenega okolja. V podjetju priznavajo, da o 

upravljanju raznolikosti še niso razmišljali. Kot razlog navajajo tudi pomanjkanje �asa. 

Podjetje 2 

V podjetju vklju�ujejo visoko stopnjo odgovornosti do družbenega in socialnega okolja ter so 

odgovorni partnerji v trajnostnem razvoju naravnega in družbenega okolja. V podjetju kot 

omejitve pri snovanju in uresni�evanju strategij upravljanja raznolikosti navajajo pomanjkanje 

�asa in skepti�nost do u�inkovitosti politik upravljanja raznolikosti. 

Podjetje 3 

V podjetju se trudijo biti socialno in okoljsko odgovorni ter zagotavljati zdrave in varne 

pogoje dela. Vlagajo v rast lastne dejavnosti in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje in 

zaposlene. Najve�je omejitve pri snovanju in uresni�evanju strategij upravljanja raznolikosti 

vidijo v pomanjkanju �asa in finan�nih sredstev. Trudijo se biti socialno in okoljsko 

odgovorni ter zagotavljati zdrave in varne pogoje dela. 
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6 ANALIZA UPRAVLJANJA Z RAZNOLIKOSTJO V DELOVNIH RAZMERJIH 

V TREH IZBRANIH PODJETJIH V RS 

Vsa analizirana podjetja so po ureditvi gospodarske kapitalske družbe, vendar z razli�no 

osnovno dejavnostjo. Vsa tri podjetja so na trgu dobro stoje�a in uveljavljena z veliko 

koli�ino zaposlenih. Pri poslovanju so vsa usmerjena na tuje trge, pri �emer lahko 

izpostavimo tretje podjetje in njegov 90-odstotni izvoz na tuje trge.  

Poslovno okolje pri podjetjih niha od stabilnega in predvidljivega do zelo dinami�nega glede 

na želje in pri�akovanja naro�nikov, vendar so vsa tri podjetja usmerjena na želje in 

pri�akovanja svojih odjemalcev. 

Podjetja na pojem upravljanja raznolikosti gledajo pozitivno, vendar je zaznati skepti�nost do 

u�inkovitosti vpeljevanja politik raznolikosti zaradi pomanjkanja �asa za vpeljevanje teh 

politik in posledi�no pomanjkanja finan�nih sredstev. 

Bolj kot v upravljanje z raznolikostjo so podjetja vlagala v na�elo družbene odgovornosti. 

Podjetja združujejo odgovornost poslovanja z odgovornostjo do družbe in okolja. Torej pri 

poslovanju upoštevajo interese zaposlenih, okolja, skupnosti, kupcev in drugih deležnikov.  

�eprav nobeno od obravnavanih podjetij nima vpeljane politike upravljanja z raznolikostjo 

svojih zaposlenih, vseeno zaznavajo raznolikost zaposlenih v podjetjih glede dolo�enih 

osebnih okoliš�in, ki pa jim ne predstavlja težav. Izpostavi se lahko delež žensk, ki je v vseh 

treh podjetjih nizek, še posebej izrazit je delež žensk na vodilnih položajih v Podjetju 3, ki ne 

predstavlja niti 1 % zaposlenih. Pri obravnavanih podjetjih je zaznati majhno raznolikost 

glede na delovne izkušnje in pla�e. Ve�ina zaposlenih v Podjetju 2 je v zunajzakonski 

skupnosti, tako da beležijo precejšnjo raznolikost glede na zakonski stan. Podjetja 

izpostavljajo tudi raznolikost glede spola, starosti, fizi�nih omejitev pri delu, kraja 

prebivališ�a, starševskega statusa, osebnega stila, hobijev in izobrazbe, na te raznolikosti pa 

se ne odzivajo ali pa se odzivajo pozitivno. 

Pri oblikovanju delovnih skupin razen izobrazbe in delovnih izkušenj ne upoštevajo nobene 

druge osebne okoliš�ine. Pri zaposlovanju ne uporabljajo kvot, tj. števil�no postavljenih ciljev 

za zaposlitev oseb z dolo�enimi okoliš�inami. Kvote predstavljajo sredstva afirmacijske 

akcijske politike, ki so navedena v prvem delu naloge kot ena izmed možnosti politik 

upravljanja z raznolikostjo zaposlenih. Podjetja ne sledijo niti opisnim usmeritvam, da bi 

sledila trendu pove�anja ali zmanjšanja zaposlenih z dolo�eno osebno okoliš�ino, razen 

izobrazbe in delovnih izkušenj. Podjetjem so torej klju�nega pomena za poslovanje izobrazba 

in delovne izkušnje zaposlenih pred katero koli drugo osebno okoliš�ino. 

Podjetja izpostavljajo spoštovanje dostojanstva, osebne integritete in zasebnost vsakega 

zaposlenega. Skrbijo za primerno organizacijsko klimo, pripadnost in zadovoljstvo 
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zaposlenih. Podjetja so izpostavila upoštevanje in spoštovanje �lovekovih pravic,  

nediskriminatornost in vlaganja v izboljšave delovnih pogojev. Ciljno usposabljajo in vlagajo 

v znanje zaposlenih. Želijo si ve� predlogov zaposlenih za izboljšanje dejavnosti podjetja.  

 

Glede na dejstvo, da vsa podjetja zaznavajo obstoj raznolikosti, in glede na nekatere že 

uvedenih ukrepe v podjetjih o spoštovanju �lovekovih pravic, nediskriminatornosti, 

pomembnosti zadovoljstva zaposlenih in spoštovanju dostojanstva imajo vsa tri podjetja 

potencial za uvedbo strategij upravljanja z raznolikostjo zaposlenih. V prvem delu naloge je 

predstavljen en izmed možnih na�inov vpeljevanja strategij raznolikosti po Kandoli in 

Fullertonu. Podjetja lahko identificirajo podro�ja, ki zavirajo u�inkovito upravljanje, in 

uvedejo koristi z izkoreninjenem teh ovir. Nadaljevati bi morala z ocenjevanjem napredka 

vpeljanih strategij, vendar so še skepti�na glede u�inkovitosti vpeljevanja strategij 

raznolikosti, torej tudi glede njihovega financiranja.  

 

Mogo�e bodo podjetja v prihodnosti prepoznala prednosti vpeljevanja strategij raznolikosti, 

ko bodo strategije in njihove u�inkovitosti bolje raziskane in vpeljane v nekatera slovenska 

podjetja. 
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7 SKLEP 

V diplomski nalogi je bila z raziskavo potrjena hipoteza, da je raznolikost v preu�evanih 

podjetjih prisotna. Poleg tega je analiza dela institucij, ki so v Sloveniji zadolžene za 

prepre�evanje raznolikosti in diskriminacije, pokazala na to, da lahko to tezo posplošimo tudi 

na ravni države. V podjetjih se zavedajo, da imajo opravka z raznoliko delovno silo, vendar je 

vpeljevanje novih strategij na podro�ju upravljanja s tako raznolikostjo redko in zaupanje v 

njihovo u�inkovitost zelo nizka. Sklenemo lahko, da v Sloveniji upravljanje z raznolikostjo še 

ni ustaljena praksa podjetij. 

Koncept upravljanja z raznolikostjo se v institucijah in organizacijah še ne izvaja dosledno, 

kar lahko pripišemo tako pomanjkanju �asa kot dvomu o smotrnosti in u�inkovitosti takih 

ukrepov. Podjetja sicer omogo�ajo varnejše delovno okolje, prilagodljiv delovni �as, vlagajo 

v zaposlene v obliki izobraževanj in usposabljanj ter zaposlene nagrajujejo z možnostmi 

napredovanj, kar predstavlja dobre prakse v zaposlovanju in ravnanju s �loveškimi viri.  

Raziskava je pokazala, da se pri delodajalcih bolj kot na�elo upravljanja raznolikosti 

uveljavlja na�elo družbene odgovornosti podjetij. Podjetja združujejo odgovornost poslovanja 

z odgovornostjo do družbe in okolja. V svoje poslovno delovanje in svoje odnose z 

zainteresiranimi udeleženci prostovoljno vklju�ujejo družbeno in okoljsko skrb. Posledica vse 

ve�je družbene odgovornosti izhaja iz pri�akovanj, da podjetja pri poslovanju upoštevajo 

interese zaposlenih, okolja, skupnosti, kupcev in drugih deležnikov.  

Za implementacijo raznolikosti morajo vodilni v podjetjih najprej spoznati in oceniti ter 

pozitivno ovrednotiti raznolikost zaposlenih in poslovnih partnerjev. Razumeti morajo možne 

pozitivne u�inke raznolikosti na organizacijo in tveganja v zvezi z raznolikostjo in šele potem 

lahko sledi aktivno prilagajanje strukture zaposlenih ter njihove organizacije v smeri razvoja 

heterogene organizacijske kulture in uresni�evanja ciljev podjetja (Kosi, Nastav in Dolenc 

2012, 22). 

Podjetja in ostali delodajalci imajo jasno obveznost vzdržati se vseh ravnanj oz. dejanj in 

opustitev, ki bi lahko pomenila diskriminacijo pri zaposlovanju v delovnih razmerjih in 

razmerjih v zvezi z delom ter pri prenehanju pogodb o zaposlitvi. Dolžni so paziti pri 

napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, pla�ah in drugih prejemkih, 

odsotnostih z dela, delovnem �asu in delovnih razmerah v najširšem smislu. 

Delodajalci imajo tudi obveznosti ustvariti okolje, v katerem ne prihaja do diskriminacije, kar 

pa zahteva zavestno in aktivno prepre�evanje diskriminacije. 

Politike upravljanja z raznolikostjo so lahko le logi�na nadgradnja u�inkovitih politik 

nediskriminacije, ne pa tudi njihovo nadomestilo. Te politike odgovarjajo na izzive odprtega 

trga in nenehno spreminjajo�ih se razmer na njem. V ospredju imajo potrebo po stalnem 
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prilagajanju na�ina poslovanja raznolikim potrebam ljudi, tako zaposlenih kot drugih 

poslovnih partnerjev ter potrošnikov. Na ta na�in se skuša izkoristiti prednosti razli�ni 

talentov, odpirati tržne niše ali nove trge, predvsem pa optimizirati vse vire. Upravljanje z 

raznolikostjo je del procesa nenehnega prilagajanja poslovanja raznolikosti vsakdana in skuša 

kar najbolj u�inkovito izkoristiti vse njegove potenciale. 
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1. Koliko zaposlenih je v vašem podjetju? 

 

2. V kateri panogi deluje podjetje? 

 

3. Ali ste pri poslovanju (tj. trženju in prodaji) usmerjeni tudi na tuje trge? 

a.) Da. 

b.) Ne. 

 

4. Vaše poslovno okolje bi ozna�ili kot:  

a.) Stabilno in predvidljivo z vidika pri�akovanj in želj naro�nikov. 

b.) Razmeroma dinami�no z vidika pri�akovanj in želj naro�nikov. 

c.) Zelo dinami�no z vidika pri�akovanj in želj naro�nikov. 

 

5. Kako ocenjujete vašo storitev?  

a.) Standardizirana. 

b.) Nekoliko diferencirana. 

c.) Precej diferencirana ali inovativna. 

 

6. Prosim, ocenite stopnjo raznolikosti, ki jo glede na spodaj navedene osebne okoliš�ine 

zaznavate v vašem podjetju (1 – raznolikosti ne zaznamo, 2 – opazna majhna raznolikost, 3 – 

opazna precejšnja raznolikost) : 

a.) Spol          1 2 3 

b.) Starost          1 2 3 

c.) Rasa           1 2 3 

d.) Etni�na pripadnost         1 2 3 

e.) Fizi�ne omejitve pri delu         1 2 3 

f.) Omejitve pri delu, ki so psihi�ne narave       1 2 3 

g.) Spolna naravnanost         1 2 3 

h.) Veroizpoved          1 2 3 

i.) Zakonski stan          1 2 3 

j.) Starševski status          1 2 3 

k.) Kraj prebivališ�a          1 2 3 

l.) Osebni stil (stil obla�enja, komuniciranja itn.)      1 2 3 

m.) Hobiji           1 2 3 

n.) Izobrazba           1 2 3 

o.) Delovne izkušnje          1 2 3 

p.) Pla�a           1 2 3 

 

7. Prosim, navedite delež za naslednje elemente (�e so dostopni): 

a.) Delež žensk v podjetju:____________ 
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b.) Delež žensk na vodilnih položajih (prva in druga raven upravljanja):___________ 

c.) Delež starejših od 50 let v podjetju:_________ 

d.) Delež mlajših od 25 let v podjetju:__________ 

e.) Delež zaposlenih s pridobljeno stopnjo invalidnosti (invalidska komisija): __________ 

 

8. Ali ima pojem raznolikosti zaposlenih (tj. medsebojne razli�nosti zaposlenih glede na osebne 

okoliš�ine) v vašem podjetju v splošnem pozitiven ali negativen predznak. Ali za vas pomeni 

predvsem težavo, ki jo rešujete z ustreznimi pristopi ali izzivi? 

 

9. Ali ima raznolikost zaposlenih za vaše podjetje glede na naslednje zna�ilnosti pozitiven, 

nevtralen ali negativen predznak (1 – nevtralen, 2 – pozitiven, 3 – negativen)? 

a.) Spol 

b.) Starost 

c.) Rasa 

d.) Etni�na pripadnost 

e.) Fizi�ne omejitve pri delu 

f.) Omejitve pri delu, ki so psihi�ne narave 

g.) Spolna naravnanost 

h.) Veroizpoved 

i.) Zakonski stan 

j.) Starševski status 

k.) Kraj prebivališ�a 

l.) Osebni stil (stil obla�enja, komuniciranja itn.) 

m.) Hobiji 

n.) Izobrazba 

o.) Delovne izkušnje 

p.) Pla�a 

 

10. Ali pri oblikovanju delovnih skupin oz. timov v vašem podjetju upoštevate katere od prej 

omenjenih osebnih okoliš�in (razen izobrazbe in delovnih izkušenj). Pri odgovoru b.) in c.) 

navedite katere. 

a.) Ne. 

b.) Da: ___________________________ 

c.) V�asih, a ne sistemati�no:________________ 

 

11. Ali se pri zaposlovanju v podjetju uporabljajo kvote, tj. števil�no postavljeni cilji za 

zaposlitev oseb z dolo�enimi osebnimi okoliš�inami (�e je podan odgovor b.) ali c.), navedite, 

kakšne so te kvote in na katere osebne okoliš�ine se nanašajo. 

a.) Ne. 

b.) Da:_____________ 
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c.) V�asih, a ne sistemati�no:______________  

 

12. Ali pri zaposlovanju v podjetju sledite dolo�enim opisnim usmeritvam (tj. sledite trendu 

pove�anja/zmanjšanja zaposlenih z dolo�eno osebno okoliš�ino)? �e je podan odgovor b.) ali 

c.), navedite, kakšne in na katere okoliš�ine se nanašajo? 

a.) Ne. 

b.) Da:_________________ 

c.) V�asih, a ne sistemati�no:_______________  

 

13. Ali je raznolikost v vašem podjetju vklju�ena v naslednje elemente organizacijske strukture in 

poslovnih strategij (1 – da, 2 – ne, 3 – delno)? 

a.) Vrednote podjetja         1 2 3 

b.) Organizacijska vizija         1 2 3 

c.) Zavezanost vrhnjega/top managementa      1 2 3 

d.) Jasnost ciljev podjetja         1 2 3  

e.) Jasna odgovornost vodstva        1 2 3 

f.) Ukrepe, usmerjene v u�inkovito komuniciranje med zaposlenimi   1 2 3 

g.) Usklajevanje aktivnosti v podjetju       1 2 3 

h.) Ocenjevanje napredka podjetja        1 2 3 

 

14. Ali v vašem podjetju izvajate naslednje ukrepe (1 – da, 2 – ne, 3 – delno)? 

a.) Jasna opredelitev enakih možnosti na delovnem mestu kot vrednota  

podjetja           1 2 3 

b.) Jasna opredelitev raznolikosti zaposlenih kot vrednota podjetja   1 2 3 

c.) Javno dostopni razpisi za odprta delovna mesta in jasna merila 

izbora            1 2 3  

d.) Ustaljen postopek uvajanja novih sodelavcev      1 2 3 

e.) Jasno opredeljeni kriteriji za napredovanja, ki so dostopni vsem 

zaposlenim           1 2 3 

f.) Opredelitev starosti kot ene od kvalifikacijskih meril za napredovanje  

na vodilne položaje          1 2 3 

g.) Obstoj kvot pri napredovanju na vodilne položaje (npr. dolo�en  

ciljni delež žensk/moških v vodstvenih strukturah)      1 2 3 

h.) Obstoj opisnih usmeritev pri napredovanju na vodilne položaje (npr.  

usmeritev, da podjetje sledi trendu pove�anja žensk/moških na  

vodilnih položajih)          1 2 3 

i.) Upoštevanje ponotranjenja organizacijskih norm in vrednot pri 

ocenjevanju delovne uspešnosti zaposlenih       1 2 3 

j.) Omogo�anje dodatnega pla�anega dopusta za družinske 

dogodke/obveznosti. kot so prvi šolski dan, uvajanje otrok v  
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vrtec, poroka, poro�no potovanje in podobno      1 2 3 

k.) Možnost dogovora za ve� dopusta za izobraževanje (nad  

merili, ki jih dolo�a zakon)         1 2 3 

l.) Enako spodbujanje izkoriš�anja o�etovskega in materinskega/ 

porodniškega dopusta         1 2 3 

m.) Dostopnost prilagodljivih oblik dela za zaposlene (npr. delo od  

doma, krajši delovni �as, izbira delovne izmene)      1 2 3 

n.) Nudenje možnosti nepla�anega dopusta/odsotnosti za vse  

zaposlene iz katerega koli razloga        1 2 3 

o.) Zagotavljanje izobraževanja s podro�ja nediskriminacije in  

raznolikosti za vse zaposlene        1 2 3 

p.) Zagotavljanje izobraževanja s podro�ja zagotavljanja enakih 

možnosti in raznolikosti za managerje      1 2 3 

q.) Vklju�enost zagotavljanja enakih možnosti med kriterije ocenje- 

vanja  delovne uspešnosti managerjev      1 2 3 

r.) Vklju�enost doseganja ciljev v zvezi z raznolikostjo med kriterije 

ocenjevanja delovne uspešnosti managerjev      1 2 3 

s.) Dodatna izobraževanja za skupine zaposlenih z dolo�enimi  

okoliš�inami, ki so v manjši meri zastopani na dolo�enih oddelkih ali  

ravneh v organizaciji          1 2 3 

t.) Izvedba raziskave mnenj med zaposlenimi na temo raznolikosti in 

njenega upravljanja          1 2 3 

u.) Obstoj mentorske sheme za mlajše sodelavce      1 2 3 

v.) Obstoj mentorske sheme za skupine z dolo�enimi osebnimi 

okoliš�inami, ki so slabše zastopane v organizaciji      1 2 3 

w.) Spodbujanje oblikovanja neformalnih mrež zaposlenih na delovnem 

mestu na osnovi dolo�enih osebnih okoliš�in (npr. ženskih mrež, skupin 

staršev, skupin starejših, skupin invalidov, skupin tujcev)     1 2 3 

x.) Obveš�anje zaposlenih o praznovanjih in navadah v drugih kulturah   1 2 3 

y.) Obstoj posebne skupine ali sveta, ki se ukvarja z raznolikostjo 

zaposlenih           1 2 3 

z.) Zavzemanje za raznolikost ponudnikov/dobaviteljev podjetja (glede 

na lokacijo ponudnika, glede na velikost podjetja, glede na njihovo 

poslovno strategijo, organizacijsko kulturo in drugo)     1 2 3 

aa.) Izvajanje tržnih akcij, ki so usmerjene k manjšinskim skupinam v  

družbi (npr. istospolno usmerjenim, invalidom, Romom, pripadnikom 

druge narodnostne skupine)         1 2 3 
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15. Katere so z vidika vašega podjetja najve�je omejitve pri snovanju in uresni�evanju strategij 

upravljanja raznolikosti (možnih ve� odgovorov): 

a.) O tem se v našem podjetju še ni razmišljalo. 

b.) Pomanjkanje znanja na tem podro�ju. 

c.) Pomanjkanje �asa. 

d.) Pomanjkanje finan�nih sredstev. 

e.) Nepoznavanje izkušenj drugih podjetij na tem podro�ju. 

f.) Prepri�anje, da upravljanje raznolikosti v naši panogi dejavnosti ni potrebna. 

g.) Skepti�nost do u�inkovitosti politik upravljanja raznolikosti. 

h.) Drugo:_______________________ 

 


