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POVZETEK 

 

Magistrska naloga v začetku najprej zajema teorijo na temo invalidske problematike, 

zadovoljstva zaposlenih ter družbene odgovornosti podjetja, v katerem sem zaposlena - v 

Pošti Sloveniji, ki ima sedem povezanih družb, pri čemer je eno izmed podjetij invalidsko 

podjetje Pošte Slovenije (zaradi lažjega razumevanja v nadaljevanju poimenujemo invalidsko 

podjetje Pošte Slovenije skrajšano – IPPS.). Pošta Slovenije s hčerami tako na trgu nastopa 

kot Skupina Pošta Slovenije. Do zdaj, na temo zadovoljstva invalidov v podjetju ni bila 

izvedena nobena empirična raziskava, kar pomeni, da bo naša v takšnem obsegu in na tem 

področju prva. Temeljni namen naloge je teoretični vidik literature povezati z empiričnimi 

orodji, pri raziskovanju zadovoljstva invalidnih delavcev ugotoviti slabosti in pomanjkljivosti, 

ter oblikovati predloge za izboljšave in nadaljnje raziskovanje v praksi.  

 

V empiričnem delu so s pomočjo grafične predstavitve potrjene oziroma zavržene hipoteze. V 

raziskavo je bilo vključenih 58 invalidov IPPS in 57 invalidov zaposlenih na Pošti Slovenije, 

ki so prejeli anketni vprašalnik. Raziskava ponazarja tematiko klime pri opredeljevanju 

razsežnosti primerjave zadovoljstva invalidov, kjer se magistrsko delo ciljno usmerja samo na 

nekatere elemente zadovoljstva, tako da so zajeti nekateri faktorji zadovoljstva invalidov, in 

sicer zadovoljstvo z delovnimi pripomočki, zadovoljstvo z delom, ki ga opravljajo, odnosi s 

sodelavci, zadovoljstvo z osebnim dohodkom in razumevanje nadrejenih do omejitev pri delu.  

 

Ključne besede: invalid, invalidsko podjetje, Pošta, zadovoljstvo na delovnem mestu, 

družbena odgovornost. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This master's thesis first explores the theory of disability problems, employee satisfaction and 

corporate social responsibility of my employer Pošta Slovenije. The company has seven 

subsidiaries, one of them being the sheltered company called “Invalidsko podjetje Pošte 

Slovenije” (for the sake of clarity hereinafter abbreviated to IPPS). Together with its 

subsidiaries, Pošta Slovenije presents itself on the market as Pošta Slovenije Group. To date, 

no empirical research has been carried out concerning the satisfaction of people with 

disabilities in the company, which means that this research is the first of its kind and scope in 

this area. The fundamental goal of this thesis is to link within the research on the disabled 

employee satisfaction the theoretical point of view with the empirical tools, to identify any 

weaknesses and deficiencies, and to develop the proposals for the improvement and further 

research in practise. 

 

The graphs in the empirical part of the thesis either support or reject the hypotheses. 

Altogether, 58 disabled persons employed by IPPS and 57 employed by Pošta Slovenije 

participated in the survey research. When defining the scope of the disabled employee 

satisfaction benchmark, the research exemplifies the topic of the organisation climate, 

focusing only on certain elements of satisfaction, such as satisfaction of disabled employees 

with working tools and equipment, the work they do, the acceptance of their limitations by 

their superiors, and the differences in the participation in the preventive health educations 

provided by the employer..  

 

Key words: disabled person, sheltered company, Post, satisfaction at workplace, social 

responsibility. 
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1 UVOD 
 

 

Zaposleni so kapital, ki ga je treba ustrezno voditi, izobraževati, motivirati, preučevati, in 

plemenititi ter tako doseči najboljši možen rezultat. Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja 

pomembno podlago za bolj ustvarjalnega delavca. Pomemben del zaposlenih so tudi invalidi, 

ki jim je treba zagotoviti ustrezno število prilagojenih delovnih mest na katerih bodo lahko 

ustvarjalni upoštevajoč njihovo preostalo delovno zmožnost. To velja še posebej za zaposlene 

pri katerih je invalidnost nastala kot posledica dela. 

 

Predstavili ter razložili smo osnovne pojme invalidnosti in zadovoljstvo invalidov na 

delovnem mestu ter družbeno odgovornost. Na tej zasnovi smo se v empiričnem delu naloge 

osredotočili na zadovoljstvo invalidov in sicer s primerjalno analizo v IPPS in Pošti Slovenije. 

V ta namen smo uporabili anketni vprašalnik, anketiranje pa izvedli s pošiljanjem 

vprašalnikov sodelavcem po klasični in delno po e-pošti. 

 

Da bi ugotovili družbeno odgovornost smo pripravili vprašanja in izvedli poglobljen intervju 

z vodstvom invalidskega podjetja ter interpretirali rezultate. V zaključku naloge sledi analiza 

anketnih vprašalnikov kot tudi interpretacija rezultatov s predstavitvijo ter predlogi izboljšav. 

 

1.1 Namen in cilj 
 

Predmet raziskovanja in preučevanja tega magistrskega dela je invalidska problematika in 

zadovoljstvo zaposlenih invalidov ter družbena odgovornost v IPPS in Pošti Slovenije, kjer 

sem zaposlena že 25 let. Gre za eno največjih slovenskih družb, ki je v 100 odstotnem 

državnem lastništvu, organizirana kot gospodarska družba, svoje prihodke ustvarja na prostem 

trgu in kjer se vsekakor zavedajo pomena zadovoljstva pri delu, organizacijske klime in 

družbene odgovornosti.  

 

Skupina Pošta Slovenije ima sedem povezanih družb, med njimi tudi IPPS Invalidsko podjetje 

Pošte Slovenije, proizvodnja in storitve d.o.o. ali krajše IPPS d.o.o.  
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Z ustanovitvijo IPPS se je Pošta Slovenije v procesu prestrukturiranja poslovanja želela 

izogniti odpuščanju delavcev v čim večji meri. Skupina Pošta Slovenije je aprila 2015, 

ustanovila hčerinsko družbo IPPS d.o.o., z osnovno dejavnostjo opravljanja širokega nabora 

podpornih logističnih dejavnosti v Skupini Pošta Slovenije, in z namenom skrbi za invalide. 

Družba je status invalidskega podjetja dobila v letu 2014, s soglasjem Vlade Republike 

Slovenije.  Prav tako je Skupina Pošta Slovenije ob ustanovitvi invalidskega podjetja prejela 

finančna sredstva od države ob ustanovitvi, prihodki iz naslova državnih spodbud pa vsekakor 

spreminjajo prag rentabilnosti poslovanja, tako da je ohranjanje delovnih mest brez pomoči 

države praktično nemogoče. S tem je Pošta Slovenije na IPPS do 31. decembra 2017 

prerazporedila 238 invalidov. 

 

Cilj magistrske naloge je raziskati in primerjati zadovoljstvo invalidov v invalidskem podjetju 

IPPS z zadovoljstvom invalidov v Pošti Slovenije ter pojasniti razlike. Pričakujemo, da bomo 

odkrili precejšnje razlike, saj predpostavljamo, da imajo invalidi z ustanovitvijo invalidskega 

podjetja, ko se je Pošta Slovenije v procesu prestrukturiranja poslovanja želela izogniti 

odpuščanju delavcev v čim večji meri in posledično s finančno pomočjo države ustanovila 

invalidsko podjetje, najverjetneje boljše pogoje dela. 

 

Cilj je primerjati zadovoljstvo med delavci invalidi v IPPS in invalidi v Pošti Slovenije, pri 

čemer nas je najbolj zanimalo, ali se bodo pojavile statistično značilne razlike. Končni rezultat 

našega raziskovanja je lahko odlična osnova za nadaljnje študije in/ali raziskovanje ter 

sprejemanje nadaljnjih aktivnosti v vsakdanji poslovni praksi, predvsem pa smo podali nekaj 

predlogov za izboljšanje dejavnikov organizacijske klime, ki so bili ocenjeni najnižje.  

 

Državne spodbude, ki jih dobijo invalidska podjetja omogočajo solidno poslovanje kljub nižji 

produktivnosti, ki je posledica delovnih omejitev invalidov. Invalidska podjetja lahko 

uveljavljajo oprostitev vseh prispevkov iz in na bruto plače (38 % bruto plač za vse 

zaposlene) in pridobijo subvencije plač v višini od 10 do 70 odstotkov minimalne plače. 
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1.2 Hipoteze in raziskovalna vprašanja 
 

Osrednji raziskovalni vprašanji magistrske naloge sta:  

 Ali bodo rezultati merjenja zadovoljstva invalidov v IPPS in v Pošti Slovenije 

pokazali statistično značilne razlike oziroma podobnosti?  

 Ali obstajajo znotraj različnih subkultur razlike v okviru Skupine Pošta Slovenije? 

 

Ker smo za empirični del naloge izbrali kvantitativno raziskavo, so hipoteze oz. predpostavke 

nujne. Hipoteza je sicer domnevni odgovor na raziskovalno vprašanje, ki oblikuje odnos med 

pojavi na način, da jih je mogoče empirično preveriti in da odpravijo dvoumnosti. Vodilne 

ideje magistrske naloge so naslednje hipoteze: 

 

H1: Delavci invalidi zaposleni v IPPS, so bolj zadovoljni z delom kot delavci invalidi, 

zaposleni v Pošti Slovenije. 

H2: Invalidi v IPPS v večjem deležu poročajo, da je delovna oprema prilagojena njihovim 

potrebam, kot invalidi v Pošti Slovenije. 

H3: Invalidni delavci v IPPS v večji meri čutijo razumevanje nadrejenih za njihove omejitve 

pri delu, kot invalidi zaposleni v Pošti Slovenije. 

H4: Med invalidi v IPPS in invalidi v Pošti Slovenije ne bo statistično pomembnih razlik v 

udeležbi na preventivnem zdravstvenem izobraževanju. 

 

Pripravili smo tudi kvalitativno empirično raziskavo s pomočjo raziskovanega fenomena 

poglobljenega intervjuja z vodstvom invalidskega podjetja na temo družbene odgovornosti 

podjetja do invalidov ter predstavitev in interpretacijo pridobljenih podatkov. Na osnovi 

intervjuja z direktorjem IPPS smo oblikovali naslednji hipotezi: 

 

H1: Pošta Slovenije je z ustanovitvijo invalidskega podjetja ravnala družbeno odgovorno v 

odnosu do zaposlenih delavcev - invalidov. 

H2: Državne pomoči, ki jih Republika Slovenija namenja delodajalcem za zaposlovanje 

invalidov, so odgovorno porabljen davkoplačevalski denar in omogočajo boljšo socialno 

vključenost invalidov kot različni programi, ki bi jih država izvajala brez zaposlovanja 

invalidov. 

 



Korber, Mateja. 2018. »Primerjalna analiza zadovoljstva delavcev invalidov – primer invalidskega podjetja 
povezane družbe Skupine Pošta Slovenije.« Magistrska naloga.  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

4 
  

Postopek preverjanja hipotez nam pove, ali lahko posplošimo rezultate iz vzorca na 

populacijo (Klemenčič in Hlebec 2007). 

 

Namen naše empirične raziskave je verificirati zgoraj zastavljene hipoteze. 

  

1.3 Uporabljene metode 
 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in praktični del. V prvem delu z metodo 

deskripcije pojasnjujemo invalidnost na splošno, vpliv invalidnosti na poslovanje podjetja, 

zadovoljstvo zaposlenih, še posebej invalidov v našem primeru. Dodali smo tudi poglavje 

družbene odgovornosti. Povezali smo teoretična znanja s prakso v Skupini Pošta Slovenije in 

oblikovali predloge za izboljšanje. Uporabili smo anketni vprašalnik in anketiranje izvedli na 

način, da smo po klasični in delno po e-pošti poslali 75 vprašalnikov invalidom, zaposlenim v 

Pošti Slovenije, in 75 invalidom v invalidskem podjetju Pošte Slovenije,  pri čemer smo dobili 

primerjalne rezultate dveh skupin invalidov. Gre za delavce, ki delujejo na različnih področij 

dela in so teritorialno razpršeni po vsej Sloveniji. Anketni vprašalnik je vseboval trditve in/ali 

opise in anketirancu tako ponudil, da poda odgovor, ki se najbolj prilega njegovemu stanju. 

Sodelovanje v anketi je bilo povsem prostovoljno in anonimno, tajnost osebnih podatkov pa 

povsem zagotovljena. Pridobljeni primarni kvantitativni podatki so bili podlaga za statistično 

obdelavo z namenom preveritve zastavljenih hipotez. Skladno s principi kvantitativnega 

raziskovanja (Lamut in Macur, 2012) smo rezultate ankete predstavili v drugem, empiričnem 

delu magistrske naloge, in sicer tako v besedilu kot v sliki. 

 

Vzporedno smo izvedli še kvalitativno empirično raziskavo z metodo poglobljenega 

intervjuja, in sicer z direktorjem invalidskega podjetja Pošte Slovenije. Značilnost 

poglobljenih intervjujev je ta, da je tema pogovora znana vnaprej, pri čemer pridobivanje 

podatkov in njihova interpretacija poteka na odprti način. Navedeno raziskovalcu omogoča, 

da tekom raziskave zajame vse specifike raziskovalnega problema ter se lahko sklicuje tudi na 

mnenja in stališča intervjuvancev (Johnson in Rowlands 2012, 101). Za izvedbo intervjujev 

smo vnaprej planirali primerno lokacijo in dovolj časa, da smo ga lahko izvedli kvalitetno ter 

hkrati ne samo dobili odgovore na postavljena vprašanja, pač pa tudi veliko informacij, v 

našem primeru meta podatkov, ki predstavljajo dodano vrednost tovrstne raziskave. Z izvedbo 

poglobljenih intervjujev smo dobili komplementarne podatke za podkrepitev anketnih 
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rezultatov in natančnejšo verifikacijo deduktivno oblikovanih hipotez. Gre za strategijo 

navzkrižja preverjanja podatkov na podlagi kombinacije kvantitativnih in kvalitativnih metod, 

kar je v literaturi znano kot metoda triangulacije (Jick 1979). 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

»V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne 

glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, 

rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino« 

(Ustava RS, 14. člen). 

 

2.1 Splošno o invalidnosti 
 

Pojem invalidnosti lahko predstavlja težave z duševnim zdravjem ali telesno prizadetostjo, kot 

so prizadetost čutil, umska ali psihična prizadetost. Oseba ima lahko status invalida že od 

rojstva ali pa ga pridobi tekom življenja, kot otrok ali kasneje v življenju, v času zaposlitve ali 

upokojitve (Uršič in Kroflič 2011).  

 

Izvor pojma invalid(nost) izhaja iz latinske besede invalidus, ki pomeni močan, veljaven biti. 

Stari Rimljani so s slednjim označevali vojake, ki so imeli trajne zdravstvene okvare, kot 

posledica vojskovanja v vojni, in jim je država zaradi navedenega zagotavljala trajno 

odškodnino (Svetlik et al. 2002). 

 

Vprašanje definiranja invalidnih oseb ima poleg zgodovinskih, socialnih in kulturnih tudi 

politične razsežnosti. Prvi zametki orisujejo invalidnost kot oslabljene funkcije organa ali 

manko nekega organa v telesu delavca. Torej so invalidnost sprva opredeljevali zgolj iz 

medicinskega vidika. Kasneje so k statusu invalidnosti prištevali še mentalne okvare in 

nekatere psihične bolezni ter oblike socialnih patologij. Invalidnost je širši pojem od motenj, 

okvare, bolezni, predstavlja namreč odnos med posameznikom in okoljem. Nanaša se torej na 

omejenost v delovanju človeka, ki izvira tako iz telesne kakor tudi psihične okvare (Svetlik et 

al. 2002). 
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Tudi pri nas, v Sloveniji, se uradno uporabljata pojem invalid in invalidnost. V angleško 

govorečih območjih se kot izraz invalid/invalidnost uporablja disabbility, person with 

disability ali celo v italijanščini se uporablja pojem handicap. Za vsako področje, kot je 

zaposlovanje, rehabilitacija, uveljavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja uporabljamo 

različne izraze (Svetlik et al. 2002, 440). 

 

Definiranje pojma je kompleksna naloga, saj invalidi predstavljajo heterogeno skupino. 

Vzroki le-te so številnost in raznoličnost lastnosti, ki jih imajo, lahko jih razdelimo na 

biološke (spol, starost), socialne (etično poreklo, bivališče, stopnja izobrazbe) in lastnosti, ki 

jih opredeljuje njihovo duševno oziroma telesno stanje, v povezavi z njihovo okvaro. Zaradi 

omenjenih lastnosti imajo svojevrstne potrebe, pri uresničevanju katerih, nemalokrat naletijo 

na diskriminacijo. Pri definiranju je torej možnih več kriterijev in meril, še več, invalidnost je 

odvisna tako od stopnje kot od vrste invalidnosti. Invalidski status je odvisen od 

sposobnosti/spretnosti, ki jih je imela oseba pred nastankom okvare in v kolikšni meri je ta 

spretnost/sposobnost zmanjšana. Ločimo kar nekaj tipov invalidnosti, glede na organ 

prizadetosti ali funkcijo prizadetosti, in sicer poznamo mobilno ovirane osebe (paraplegiki, 

tetraplegiki), senzorno ovirane osebe (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni), duševno obolele 

osebe, duševno zaostale osebe, osebe z amputacijo udov ipd. Zaradi te raznolikosti, je 

potrebno, da se ob postavljanju zaposlitvene diagnoze osebe ne primerja z drugimi, temveč se 

vsako osebo obravnava individualno (Svetlik et al. 2002, 441). 

 

Republika Slovenija kaže pozitivni odnos do invalidnosti, kajti v zadnjih letih je razvila 

mnogo ukrepov in programov, s katerimi si prizadeva preprečiti izključevanje invalidov z 

dela. Eden ključnih instrumentov, s katerimi država stimulira zaposlovanje invalidov je 

invalidsko podjetje, ki ima kot gospodarska družba precej olajšav in spodbud. 

 

»Temeljna definicija invalidnosti tako za Slovenijo, kot tudi za ostale države EU, je 

utemeljena v 1. čl. Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 159, ki določa, da je »invalid 

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

bistveno zmanjšane zaradi telesne ali duševne okvare« (ZPIZ 2013, Definicija invalidnosti po 

ZPIZ-2). 
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Zaradi svoje invalidnosti invalidi potrebujejo poseben status, ki je določen skladno z 

Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kjer je definicija invalidnosti »podana 

kot stanje, ko zaradi »sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z 

zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene skladno s tem zakonom, 

zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma 

poklicno napredovanje« (ZPIZ-2 2013, 63. člen, 1. točka).  

 

Isti zakon, v 2. točki 63. člena razvrščena invalidnost v tri kategorije, ki določajo telesno 

zmožnost invalida pri opravljanju del. Prva kategorija predstavlja zavarovančevo delovno 

nezmožnost, v drugo in tretjo kategorijo pa so razvrščeni tisti, ki so delovno zmožni, 

natančneje: 

- Prva kategorija – popolna nezmožnost opravljanja dela zavarovanca. 

- Druga kategorija – zmanjšana delovna zmožnost za 50 % zavarovanca ali več. 

- Tretja, zadnja, kategorija – »zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim 

časom, lahko pa opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, 

najmanj štiri ure dnevno oziroma če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic 

zmanjšana za manj kot 50 % ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s 

polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem 

dela« (ZPIZ-2 2013, 63. člen, 2. točka). 

 

V Sloveniji imamo torej tristopenjski sistem, ki pa ga ne uporabljajo vse države. Obstajajo še 

drugačni načini klasifikacije, kot so dvostopenjski (Nemčija), osem stopenjski (Nizozemska) 

ali pa način, kjer stopnjo prizadetosti določi vrsta invalidnosti (Italija). 

 

V Sloveniji ločujemo tri vrste invalidnosti, glede ne vzroke bolezni, in sicer delovni invalidi, 

ki so pri nas najštevilčnejša skupina (poškodbe pri delu, poklicne bolezni), sledijo jim 

kategorizirani mladostniki in vojaški invalidi.  

 

2.2 Delovni invalidi 
 

Problematika delovnih invalidov je posebej občutljiva, zahtevna in raznovrstna, še posebej na 

področju zaposlovanja, kjer so v neenakopravnem položaju v primerjavi z delovno aktivnimi 
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osebami. Zaradi svoje omejenosti so invalidne osebe v neenakopravnem položaju, lahko tudi 

v diskriminiranem. 

  

Za omenjene osebe, delo ne predstavlja le načina pridobivanja sredstev, ampak je tudi bistven 

element, ki omogoča zmanjševanje neenakosti delovnih invalidov v okolju kjer so del procesa 

organizacije. Še posebej jih je primerno motivirati h vključevanju v delovni proces ne samo 

zaradi ekonomskih, ampak tudi etično-humanih in še posebej psiholoških razlogov.  

 

Delovnim invalidom v skladu z Zakonom o invalidskem in pokojninskem zavarovanju med 

drugim pripada: 

 pravica zaposlitve na ustreznejše delovno mesto, ki ustreza njihovim omejitvam, 

 pravica do delavnika s skrajšanim delovnim časom,  

 pravica do delne invalidske pokojnine in drugih denarnih nadomestil, 

 pravica do poklicne rehabilitacije, če se lahko glede na stopnjo invalidnosti, starost in 

preostalo delovno zmožnost usposobi za drugo delo (ZPIZ-2 2013, 81. – 85. člen). 

 

2.3 Zaščitna zaposlitev 
 

Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov pojasnjuje, da je »zaščitna 

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

sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem delovnem mestu. Zaščitena 

delovna mesta zagotavljajo zaposlitveni centri. Enako velja za opravljanje dela invalida na 

domu, ki je lahko opredeljeno kot zaščiteno delovno mesto« (ZZRZI 2007, 41. člen). 

 

»Zaščitena delovna mesta se določijo s splošnim aktom delodajalca, ki običajno delovno 

mesto razdeli na več funkcionalno povezanih zaščitenih delovnih mest, na katerih zaposluje 

invalide, za katere je Zavod z odločbo ugotovil, da se zaradi svoje invalidnosti lahko zaposlijo 

le na zaščitenih delovnih mestih« (ZZRZI 2007, 41. člen). 

 

O navedenih delovnih mestih diskutirajo tudi Nevela in sodelavci (2014), ki so mnenja, da je 

pomembno prilagajanje ustreznih delovnih mest in na ta način delavcem z omejitvami 

zagotoviti enake možnosti za zaposlitev. V nadaljevanju so navedli nekaj primerov 
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individualnih prilagajanj, in sicer lahko delavcu z omejitvami dodelijo mentorja, prilagoditve 

v urniku dela organizacije, razvoj delovnega mesta, nakup tehnologije za pomoč pri delu 

(računalniški sistemi na glasovne ukaze). Prilagoditev delovnih mest se lahko nanaša  ali na 

celotno organizacijo ali le na posamezne delavce, ki to potrebujejo. V tem primeru se poveča 

zadovoljstvo pri in z delom, ki posledično vpliva na učinkovitost dela in izboljšanje rezultatov 

in učinkov dela. Zaradi navedenega lahko delodajalec tako obdrži usposobljenega 

zaposlenega, kar se odraža pri nižjih stroških izobraževanja novih delavcev, hkrati pa poveča 

s tem produktivnost zaposlenega. Torej iz tega sledi, da prilagajanje delovnega mesta invalidu 

predstavlja nižji strošek za organizacijo, v primerjavi s stroški zaposlovanja novega kadra 

(Jeras 2016). 

 

2.4 Zaposlitveni centri 
 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, v 43. členu navaja, da je 

»zaposlitveni center pravna oseba posebnega pomena in, da izpolnjuje pogoje, ki jih predpiše 

pristojni minister. Zaposlitveni center mora zagotavljati programe, ki vsem zaposlenim 

invalidom zagotavljajo stalno in neprekinjeno delo in vse pravice, ki izhajajo iz sklenjenega 

delovnega razmerja« (ZZRZI 2007, 43. člen) 

 

Zaposlitveni center je torej pravna oseba, ki zaposluje najmanj 5 invalidov, ki v kolikor ima 

na zaščitenih delovnih mestih zaposlenih do vključno 14 invalidov, mora zaposliti najmanj 

enega strokovnega delavca, ki je usposobljen za vodenje delovnih procesov in izvajanje 

strokovne pomoči invalidom. (Pravilnik o zaposlitvenih centrih, 4. člen). 

 

Trenutno v Sloveniji deluje 62 zaposlitvenih centrov (Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti)1. 

 

2.5 Varstveno-delovni centri 
 

V 51. členu Zakona o socialnem varstvu je omenjen posebni socialno varstveni Zavod za 

odrasle, ki opravlja posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno 

                                                           
1 Podatki na dan 3. 5. 2018 
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prizadete osebe po prvem odstavku 16. člena tega zakona. Posebni zavod lahko opravlja tudi 

gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena višji kvaliteti njihovega življenja in varstva. 

Še več, 52. člen istega zakona opredeljuje, da »varstveni delovni center opravlja naloge 

vodenja in varstva ter organizira zaposlitev pod posebnimi pogoji za duševno in telesno 

prizadete odrasle osebe« (ZSV 2007, 51. in 52. člen). 

 

Z vključenostjo v te varstveno-delovne centre posamezni invalid pridobi status varovanca pri 

čemer se mu omogoča ohranitev pridobljenih znanj in pridobitev dodatnih spretnosti ter 

krepitev socialnih navad.  

 

Trenutno v Sloveniji deluje 34 varstveno-delovnih centrov (Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti)2. 

 

2.6 Zakonske pravice invalidov 
 

Pomembne zakonske pravice invalidov ter predpisi vezani na področja usposabljanja in 

zaposlovanja invalidov so: 

- Ustava Republike Slovenije 

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 

- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) 

- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) 

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 

 

Ustava Republike Slovenije (URS) v 49. členu ureja svobodo dela, kjer v tretjem odstavku 

omenja, da je »vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto«. Zaradi 

zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, delodajalec ne sme postaviti delavca v 

diskriminatoren položaj.  

 

                                                           
2 Podatki na dan 3. 5. 2018 
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»Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. Otroci z 

motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe imajo pravico do 

izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi« (Ustava RS, 52. člen).  

 

Eden izmed zakonov, katerega cilj je prav tako odpravljanje in preprečevanje diskriminacije 

invalidnih oseb je Zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Temeljna načela tega zakona 

so opredeljena v 2. členu ZIMI, in sicer »spoštovanje in zagotavljanje človekovih pravic 

invalidov in njihovega dostojanstva, zagotavljanje enakih možnosti za invalide in njihova 

nediskriminacija ter spoštovanje in sprejemanje različnosti zaradi invalidnosti« (ZIMI 2017, 

2. člen). 

 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 6. členu omenja prepoved diskriminacije in 

odvračilnih ukrepov, in sicer delodajalec mora iskalcu zaposlitve pri zaposlovanju, v času 

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

obravnavo ne glede na spol, narodnost, zdravstveno stanje, invalidnost, vero prepričanje, 

starost, spolno usmerjenost ipd. Enako velja za napredovanje, usposabljanje, izobraževanje, 

prekvalifikacije, plače, prejemke iz delovnega razmerja, delovni čas in odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi. Delodajalec je tudi po 11. členu ZDR-1 dolžan delavca prijaviti v obvezno 

pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje za primer brezposelnosti. 

 

Nadalje v 67. členu istega zakona je omenjeno, da »delavec, ki dela krajši delovni čas v 

skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem 

zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot 

če bi delal polni delovni čas« (ZDR-1 2013, 67. člen). Med neutemeljenimi odpovednimi 

razlogi zakon v deveti alineji omenja, da se kot neutemeljeni odpovedni razlogi šteje tudi 

invalidnost.  

 

Po samem zakonu pa »pogodba o zaposlitvi preneha veljati, ko je delavcu vročena odločba o 

ugotovljeni invalidnosti I. Kategorije ali o pridobitvi pravice do invalidske pokojnine postala 

pravnomočna« (ZDR-1 2013, 119. člen, točka 1). 

 

Zakon tudi posebej ureja varstvo in pravice delovnih invalidov, in sicer »delavcu, pri katerem 

je ugotovljena preostala delovna zmožnost, mora delodajalec zagotoviti: 
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- opravljanje drugega dela, ustreznega njegovi preostali delovni zmožnosti, 

- opravljanje dela s krajšim delovnim časom glede na preostalo delovno zmožnost, 

- poklicno rehabilitacijo, 

- nadomestilo plače, 

v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju« (ZDR-1 2013, 196. člen). 

 

Nosilec in izvajalec Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-2) je 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki vodi postopke za uveljavljanje pravic za 

denarna nadomestila iz invalidskega zavarovanja in invalidsko pokojnino ter invalidnino. 

Zagotavlja tudi pravice ob telesni okvari ali izgubi delovne zmožnosti. »Vzroki za nastanek 

invalidnosti po omenjenem zakonu so poškodba pri delu, poklicna bolezen, bolezen in 

poškodba zunaj dela« (ZIPZ-2 2012, 65. člen). 

 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) je eden izmed 

zakonov, ki ureja zaposlovanje invalidov v Sloveniji in v 3. členu razlaga, da je  

 

»invalid oseba, ki pridobi status invalida po tem zakonu ali po drugih predpisih, in 

oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne 

ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali 

ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje« (ZZRZI 2007, 3. člen).  

 

Opredeljuje še zaposlitveno rehabilitacijo, in sicer »zaposlitvena rehabilitacija so storitve, ki 

se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v 

njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero« (ZZRZI 2007, 4. člen). Z ZZRZI želi 

pristojno ministrstvo zmanjšati brezposelnost, povečati zaposlovanje delavcev invalidov in 

njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela, zato so s tem zakonom uvedli tudi kvotni sistem 

zaposlovanja invalidov, in sicer so delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, v sladu z 

zakonskim določilom dolžni zaposlovati invalide v okviru določenega deleža od celotnega 

števila zaposlenih delavcev. Še več, v devetem razdelku tega zakona, so predstavljene 

spodbude za zaposlovanje invalidov, kot so različne finančne spodbude, subvencije plač 

invalidom, oprostitev plačila prispevkov, plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in 

potrebnih sredstev za delo, nagrada za preseganje prej omenjene kvote, letne nagrade za dobro 
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prakso ipd. Kot zadnje, pa imamo tudi sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ki je 

opredeljen v desetem razdelku ZZRZI (ZZRZI 2007). 

 

 

 

2.7 Invalidsko podjetje 
 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v 52. členu pojasnjuje, da »kot 

invalidsko podjetje lahko posluje gospodarska družba, ki je organizirana in deluje kot 

kapitalska družba v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe...« (ZZRZI, 52. 

člen). Nadalje v 53. členu orisuje pogoje delovanja, in sicer »gospodarska družba, ki je 

registrirana kot družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali komanditna delniška 

družba, lahko posluje kot invalidsko podjetje, če med celim poslovnim letom zaposluje in 

usposablja najmanj 40 % invalidov od vseh zaposlenih v družbi« (ZZRZI, 53. člen).   

 

3 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 
 

Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu je večplasten in izredno kompleksen pojav. 

Posamezniki se razlikujemo po pričakovanjih in vrednotah, ki jih imamo do soljudi kakor tudi 

do delovnega mesta. Med ključnimi strategijami za uspešnost podjetja so pomembne 

raziskave splošnega zadovoljstva delavcev na delovnem mestu, saj zadovoljstvo zaposlenih 

pripomore k kakovosti in uspešnosti dela, ki ga opravljajo. Do še višjega zadovoljstva vodi 

nagrada za trud in kakovost dela, s čimer je krog sklenjen (Grobelšek 2010). 

 

Organizacijo sestavljajo ljudje, torej je njen temelj učinkovitosti in pripadnosti zaposlenih. 

Oboje se veča vzporedno z njihovim zadovoljstvom pri delu. Smiselno je, da organizacije 

obravnavajo zaposlene kot vrednost in ne kot strošek, saj so dodana vrednost, ki prinaša novo 

znanje in kapital. Kljub omenjeni pomembnosti, pa se podjetja še zmeraj v veliki meri ne 

zavedajo, da so zaposleni njihov pomembni intelektualni kapital in so hkrati ključen vir za 

doseganje uspešnosti, kakor tudi konkurenčnosti organizacije (Cintauer 2005, Špitar 2009). 
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Zadovoljstvo pri delu opisuje Zupanova (Zupan 2001) kot notranje prepletanje in dojemanje 

vrednot, ki ga vsak posameznik doživlja individualno (Gorše 2011). 

 

Auer opredeljuje zadovoljstvo zaposlenih »kot odsev pozitivnega stanja duha, ki temelji na 

načinu stanja delovnega okolja, izkušenj in doživljanju dela« (Auer 2009, 6).  

 

»Zadovoljstvo pri delu je izraženo kot prijeten občutek«, razlagata Hollwnbeck in Wright, »ki 

ga zaznava posameznik zaradi izpolnitve pričakovanj povezanih z delom« (Gorše 2011, 11). 

 

Pri tem ne smemo pozabiti na delavce invalide, pri katerih je prav tako pomembno 

zadovoljstvo, delovni čas, plača, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje in odnosi. 

Tovrstna vprašanja so temeljna in vplivajo na odločitev invalida o sprejemu ali zavrnitvi dela. 

Glede na omejitve, ki jih imajo, potrebujejo mero več sočutnosti, razumevanja in 

nediskriminatornosti kakor osebe brez omejitev, predvsem pa prilagojen delovni čas, ki bi 

takšni hendikepirani osebi posledično olajšalo življenje, ne pa ga znotraj teh norm še bolj 

otežilo (Heron 2005, 25). 

 

Temelj dobrega delovanja v delovnem okolju je iskrena pravočasna komunikacija vseh članov 

v skupini, brez zadržkov, na spoštljiv način, saj le tako lahko analiziramo konkretne 

probleme, sprejemamo kvalitetne odločitve in usklajujemo delo posameznikov v skupini na 

poti do skupnega cilja. Če je komunikacija pretrgana ali ovirana je v delovnem okolju 

ogrožena tako storilnost kot tudi obstoj delovne skupine. Torej na delovnem mestu je ključna 

odprta in spontana komunikacija, ki je tudi ne sme motiti različna hierarhična raven 

posameznikov (Lipičnik in Mežnar 1998). 

 

Zadovoljstvo zaposlenih lahko opredelimo tudi kot priokus, ki preveva posameznika in 

prispeva k temu, da se rad vrača na delovno mesto in med sodelavce, se lahkotno počuti pri 

opravljanju dela in se veseli novih delovnih izzivov. Gre za posameznikovo pozitivno 

naravnanost, ki je rezultat njegove subjektivne ocene dela in njegovih dosedanjih izkušenj na 

delovnem mestu. Na zadovoljstvo torej vplivajo posamezni elementi dela, kakor tudi celotno 

delovno mesto. Med slednje uvrščamo zadovoljstvo z nalogami, z načinom dela, s fizičnimi 

pogoji dela in opremljenostjo, z možnostjo izobraževanja, z možnostjo napredovanja, 
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zadovoljstvo z nadrejenimi, s sodelavci, s plačo, z nagrajevanjem, delovnim časom in 

podobno (Mihalič 2006, 266; 2008,  4). 

 

Doživljanje zadovoljstva si torej ljudje predstavljajo različno, nekateri strmijo k upoštevanju 

in uresničevanju njihovih idej, drugim veliko pomenijo dobri medsebojni odnosi, tretji želijo 

le priznanje oziroma pohvalo. Organizacije, za doseganje učinkovitosti in uspešnosti 

zaposlenih, morajo skrbeti tudi ali pa povsem za dobre delovne pogoje, da bo zaposlenim delo 

v zadovoljstvo. Ključen je torej ustrezno oblikovan delovni proces (Paska 2009). 

 

Zaposleni so lahko z delom zadovoljni, niti zadovoljni niti nezadovoljni ali celo nezadovoljni. 

Gillmer (1969) predpostavlja, da je delovno zadovoljstvo in nezadovoljstvo rezultat vidika 

zaposlenih do lastnega dela in z njim povezanimi dejavniki. Slednji so odvisni od 

posameznika, a so kljub temu potrebni za zadovoljstvo vsakega zaposlenega. 

 

 Rozman (2000, 66) pa navaja, »da je zadovoljstvo pri delu definicija občutka in mnenja ljudi 

o delu, ki ga opravljajo, le-to pa je odvisno od osebnosti zaposlenih, njihovih delovnih 

vrednot, narave dela in družbenih vplivov«. 

 

Vsako podjetje ali organizacija je resnično uspešna in učinkovita takrat, kadar je v njej velika 

večina posameznikov zadovoljnih, saj so le zadovoljni zaposleni lahko pri delu uspešni in 

učinkoviti (Mihalič 2008, 4). Mnogi avtorji se ne strinjajo s slednjim mnenjem, še posebej v 

delu, da zadovoljstvo zaposlenih vodi k večji uspešnosti. Kakor pravi Zupanova (2001, 104-

105), vzročne povezave med zadovoljstvom in uspešnostjo številne raziskave niso potrdile, 

kajti naj bi držala obratna povezava, in sicer, da uspešnost pri delu vodi do večjega 

zadovoljstva zaposlenih, ki kasneje v vzajemni zvezi ponovno vpliva na večjo uspešnost. 

 

Rozman (2000) prav tako navaja, da zadovoljstvo pri delu posebej ne vpliva na boljše delovne 

rezultate in navaja številne avtorje, ki so prav tako  menja, da so rezultati dela tisti, ki vplivajo 

na zadovoljstvo. Kot primer je Bannet (1998) mnenja, da mora podjetje oziroma organizacija 

biti pozorna na pokazatelje nezadovoljstva, ki pa se kažejo predvsem v deležu fluktuacije, 

pogostosti pritožb zaposlenih in absentizma. Cokins (2006, 276-277) pa predpostavlja, da si 

mora podjetje prizadevati za zadovoljstvo zaposlenih pri delu, saj z odhodom cenjenih in 

uspešnih zaposlenih delavcev nastane velik udarec za podjetje in preveliki stroški. 
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Tudi Mihalič (2006) meni, da je zadovoljstvo zaposlenih ključen dejavnik, ker je 

nezadovoljstvo prvi in najpogostejši vzrok za prostovoljno odpoved zaposlenih iz 

posameznega podjetja ali organizacije. Navaja tudi, da se vodstvo pomena zadovoljstva 

zaposlenih prepozno zave in ga odkrije šele takrat, ko so nezadovoljni posamezniki že na 

točki zapustitve podjetja. Po drugi strani pa so zaposleni, ki zadovoljni z uresničevanjem 

svojih potreb in želja, bolj učinkoviti, delavni, ustvarjalni, pripadni in na teh sloni dobro ime 

podjetja.  

 

Nadalje, Svetlik (v Možina in drugi 1998, 152) v svoji raziskavi kategorizira osnovne potrebe 

zaposlenih, saj je zadovoljstvo pogosto povezano z možnostjo po zadovoljitvi osnovnih 

potreb zaposlenih. Omenjene kategorije so razvrščene na: 

- materialne potrebe - posamezniki jih zadovoljujejo s plačilom za opravljeno delo; 

- potrebe po varnosti - posamezniki jih zadovoljujejo s stalnostjo zaposlitve; 

- socialne potrebe - posamezniki jih zadovoljujejo z dobrimi odnosi s sodelavci, 

podrejenimi, nadrejenimi, z vključevanjem v razne skupine v sklopu delovnega 

procesa; 

- osebnostne potrebe - zadovoljevanje slednjih je odvisno predvsem od vključenosti v 

izobraževanje in uporabe znanja v delovnem procesu, odvisno je tudi od samostojnosti 

zaposlenega pri opravljanju dela« (Možina in drugi 1998, 152; Gorše 2011). 

 

3.1 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu 
 

Avtorji različno razvrščajo dejavnike, so pa enotni v šestih skupinah. Dejavnike tako 

razvrščajo v: 

 pogoje in vsebino dela, nadzor, napredovanje, odnose s sodelavci in finančne nagrade 

(Cintauer 2005, 23). 

 

Nadalje, Moorhead in Griffin razvrščata dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu v tri 

skupine, in sicer: 

1. Osebni dejavniki – prizadevanja, potrebe, ugodnosti. 

2. Skupinski dejavniki – sodelavci in nadrejeni. 
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3. Organizacijski dejavniki – delo, varnost, delovni pogoji, plača, možnost 

napredovanja (Hribar 2007, 5). 

 

Herzberg med dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo uvršča osebno rast, priznanje za 

opravljeno delo, raznolikost dela, delovne dosežke, odgovornost in možnost napredovanja v 

organizaciji. Vzrok za nezadovoljstvu pa je pogosto odraz neustreznosti politike in 

upravljanja ter poslovanje podjetja, neustreznost nadzora, slabi odnosi z nadrejenimi kakor 

tudi s podrejenimi in na splošno s sodelavci, neustreznost pogojev dela, statusa, plačila  in 

varnosti zaposlitve (Cintauer 2005, 24). Torej, ta teorija temelji na tem, da če podjetju uspe 

vpeljati v delovno okolje motivatorje, bodo zaposleni zadovoljni, v kolikor podjetju uspe 

vnesti tudi higienike, katerih prisotnost v podjetju sicer ne vodi do večji stopnji motiviranosti 

delavcev, vendar se brez njih med delavci pojavlja nezadovoljstvo (Možina in drugi 1998, 

153). 

 

George in Jones pa sta zasnovala razčlenitev v štiri glavne dejavnike, ki imajo vpliv na 

zadovoljstvo pri delu, in sicer delovne razmere, delovne vrednote, osebnost in družbeni vpliv 

(George in Jones 1996).  

 

Da bi lahko zagotovili zadovoljstvo v celotni organizaciji je nemogoče, saj so posamezni 

dejavniki v različnih okoljih in času različno ovrednoteni za posameznike. Ti dejavniki se 

med seboj različno nadomeščajo, prekrivajo in dopolnjujejo. Posamezniki si postavljajo 

različne cilje in različno vrednotijo posamezne dejavnike. Zato lahko konkretnima 

posameznikoma predstavlja enak dejavnik oviro ali zadovoljstvo (Paska 2009). 

 

3.2 Ključni dejavniki zadovoljstva 

 

Ljudje delamo zaradi potrebe po varnosti, ugledu, družbi, pridobivanju, novih izkušnjah ipd. 

V delovni proces vlagamo čas in energijo, za to pa pričakujemo ustvarjalno, zanimivo delo, 

ustrezno plačilo in dobre delovne razmere. Da bo zadovoljstvo doseženo, je zaželeno, da je ta 

tehnica v ravnovesju in hkrati, da obstaja pozitivna motivacijska napetost (Pistotnik 2004). 

 

Ključni dejavniki zadovoljstva pri delu so: 

- delovne razmere, 



Korber, Mateja. 2018. »Primerjalna analiza zadovoljstva delavcev invalidov – primer invalidskega podjetja 
povezane družbe Skupine Pošta Slovenije.« Magistrska naloga.  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

18 
  

- notranja komunikacija, 

- odnos s sodelavci, nadrejenimi, 

- organiziranost dela, 

- soodločanje pri delu, 

- možnost strokovnega izobraževanja, 

- napredovanje, 

- delovni čas, 

- plača, 

- stalnost zaposlitve, 

- pohvale, nagrade, kritike. 

 

 Delovne razmere 

Svetlik (2009) razporeja ključne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v šest 

skupin, te so: 

1. Odnosi pri delu – skupinski duh, pozitivno delovno vzdušje, komunikacija in 

konstruktivno reševanje sporov. 

2. Vsebina dela – možnost učenja in strokovne rasti, možnost uporabe znanja, 

zanimivost dela. 

3. Organizacija dela in vodenje – usmerjenost vodje k ljudem, dajanje pohval, 

priznanj. 

4. Samostojno delo – vključenost k odločanju v organizaciji in samostojno 

razporejanje delovnega časa. 

5. Delovne razmere – odpravljanje dejavnikov, ki motijo proces dela (hrup, neugodna 

temperatura, vlaga, prah), varnost pri delu. 

6. Osebni dohodek, morebitni dodatki in druge ugodnosti. 

 

 Odnosi pri delu 

Komunikacija v organizaciji je neposredno povezana z zadovoljstvom zaposlenih na 

delovnem mestu, slednje je mišljeno kot obveščanje zaposlenih o novostih, ciljih in ukrepih. 

Zaposleni so na ta način seznanjeni s svojimi dolžnostmi, nalogami in jasno vedo, kako se 

lotiti svoje zadolženosti, da jih opravijo v skladu s cilji podjetja. 
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Komunikacija je neposredna izmenjava informacij, da je le-ta uspešna je odvisno od tega 

kako spretno obvladamo tehnike komuniciranja, med katere spadajo razlaga, postavljanje 

vprašanj, dajanje povratnih oziroma popolnih informacij, preverjanje ali je bilo sporočilo 

razumljeno sporočila, konstruktivno izražanje nestrinjanja, sprejemanje kritike, pogajanje 

(Majcen 2001). 

 

Dessler (1986) govori o horizontalnem in vertikalnem organizacijskem komuniciranju, pri 

čemer gre za prenos informacij v celotni organizaciji (Kerec 2016). 

 

Horizontalno organizacijsko komuniciranje poteka med zaposlenimi v organizaciji, ki so na 

enaki hierarhični ravni (Kreps 1990). Berlogar (1999) razlaga, da je to neformalna oblika 

komunikacije, ki ni predpisana in do katere pride nenačrtovano. Menedžerji bi lahko 

posvečali več pozornosti horizontalnemu komuniciranju, saj lahko tako posredno vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih. 

 

Do vertikalnega organizacijskega komuniciranja pa pride takrat, ko izmenjujeta informacije 

nadrejeni in podrejeni. Fu in Yukl (2000) spodbujata takšno dvosmerno komuniciranje, saj sta 

s svojo raziskavo ugotovila, da le-ta posredno vpliva na uspešnost podjetja, saj zaposleni 

sodelujejo pri upravljanju s pomočjo vertikalnega komuniciranja, kar pa ima neposredni vpliv 

na zadovoljstvo delavcev. 

 

Ferjan (1998) se dotika funkcij komuniciranja v organizacijah, ki jih razdeljuje na: 

- »funkcijo oblikovanja in ohranjanja medčloveških odnosov, 

- funkcijo oblikovanja in ohranjanja organizacije, 

- funkcijo oblikovanja zahtev dela« (Kerec 2016, 8). 

 

Komunikacija je del vseh vidikov vodenja in ključni temelj za vodenje nasploh. Vodja z 

odličnimi veščinami komunikacije, si prizadeva nedvoumno podati navodila in pričakovanja, 

učinkovito predstavlja svoje zamisli in ideje zaposlenim. Navodila, cilje in pričakovanja 

predstavi jasno, preprosto in neposredno saj je to ključno za stabilnost v podjetju. 

 

 Izobraževanje 
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Je načrtno pridobivanje in razvijanje splošnih in strokovnih znanj ter sposobnosti delavca. 

Znanja se lahko pridobivajo interno in eksterno. Interna izobraževanja so tista, ki jih 

organizacije izvajajo znotraj nje, med tem ko eksterna izobraževanja organizirana zunaj 

podjetja (Mihalič 2006). 

 

Izobraževalne dejavnosti se v posameznem podjetju izvajajo skladno s planom, ki se navezuje 

na interese tako organizacije kot zaposlenih. Zaposlene je potrebno izobraževati tako o 

spremembah v organizaciji oziroma okolju v katerem deluje, kakor tudi o razvoju tehnologije.  

 

Za višjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih Mihalič (Mihalič 2008) predpostavlja, da podjetje 

vsem zaposlenim omogoča možnost učenja oziroma izobraževanja ter na zaposlene prenaša 

lastne veščine in znanje, ima posluh za učenje z individualnimi željami zaposlenih, ki se 

povezujejo s potrebami organizacije, novo znanje nagrajujejo, kot pogoj več za napredovanje 

zaposlene dodatno motivirajo k prenosu oziroma izmenjavi znanja in izkušenj med seboj ter 

razvija učenje na delovnem mestu (Kerec 2016). 

 

Dessler (Dessler 2000) razlaga, da obstajajo različni načini izobraževanja na delovnem mestu, 

zlasti za uspešno vključenost novo zaposlenega v delovno okolje, in sicer so ti: 

- opazovanje in učenje od drugih sodelavcev; 

- vajeništvo – iz katerega posameznik pridobi status kvalificiranega delavec; 

- neformalno izobraževanje – izobraževanje, ki ga ne izvaja organizacija; 

- usposabljanje na delovnem mestu – metoda izobraževanja korak za korakom; 

- predavanja – metoda izobraževanja večjega števila posameznikov; 

- metoda izobraževanja preko vidokonferenc, e-izobraževanja, posnetkov, filmov; 

- simulacija – kot prikaz tehnik, ki jih bo delavec uporabljal pri izvrševanju. 

 

 Napredovanje 

Mihalič (Mihalič 2008) razlaga, da se zadovoljstvo zaposlenih stopnjuje, v kolikor imajo vsi 

enake možnosti za rast, razvoj in osebni napredek. Tovrstno napredovanje, bi moralo biti 

enako vsem zaposlenim, pogoje za-le to pa je, da jih ima organizacija določene s pravilnikom 

ali navedeni pri opisu sistemizacije delovnih mest. Temelji napredovanja izhajajo iz veščin in 

preteklih rezultatov, pridobljenega znanja, sposobnosti in izkušenj. Pred vsakim 

napredovanjem je potrebno zaposlene seznaniti in le-te predstaviti, se izognemo morebitnim 
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posledicam – zgodi se lahko namreč, da si posamezni zaposleni napredovati niti ne želijo 

(Kerec 2016).  

 

Nadalje Mihalič (2008) tudi ločuje: 

- horizontalno napredovanje – ki je napredovanje znotraj delovnega mesta, tukaj gre za 

pridobitev veljavnih pristojnosti in odgovornosti, boljših delovnih pogojev, višje 

plače, drugačen naziv, povečan obseg bonitet in sredstev; 

- vertikalno napredovanje – kar pomeni napredek in gre za novo delovno mesto, več 

zadolžitev, nov naziv ali celo vodenje večjega števila zaposlenih. 

 

 Delovni čas 

Turk (Turk 2005) razlaga, da imajo posamezniki večinoma daljši delovni čas od osemurnega 

delavnika, občutljivost na slednje je predvsem odvisna vrsta dela, starost delavca in načina 

nagrajevanja. Med zaposlenimi na višje ovrednotenih delovnih mestih je lestvica občutljivosti 

na daljši delovni čas manjša, med tem ko zaposleni, katerim podjetja ne izplačujejo dodatka 

za nadurno delo, so seveda manj zadovoljni, kar pa tudi posledično negativno vpliva tudi na 

učinkovitost zaposlenih na delovnem mestu.  

 

 Delovne razmere 

Delovni prostor je okolje oziroma prostor, kjer delavec opravlja svoje delo, še več Sundstorm 

ga razčlenja na fizično in psihično okolje. Fizično del je temperatura, svež zrak, osvetljenost 

in hrup v prostoru, med tem ko si psihično interpretira vsak posameznik po svoje (Sundstorm 

1986). 

 

Podjetje mora za zadovoljstvo zaposlenih in vzpostavitev ugodnega delovnega okolja nuditi 

prostore, ki so čisti in urejeni, v skladu s predpisanim zakonom zagotavljati vse varnostne 

zahteve, skrbeti za prijetno temperaturo v vseh letnih časih, ob enem pa tudi zmanjšati 

obremenjujoč hrup, ki najbolj ovira zapletene miselne zadolžitve (Mihalič 2008). Vsi 

omenjeni dejavniki lahko predstavljajo dodatno oviro pri kakovosti dela in s tem na uspešnost 

organizacije (Kerec 2016).  
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 Plače in nagrajevanje zaposlenih 

Posamezniki definirajo plačo kot nagrado in plačilo za vložen trud in čas, nagrajevanje pa kot 

priznanje za njihove dosežene uspehe, sposobnosti in znanje. Kot osnovni vir sredstev za 

življenje, spada plača v socialno kategorijo. Posameznikom pa prav tako ogromno pomenijo 

priznanja in pohvale za uspešnost na delovnem mestu oziroma za opravljeno delo, kakor tudi 

nedenarne nagrade (Zupan 2001). 

 

Zaupan (2001) tudi prestavlja sestavo tipične slovenske plače, in sicer: 

- osnovna plača – interno določena z vrednotenjem dela; 

- razni dodatki – nadure, izmensko ali nočno delo; 

- dodatek za delovno dobo in stalnost; 

- bonitete oziroma ugodnosti, 

- nadomestila; 

- povračilo drugih stroškov, ki so nastali v zvezi z delom. 

 

Še več, Uhan (Uhan 2000) razlaga, da ima osnovna plača dve sestavini, in sicer: 

- prva sestavina osnovne plače – glede na zahtevnost dela in opravil, in je odvisna od 

usposobljenosti delavca; 

- druga sestavina osnovne plače – je rezultat opravljenega dela in opravil in jo 

organizacije vrednotijo različno, saj se navezuje na poslovno uspešnosti, ki je denarna 

vrednost osnove, pridobljena iz zahtevnosti dela. 

 

Sistem nagrajevanja je usmerjen v nagrajevanje inovativnosti in že pridobljenega znanja, v 

zameno za trud zaposlenih. Mihalič govori o denarnem in nedenarnem nagrajevanju, in sicer 

nedenarno nagrajevanje je napotitev na različna usposabljanja, izpopolnjevanja in 

izobraževanja, horizontalna in vertikalna napredovanja, različne simbolne nagrade in dela 

prosti dnevi. Razne bonitete kot nedenarne nagrade so velikokrat vzvod za motiviranje 

delavca, ki v večji meri pripomorejo še k dodatni spodbudi pri nadaljnjem delu (Mihalič 

2006).  
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3.3 Metode merjenja zadovoljstva zaposlenih 

 

Ključno, da lahko sploh merimo zadovoljstvo zaposlenih, je kot predhodno navedeno 

poznavanje vseh dejavnikov, ki imajo vplivajo na zadovoljstvo. 

Organizacije se morajo zavedati težnje merjenja zadovoljstva zaposlenih. Le-to naj bi se 

izvajale vsaj enkrat na leto, saj lahko le na ta način zadovoljstvo zaposlenih analizirajo in 

stanje v organizaciji izboljšujejo. Na podlagi pridobljenih odgovorov lahko analizirajo 

zadovoljstvo zaposlenih in predstavijo možnosti sprememb (Mihalič 2008). 

 

Tavčar (2004) navaja, da je merjenje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu v mnogih 

podjetjih standardni letni postopek. V svojem članku metode deli na kvalitativne in 

kvantitativne.  

 

Kvalitativne metode, ki jih opisuje Tavčar (2004), so: 

1. Intervju – zbiranje primarnih podatkov, ki šteje za zahtevnejšo metodo, a so tako 

zbrani podatki najbogatejši vir različnih informacij. Intervjuji so v literaturi razdeljeni 

na strukturirane, delno strukturirane in nestrukturirane ali poglobljene intervjuje.  

2. Fokusne skupine – razglabljajo o določenem izzivu. 

3. Analize že obstoječih podatkov. 

 

Kvantitativne metode (Tavčar 2004): 

1. Eksperiment ali poskus – ta se začne s hipotezo o vzrokih, deluje tako, da se spremeni 

en vzrok (parameter) pri pojavu in se nato primerja izid s stanjem pred spremembo. 

Navedena tehnika je koristna za povsem konkretna, precej ozka vprašanja. 

2. Anketa –za zbiranje kvantitativnih (merskih) podatkov. Gre za sistematično metodo 

zbiranja podatkov na podlagi vzorca. Poznamo odprti, polodprti in zaprti tip anketnih 

vprašanj (Lamut, Macur 2012).  

  

V magistrskem delu smo uporabili anketo kot eno izmed kvantitativnih metod zbiranja 

podatkov, saj omogoča primerjanje rezultatov različnih spremenljivk, hkrati pa je povsem 

zagotovljena anonimnost. Podjetje lahko na podlagi konkretno pridobljenih podatkov zelo 

natančno izvede aktivnosti, ki bodo pripomogle k izboljšavam tako v organizaciji dela kot 

klimi v podjetju.  
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V Tavčarjevem članku (2004) so prav tako predstavljene tudi prednosti in slabosti 

kvantitativne metode merjenja zadovoljstva zaposlenih, ki so predstavljeni v tabeli 3.1. 

 

Tabela 3.1: Prednosti in slabosti kvantitativnega merjenja zadovoljstva 

PREDNOSTI SLABOSTI 

Zagotovljena anonimnost Ne raziskuje vzrokov 

Natančno in enostavno sledenje 

spremembam 

Ne odkrije motivov in procesov 

Primerljivost med enotami (oddelek, 

podjetje, ...) 

Nepredvidljivost specifičnim zahtevam 

(oddelek, situacije) 

Primerljivost med elementi Omejena možnost izraziti lastna mnenja 

Poenoten inštrument z vnaprej določenimi 

elementi zadovoljstva 

Vnaprej določeni elementi zadovoljstva ne 

omogočajo novosti 

Vir: Tavčar (2004, 22) 

 

Tudi McKenna (2000) razlaga prednosti in slabosti merjenja zadovoljstva z anketnim 

vprašalnikom, in sicer kot prednost navaja:  

- kratke trditve; 

- odgovori so količinsko primerljivi, med seboj se jih lahko primerja po posameznih 

sektorjih; 

- jezik, ki se uporablja, je splošen in poznan širokemu spektru zaposlenih; 

- z rezultati lahko poiščemo rešitve, na podlagi analize obstoječih težav. 

Kot slabosti pa McKenna (2000) prikazuje, da: 

- anketiranci nimajo možnosti izraziti svojega menja oziroma nimajo možnosti 

komentirati postavljene trditve; 

- rezultat je lahko popačen z besedilom ali izbiro teme, ki jo vsebuje vprašalnik. 

 

Katero metodo merjenja zadovoljstva zaposlenih bomo izbrali, je odvisno od opredelitve cilja, 

ki ga želimo z merjenjem doseči. 

 

 



Korber, Mateja. 2018. »Primerjalna analiza zadovoljstva delavcev invalidov – primer invalidskega podjetja 
povezane družbe Skupine Pošta Slovenije.« Magistrska naloga.  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

25 
  

3.4 Vpliv vrednot na zadovoljstvo 

 

Kot že omenjeno imajo precejšnjo težnjo delovne vrednote posameznika na zadovoljstvo na 

delovnem mestu. George in Jones delita delovne vrednote na notranje in zunanje vrednote 

dela. Pri tem so notranje vrednote te, ki se navezujejo na naravo dela, medtem ko zunanje na 

posledice opravljanja dela, kot so status, denar, druženje. Posameznik, kateremu so bistvene 

notranje vrednote dela, je zadovoljen na delovnem mestu v kolikor je delo razgibano, ni 

monotono in predstavlja nek nov izziv. Nasprotno pa posameznikom zadovoljstvo na 

delovnem mestu zagotavlja ekonomsko varnost, v tem primeru so jim zunanje vrednota dela 

pomembnejše (George in Jones 1996). 

 

Posledice nezadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu 

Robbins (1998) opisuje različne načine izražanja nezadovoljstva pri delu zaposlenih svoje, in 

sicer posledice navaja kot: 

- izhod – zamenjava službe, odhod iz podjetja; 

- glas – zaposleni vključi predloge izboljšav, in o teh pogovarja z nadrejenimi ter izrazi 

željo izboljšanju pogojev; 

- zvestoba – delavci so lojalni, zagovarjajo management ter neaktivno oziroma pasivno 

in z optimizmom pričakujejo izboljšanje razmer; 

- zanemarjanje – zaposleni zmanjša napor pri delu in je s tem neučinkovit pri 

opravljanju svojih dolžnosti, odsotnost iz dela je višja, torej pride do absentizma ali 

tudi zamuja na delovno mesto ob dogovorjenem času. 

 

Maslach (2002) razlaga, da so vzroki za nezadovoljstvo preobremenjenost z delom, ki vodi do 

postopnega izgorevanja, pomanjkanje nadzora, neenake vrednote, nepravilno nagrajevanje ter 

razpad skupnosti. 

 

 ABSENTIZEM 

Kot omenjeno je eden od načinov kako zaposleni izražajo svoje nezadovoljstvo tudi 

zanemarjanje, kot oblika odsotnosti iz dela ali zamude. Slednje zaobjema pojem absentizem. 

 

Jurman (1981) razlaga, da je absentizem izostajanje z dela z različnimi vzroki, da bi zunaj 

organizacije zadovoljili svoje potrebe. 
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V Sloveniji predstavlja resen organizacijski in družbeni problem, ki je hkrati največji, in sicer 

zdravstveni absentizem, ki predstavlja resen organizacijski kakor tudi družbeni problem. 

Problematiko organizacije rešujejo z različnimi ukrepi, in sicer z ustrezno zakonodajo, 

motiviranjem delavcev, urejeno varnostjo in zdravja pri delu, ureditvijo primernega zdravju 

prijaznega delovnega okolja, ustrezne zakonodaje ter ravni socialne varnosti (Kerec 2016). 

 

McKenna (McKenna 2000) pojasnjuje, da sta absentizem in zadovoljstvo v obratnem 

sorazmerju, in sicer kadar je zadovoljstvo na delovnem mestu nizko je stopnja absentizma 

visoka. Kar pa tudi ne pomeni, da v kolikor je stopnja zadovoljstva na delovnem mestu visoka 

ne mora priti do absentizma. Do slednjega pogosto prihaja, ko je delavec prepričan, da 

posledično ne bo izgubil službe.  

 

 FLUKTUACIJA 

Pojav nenehnega odhajanja in prihajanja delavcev imenujemo fluktuacija, vzroke za le-to je 

potrebno sproti odpravljati, saj posledično pride do nizke produktivnosti, negativne socialne 

klime in konfliktnosti med zaposlenimi. Jurman razlaga, da fluktuacija povzroči visoke 

stroške z delom in uvajanjem nadomestnega delavca (Jurma 1981). 

 

Florjančič in drugi (Florjančič et al. 1999) razdeljujejo fluktuacijo na pozitivno in negativno. 

Pozitivna je kadar iz podjetja odhajajo nesposobni delavci ali delavci, ki s svojim znanjem in 

sposobnostmi ne ustrezajo določenemu delovnemu okolju. Do negativne fluktuacije pa pride 

v obratnem primeru, vzroki so lahko subjektivni ali objektivni ter lahko je hotena ali nehotena 

negativna fluktuacija. Kot vzroke naštevajo slabe medsebojne odnose, nizke plače, nemožnost 

napredovanja, neustrezno delo, neučinkovita organizacija. 

 

4 DRUŽBENA ODGOVORNOST 
 
Družbena odgovornost predstavlja v sodobnem gospodarstvu zaradi dolgoročnega, 

sistematičnega in strateškega delovanja, uspešnosti in ugled sodobne organizacije (Jenko 

2008). 
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Steiner in Steiner (2003, v Meško 2011, 6) slednjo definirata kot dolžnost organizacije, da 

ščiti ali povečuje družbeno premoženje in da ustvarja bogastvo z izogibanjem škodovanja. 

Opredeljujeta tri elemente družbene odgovornosti organizacij (Steiner in Steiner 2003, v 

Meško 2011, 6):  

- tržna dejanja (market actions) pri kateri gre za odziv na konkurente na trgu. Ta 

element prevladuje, z njim organizacija izpolnjuje normalno tržno delovanje, ki je 

prva in najpomembnejša družbena odgovornost;  

- iz okolja naročena dejanja (externally mandated actions), katera je organizacija dolžna 

izvajati zaradi vladnih regulacij ali dogovorov sklenjenih z deležniki (npr. sindikalne 

pogodbe); 

- prostovoljna dejanja (voluntary actions) za katere se organizacija odloči brez pritiskov 

zakona ali drugih regulatornih elementov, torej popolnoma prostovoljno (Steiner in 

Steiner 2003, v Meško 2011, 6). 

 

Družbeno odgovornost sta Zadnik in Šmuc (2007, 3) prikazali kot celico. Jedro predstavlja 

odnos organizacije, tj. management do zaposlenih, lastnikov in strank. Krog za jedrom 

predstavlja odnos do lokalnega okolja (naravnega in družbenega). Tretji, zadnji krog, pa 

predstavlja uveljavljanje v globalnem okolju. Ločnica med krogi so »dvostranske propustne 

membrane«, kar prikazuje, da se vplivi iz odločitev na globalnem nivoju prenašajo vse do 

zaposlenih in tudi vzajemno, iniciative posameznikov lahko presegajo organizacijo in se 

razširijo vse do globalnega okolja.  

 

Schwartz in Carroll (2004, v Meško 2011, 7) družbeno odgovornost razdeljujeta na dve 

poglavitni smeri. Prva zatrjuje, da je poslovanje dolžno izpolnjevati le maksimizacijo dobička 

znotraj meja zakona, s čim manjšimi etičnimi ovirami. Medtem ko druga smer določa širše 

dolžnosti organizacij do družbe, ki stremi k reševanju družbenih in okoljskih problemov na 

njihovih trgih. Carroll z definicijo, da družbena odgovornost organizacij združuje ekonomska, 

zakonska, etična in filantropična pričakovanja, ki jih družba v danem obdobju postavlja pred 

organizacije, strmi k drugi smeri družbene odgovornosti. S tem skuša ustvariti vez med zgolj 

ekonomskim delovanjem organizacije in drugimi pričakovanji družbe do organizacije. 

 

Za uvajanje družbene odgovornosti se podjetje odloči zaradi ekonomskega in moralnega 

motiva, hkrati je to njegova dodana vrednost k izboljšanju kakovosti življenja.  Podjetje, ki se 
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predstavlja kot družbeno odgovorna uživajo med potrošniki večji ugled in lojalnost. Za 

nameček so tudi bolj zaželena pri iskalcih zaposlitve. Koristi, ki podjetjem prinaša družbeno 

odgovorno vedenje, so odvisne od vrste poslovanja podjetja ter aktivnost, ki jih načrtuje in 

efektnost implementacije le-teh. (Gavez, S. et al. 2007,  6). 

 

Z družbeno odgovornostjo podjetja je možno krepiti konkurenčni položaj organizacije, zlasti z 

vključevanjem družbene odgovornosti v strategijo podjetja, s pomočjo katere podjetje lažje 

dosega strateški položaj tudi z družbeno odgovornostjo. Tako se družbena odgovornost 

podjetja ne izključuje s konkurenčnostjo, pravzaprav se dopolnjujeta le v kolikor pri 

konkurenčnosti podjetja ne pozabljamo na odgovorno vedenje. Tukaj govorimo o odgovorni 

konkurenčnosti (responsible competitiveness), pri kateri gre za higienično tekmovanje, v 

koristi vsem vpletenim (win-win odnos) (Evropska komisija 2009).  

 

Pomanjkljivost uvajanja družbene odgovornosti v podjetju pa je predvsem ta, da se s tem 

podjetju zvišajo stroški, kot npr. stroški organizacij dobrodelnih in/ali sponzorskih prireditev, 

stroški novinarskih konferenc in predaje donacij ustanovam ali posameznikom. Hkrati so 

podjetja, ki družbeno odgovornost uvajajo tudi pod večjim nadzorom drugih javnosti, kot so 

konkurenca, kupci in/ali kritiki (Hartman 2017). 

 

Evropska komisija opredeljuje družbeno odgovornost kot »način doseganja Lizbonskega 

strateškega cilja – do leta 2010 ob zagotavljanju gospodarske rasti, razvoja novih in boljših 

delovnih mest ter večje kohezije, postati najbolj konkurenčno svetovno gospodarstvo« 

(Evropska komisija 2009, 8). Evropska komisija je leta 2001 izdala tudi Zeleni dokument 

(Green paper on promoting European Framework for CSR), (Evropska komisija 2001, 12). 

 

4.1 Značilnosti družbene odgovornosti 

 

Podjetje je odgovorno za svoje aktivnosti, ki vplivajo na skupnost, ljudi in okolje v katerem 

živijo. To je bistvo najenostavnejše definicije družbene odgovornosti podjetja. Podjetje mora 

odreagirati na negativne vplive na družbo, le-te raziskati in se do njih opredeliti, nato izpeljati 

aktivnosti za omilitev in popravo. Managerji uspešnih sodobnih podjetij se zavedajo, da so 

ključni odnosi predvsem z zaposlenimi, prav gotovo pa je pomembna tudi skrb za urejen 

sistem poslovanja in korektni donosi z ožjim in širšim okoljem v katerem poslujejo. Omenjen 
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odnos krepi njihovo zaupanje v vodstvo podjetja in motivacijo za opravljanje dela (Drevenšek 

2007, Pavlovič 2009). 

 

Podjetja strateško načrtujejo pristop k družbeni odgovornosti, in v korist učinkovitemu 

poslovanju lastne dejavnosti v prihodnosti, v sodelovanju s ključnimi deležniki in njihovimi 

vrednotami. V praksi ni mogoče ciljnih javnosti strogo ločevati, saj so zaposleni v 

organizaciji lahko hkrati prebivalci lokalne skupnosti, kjer podjetje deluje, ne nazadnje so 

lahko tudi po svoji funkciji odločevalci in hkrati uporabniki storitev oziroma kupci izdelkov, 

ki jih podjetje trži (Drevenšek 2006). 

 

4.2 Tipi družbene odgovornosti 

 

Govorimo lahko o različnih definicijah družbene odgovornosti, prav tako lahko govorimo tudi 

o različnih stopnjah oziroma tipih družbene odgovornosti, ki jih dosegajo posamezna podjetja. 

Pri svojem delovanju bi naj podjetje delovalo znotraj ekonomske odgovornosti, legalne 

oziroma zakonske, etične in filantropske odgovornost. Omenjeni tipi družbene odgovornosti 

so do določene stopnje pričakovane, potrebne in/ali zaželene s strani družbe (Jaklič 2002,  

277-279). 

 

Tipi družbene odgovornosti podjetja, ki jih navaja Jaklič (Jaklič 2002, 278) so torej: 

- Ekonomska odgovornost, oziroma dobičkonosnost, ki predstavlja najpomembnejšo 

odgovornost podjetja, na osnovi katere se izvajajo ostale dimenzije. Le-ta je zahtevana 

od družbe in se izvaja kot večanje prihodkov na strani prodaje in povečanje vrednosti 

podjetja, zmanjševanje stroškov in načrtovanje strateških odločitev. 

- Zakonska odgovornost oziroma zakonsko določen okvir poslovanja podjetja. 

- Etična odgovornost se kljub temu, da temelji na nenapisanih pravilih navezuje na 

pričakovanja družbe do podjetja, do preprečevanja dvomljivih poslovnih potez. 

Podjetje oziroma organizacija, ki je vnaprej zmožna prepoznati pričakovanja družbe, 

interese in spremembe ter kljub pravilom, ki niso eksplicitno zapisani v zakonih, ima 

večje možnosti za uspešno poslovanje. 

- Filantropska odgovornost, ki je najvišja raven zgoraj navedenih dimenzij, pri kateri je 

relevantno volonterstvo, katerega jedro so predvsem humanitarno in dobrodelno 

delovanje, je iz strani družbe zelo zaželena. S tem je mišljeno volonterstvo, ki ni 
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zakonsko ali etično zahtevano.  Izvaja se kot prostovoljna aktivnost, v dobro lokalne 

skupnosti. 

Carrollova (1979)  piramida korporativne družbene odgovornosti (slika 4.1) temelji na zgoraj 

predstavljeni štiridimenzionalni družbeni odgovornosti podjetja. Spodnja piramida je slična 

motivacijski teoriji Maslowa, po kateri podjetje ne more biti etično odgovorno vse do takrat 

ko ne postane tudi ekonomsko in zakonsko odgovorno. Torej čim je podjetje zakonsko in 

ekonomsko odgovorno je lahko tudi etično odgovorno. 

 

Slika 4. 1: Piramida korporativne družbene odgovornosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: Wood, Bussines and Society (1994, 133) 

 

Ekonomska odgovornost, na dnu piramide, od podjetja zahteva, da posluje finančno uspešno, 

da v lokalnem območju nudi možnosti zaposlitve, ustvarja povratne dobičke lastnikom in 

investitorjem in, da s svojimi storitvami in/ali izdelki prispeva k razvoju gospodarstva. Od 

podjetja se pričakuje tudi, da spoštuje in upošteva zakonske predpise in, da deluje etično 

odgovorno. Ti principi so pričakovani  in določeni s strani vladnih institucij, članov industrije 

in organizacij in kupcev oziroma potrošnikov. Jedro družbene odgovornosti podjetja tvorita 

Etična in filantropska odgovornost, temeljita na etičnih normah podjetja in človekoljubnosti 

ljudi v podjetju. Vrh piramide korporativne družbene odgovornosti združuje lastnosti dobrega 

državljana in s tem prispevajo h kvaliteti življenja v skupnosti, v kateri deluje podjetje.  

 

  

FILANTROPSKA ODGOVORNOST 

Aktivnost za dobrobit širše družbe 

ETIČNA ODGOVORNOST 

Upoštevanje etičnih standardov in principov poslovanja 

ZAKONSKA ODGOVORNOST 

Upoštevanje zakonov in predpisov 

EKONOMSKA ODGOVORNOST 

Dobičkonosnost 
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Tabela 4.1: Model družbene odgovornosti podjetja 

Vrsta odgovornosti Pričakovanja družbe Primeri 

FILANTROPSKA 

ODGOVORNOST 

Zaželeno  Prostovoljne aktivnosti 

Donatorstvo 

Sponzorstvo 

Programi, ki podpirajo (lokalno) 

skupnost 

ETIČNA 

ODGOVORNOST 

Pričakovano Izogibanje dvomljivim dejavnostim 

Sprejemanje zakonov kot minimuma 

zahtev 

Sprejemanje etičnih načel v 

poslovnem svetu 

ZAKONSKA 

ODGOVORNOST 

Zahtevano  Podrejanje vsem zakonom 

Okoljevarstveni zakoni 

Zakoni za zaščito potrošnika 

Tehnični predpisi 

Zakoni o enakopravnosti spolov na 

delovnem mestu 

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti 

EKONOMSKA 

ODGOVORNOST 

Zahtevano  Dobičkonosnost 

Maksimizacija vrednosti prodaje 

Premišljene strateške odločitve 

Povečevanje vrednosti podjetja 

 

Vir: Jaklič (2002, 280) 

  

4.3 Dimenzije družbene odgovornosti 

 

V Zelenem dokumentu (Green paper 2001, 8), ki je stvaritev Evropske komisije, je družbena 

odgovornost natančno opredeljena na dve dimenziji, in sicer se deli na notranjo in zunanjo 

(Pavlovič 2009).   
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Notranja dimenzija družbene odgovornosti 

- Upravljanje z zaposlenimi – zaposleni so ključnega pomena za vsako podjetje, saj s 

svojim aktivnih delovanjem ustvarjajo obstoj in razvoj organizacije, zato so dobra 

usposobljenost, motiviranost in zavzetost temeljne vrline za doseganje odličnih in 

nadpovprečnih poslovnih rezultatov (Gavez et al. 2007, 13). V sklopu tega se namenja 

posebna pozornost ravnovesju med delom, družino in prostim časom, boljšemu 

komuniciranju in pretoku informacij znotraj podjetja in vseživljenjskemu učenju, večji 

raznolikosti zaposlenih (nediskriminatornost kot je zaposlovanje etičnih manjšin, 

starejših, nezaposlenih in invalidi), enakemu plačilu in enakim možnostim 

napredovanja obema spoloma (Meško 2011, 21). 

- Zdravje in varnost pri delu – obravnavana sta skozi zakonodajo, ki je prisotna s strani 

vladnih institucij, podjetja pa skrbijo za izvedbo promocij zdravja in varnosti na 

delovnih mestih.  

- Prilagajanje spremembam – gre za strah zaposlenih zaradi preoblikovanja podjetij, 

večkrat je prisotna tudi nestrpnost, predvsem pa bojazen za resno ekonomsko, 

politično in socialno krizo. Ključna tukaj je komunikacija, posvetovanje in 

upoštevanje interesov vseh, ki so s tem povezani, kar pa je temeljno vodilo družbeno 

odgovornega preoblikovanja. 

- Upravljanje z naravnimi viri in vplivi na okolje – pomemben dejavnik, ki vpliva 

življenja ter še posebej skrb za prihodnost in zanamce. Težnja k racionalni potrošnji 

naravnih virov, je hkrati konkurenčna prednost in dobičkonosnost. Skrb za okolje 

posledično znižuje stroške sanacij okolja, znižuje stroške energije in hkrati izzive, ki 

nastajajo zaradi kopičenja odpadkov (Green paper 2001, 8-11). 

 

Zunanja dimenzija družbene odgovornosti 

Vsi s svojim življenjem in delovanjem vplivamo na okolje v katerem živimo oziroma v 

katerem delamo, torej tako podjetja kot vsak posameznik. Ko podjetje vzpostavi okolju 

prijaznejše poslovanje nedvomno prispeva k učinkovitejšemu poslovanja, pridobi večji ugled 

v družbi in posledično možnosti za nove poslovne priložnosti. (Meško 2011,18). 

 

Z navedenim podjetja tudi ozaveščajo in širijo zavest o odgovornem ravnanju do okolja 

znotraj svojega podjetja, torej med zaposlenimi, kakor tudi med poslovnimi partnerji in 

drugimi podjetji, ki delujejo v skupnosti: 
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- Lokalne skupnosti – podjetja vzajemno prispevajo k skupnosti, saj zagotavljajo delo, 

ugodnosti, plače, davčne prispevke, po drugi strani pa je okolje odvisno od stabilnosti 

in razcveta podjetij v lokalni skupnosti (Green paper 2001, 11-15). Upravljanje 

medsebojnih odnosov med podjetji in lokalno skupnostjo je v dolgoročno korist vsem, 

saj so v soodvisnem medsebojnem odnosu (Gavez et al. 2007, 27). 

- Poslovni partnerji – zagotavljanje negotovosti poslovanja, zniževanje stroškov in dvig 

kakovosti temelji na dolgoročnem tesnem sodelovanju podjetij s strateškimi partnerji. 

Relevantno je razumevanje želj in potreb, obenem pa tudi nadpovprečna, varna in 

zanesljiva poslovna uspešnost. 

- Človekove pravice – kompleksna materija, ki vsebuje pravne, moralne in politične 

dileme. Na tem področju velja spoštovati mednarodne zakone, ki so obvezujoči za vse 

in jih dopolnjujejo iniciativni kodeksi obnašanja znotraj podjetja, ki obravnavajo tako 

človekove pravice in kot okoljske vidike. 

- Skrb za okolje – Ekološki vidik družbene odgovornosti je skrb podjetij za okolje na 

globalni ravni, podjetja se zavezujejo na skrben odnos do naravnih virov in okolja v 

katerem delujejo (Green paper 2001, 11-15). Kljub navedenemu se v praksi izkazuje, 

da številna podjetja v EU, še v celoti ne izpolnjujejo priporočil zapisanih v 

dokumentih EU, torej še v celoti niso vključila okoljskih vprašanj v svoje poslovanje 

oziroma zapisane strategije. Navedeno, žal, velja tudi za nekatera slovenska podjetja. 

 

Dr.  Rado Bohinc navaja, da je »družbena odgovornost pristop, s pomočjo katerega podjetja 

prostovoljno integrirajo družbene in okoljske zadeve v svoje poslovanje in v svoja razmerja z 

deležniki (Zelena knjiga EU 2001; Korporativna družbena odgovornost v deklaraciji in praksi 

2013) 

 

Torej bistveno je, da kupci dobijo jasne in točne informacije o izdelku oziroma storitvi, za 

podjetja pa, da spoštujejo predpise o varovanju potrošnikov. Smernice so spoštovanje 

poslovnih običajev, dobre vere, poštenosti, korektnosti, lojalnosti in natančnosti. Spoštovanje 

sklenjenih dogovorov, v kolikor pride do konfliktov se to rešuje pravočasno in na primeren 

način. (Zelena knjiga EU 2001). 
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5 EMPIRIČNI DEL 
 

 

V magistrski nalogi smo se omejili na primerjalno analizo zadovoljstva invalidov v Skupini 

Pošta Slovenije. Na to temo enake ali podobne raziskave na območju Slovenije nismo 

zasledili. Pošta Slovenije je največji in specifičen poštni operater v slovenskem prostoru. V 

primerjavi z državami v Evropski uniji, so poštni operaterji organizirani povsem različno, tudi 

po lastniški strukturi. Tudi pri iskanju in prebiranju literature smo ugotovili, da je pravzaprav 

slovenske literature na temo empiričnega raziskovanja primerjalne analize zadovoljstva v 

večjih slovenskih podjetjih malo oziroma skorajda nič. Iz navedenega sklepamo, da dejstvo ne 

bo bistveno vlivalo na izid naše raziskave. 

 

5.1 Predstavitev Pošte Slovenije in Skupine Pošta Slovenije 

 

Pošta Slovenije je bila ustanovljena 9. decembra 1994, poslovati pa je začela 1. januarja 

1995, in sicer ob razdružitvi nekdaj skupnega PTT podjetja Slovenije – Pošte in Telekoma. 

Od julija 2002 deluje kot gospodarska družba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. 

Družbo skladno z Zakonom o gospodarskih družbah upravlja ustanovitelj. Ustanovitelj in 

edini družbenik je Republika Slovenija, ki uresničuje ustanoviteljske pravice prek 

Slovenskega državnega holdinga. Organa družbe sta nadzorni svet in poslovodstvo. 

 

Primarna dejavnost Pošte Slovenije je izvajanje univerzalne poštne storitve, velik pomen pa 

imajo tudi druge poštne in kurirske storitve, denarne storitve ter prodaja blaga. Opravljajo tudi 

vrsto drugih dejavnosti, ki so določeni v Aktu o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o. 

 

Pošta Slovenije večino prihodkov ustvari na trgu in je družba s povsem jasno poslovno 

usmeritvijo, korporacijsko kulturo in prepoznavnimi vrednotami. Kakovost in obseg storitev 

se vseskozi prilagajata potrebam strank. Zaradi omejitev na eni strani in večje odzivnosti do 

kupcev na drugi strani nekatere storitve izvajajo v sodelovanju s tujimi poslovnimi partnerji, 

kar jih uvršča v sam vrh največjih ponudnikov logističnih storitev v Sloveniji. Vsekakor se 

vodstvo Pošte Slovenije zaveda ključne vloge 5.688 zaposlenih (na dan 31. 12. 2017). Konec 

leta 2014 je Pošta Slovenije zaposlovala 424 invalidov, kar je predstavljalo 7,1 odstotkov 

vseh zaposlenih. IPPS je bilo ustanovljeno v decembru 2014, s prezaposlovanjem invalidov v 



Korber, Mateja. 2018. »Primerjalna analiza zadovoljstva delavcev invalidov – primer invalidskega podjetja 
povezane družbe Skupine Pošta Slovenije.« Magistrska naloga.  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

35 
  

IPPS so pričeli v letu 2015. Konec leta 2017 je bilo v Pošti Slovenije zaposlenih 206 

invalidov oz. 3,6 odstotkov vseh zaposlenih.. Z dolgoletno tradicijo in pripadnostjo 

zaposlenih so prav gotovo nadvse pomembna gospodarska inštitucija v državi. Zaradi 

razpršenosti svojih enot po vsej Sloveniji, Pošta Slovenije državo prav gotovo povezuje s 

sloganom »Zanesljivo vsepovsod«. Za zanesljivost, h kateri so se obvezali do zaposlenih, 

strank, poslovnih partnerjev in lastnika. 

 

5.1.1 Poslanstvo in vizija  

 

V Poti Slovenije ustvarjajo inovativne produkte in rešitve v poštnem prometu, oskrbnih 

verigah in logistiki ter informacijskih storitvah, za nemoten pretok blaga in informaciji v 

Sloveniji, regiji in na globalnih trgih. S svojimi rešitvami in visoko kakovostjo so 

nepogrešljivo vpeti v potrebe državljanov, podjetij in države, in sicer: 

 kot izvajalec univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju RS, 

 kot vodilni logistični operater, ki nudi celovito logistično podporo podjetjem na 

celotnem območju RS v regiji in na mednarodnih trgih, 

 pomemben izvajalec i-storitev za državne institucije, poslovne odjemalce in 

prebivalstvo (Pošta Slovenije 2016, 41). 

 

5.1.2 Notranja organiziranost 

 

Pošto Slovenije sestavlja pet poslovnih enot, in sicer Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in 

Poštno logistični center ter strokovne službe. Poštno mrežo, ki zaobjema celotni teritorij 

Republike Slovenije, je včasih sestavljalo 550 poštnih poslovalnic, danes 508.  

 

Zaradi nenehnih sprememb na trgu in prestrukturiranj ter reorganizacije v poslovanju Pošte 

Slovenije, se organigram podjetja na osnovi Odredbe o notranji organiziranosti Pošte 

Slovenije d.o.o. spreminja in sproti objavlja v Uradnem glasilu Pošte Slovenije. Iz 

organigrama (slika št. 5.2) je razviden prikaz delitve organiziranosti na poslovodstvo, 

svetovalce in pooblaščenca, štabne službe, področja in poslovne enote. 
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Slika 5. 2: Organigram Pošte Slovenije d.o.o. 

 
Vir: Uradno glasilo Pošte Slovenije (št. 2/2018) 
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Iz podatkov na dan 31. decembra 2017 je razvidno, da je Pošta Slovenije zaposlovala 5.688 

delavcev, od tega v dostavi 2544, v manipulaciji (delavci na poštnih okencih) 2040, v 

transportu 173, na področju predelave pošiljk 289,  v ostalih pomožnih dejavnostih 138 in  v 

strokovnih službah 504. Podatki so navedeni tudi v tabeli 5.3. 

 

Tabela 5.2: Gibanje števila kadrov 

Področje dela Št. zaposlenih  

(stanje 31. 12. 2017) 

Manipulacija 2.040 

Dostava 2.544 

Predelava (PLC) 289 

Transport 173 

Ostale možne dejavnosti 138 

Strokovne službe PE 32 

Strokovne službe družbe 472 

Skupaj: 5.688 

 

Vir: Interno gradivo Pošte Slovenije (2018) 

 

Slika 5.3 prikazuje delež po področjih dela pri čemer prav delavci v dostavi predstavljajo 

največji delež, najmanjši delež pa predstavljajo zaposleni v ostalih pomožnih dejavnostih.   

 

Slika 5. 3: Zaposleni po področjih dela v deležih. 

 

Vir: Interno gradivo Pošte Slovenije (2018) 
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V Skupini Pošta Slovenije si prizadevajo za uresničitev trajnostne družbe z razumevanjem 

globalnih gospodarskih, socialnih in okolijskih pričakovanj. Skupino sestavlja sedem odvisnih 

družb z med seboj povezanimi dejavnostmi: 

 Pošta Slovenije d.o.o., 

 IPPS d.o.o., 

 EPPS d.o.o., 

 PS Zavarovanja d.o.o., 

 PS Moj paket d.o.o., 

 PS Logistika d.o.o., 

 APS PLUS d.o.o., 

 Feniksšped d.o.o., 

in pridruženo podjetje Športna loterija in igre na srečo, d.d. 

 

Ključna področja delovanja Skupine so poštne, paketne, logistične in informacijske storitve. 

Vizija Skupine Pošta Slovenije je biti najpomembnejši in največji izvajalec poštnih in z njimi 

povezanih logističnih storitev v Sloveniji tudi po liberalizaciji poštnega trga v EU. Razvijati 

pripadnost in lojalnost zaposlenih, vlagati v njihovo znanje ter zagotavljati njihovo socialno 

varnost. Zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in optimalno donosnost vloženega 

kapitala. 

 

Slika 5.4: Organigram Skupine Pošta Slovenije 

 

 
Vir: Pošta Slovenije (2018) 
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Iz podatkov na dan 31. decembra 2017 je prav tako razvidno skupno število invalidov v 

Skupini Pošta Slovenije, in sicer skupno 448 oseb oz. 7 odstotkov vseh zaposlenih. Od tega v 

Pošti Slovenije 202 osebi in v IPPS 238 oseb. 

 

Tabela 5.3: Število invalidnih oseb v Skupini Pošta Slovenije na dan 31. 12. 2017 

Skupina Pošta Slovenije, d. o. o. Stanje zaposlenih 
31. 12. 2017 Invalidi  

 
Pošta Slovenije d.o.o. 5.688 206 

 
PS Zavarovalno zastopništvo d.o.o. 2 0 

 
PS Moj Paket d.o.o. 11 0 

 
EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije 
d.o.o. 52 1  

Feniksšped d.o.o. 12 0 
 

IPPS d.o.o.  472 238 
 

PS logistika d.o.o. 79 2 
 

APS PLUS d.o.o. 12 1 
 

Skupaj 6.328 448 
 

 

Vir: Pošta Slovenije (2018) 

 

5.2 Predstavitev invalidskega podjetja IPPS 

 

V Sloveniji poznamo dve obliki zaposlovanja invalidov, in sicer invalidska podjetja ter 

varstveno-delovne centre. Invalidsko podjetje z invalidom sklene pogodbo o zaposlitvi, pri 

čemer invalid prejme za opravljeno delo plačilo in ima pri tem enake pravice in obveznosti 

kot zaposleni brez telesnih omejitev. 

 

Odpuščanje invalidov ni družbeno odgovorno, hkrati pa se odpuščanju brez zunanjih ukrepov 

oziroma pomoči ni mogoče izogniti. Pošta Slovenije se je v zadnjih letih poslovanja začela 

srečevati z upadanjem obsega poštnih storitev in tako posledično začela izvajati številne 
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ukrepe, s katerimi število zaposlenih znižuje oziroma prilagaja potrebam trga. Vzporedno se 

je delež zaposlenih, ki imajo status invalida ter različne omejitve pri delu, zaradi staranja 

prebivalstva povečeval. Namen ustanovitve invalidskega podjetja je bilo preprečevanje 

neželenih ukrepov na področju racionalizacije dela zaposlenih s statusom invalida ter 

ohranjanje zaposlitve in s tem socialne varnosti sodelavcev invalidov ter njihovih družin in 

hkrati izboljšanje delovnih pogojev za to skupino zaposlenih. 

 

Družba IPPS Invalidsko Podjetje Pošte Slovenije, proizvodnja in storitve d.o.o., je bila 

ustanovljena 16. aprila 2015, s sedežem v Mariboru, pri čemer je Pošta Slovenije edini 

družbenik in 100-odstotni lastnik družbe. Osnovna dejavnost družbe je dejavnost invalidskih 

podjetij ter storitve, povezane s podporo poslovanja matične družbe. Družba je status 

invalidskega podjetja pridobila na podlagi predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije in 

z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

Družbo vodi direktor, notranja organizacija pa vključuje strokovne službe za delo z invalidi, 

ki zagotavljajo izvajanje zakonsko predpisanih strokovnih nalog v invalidskem podjetju, 

strokovne službe za izvajanje programov prilagajanja delovnih mest ter izvedbene 

organizacijske enote oziroma oddelke ki izvajajo različne storitve za matično podjetje in 

druge družbe Skupine Pošta Slovenije (storitve receptorske službe, podporne logistične 

storitve v poštnem logističnem centru in na terenu, storitve digitalizacije, podpora strokovnim 

službam Pošte, podpora prilagajanju procesov). Storitve skupnih služb (kadrovske, pravne, 

računovodske in svetovalne storitve) družbe večinoma najema pri matični družbi. Tako je v 

IPPS, na dan 31. decembra 2017, zaposlenih 238 invalidov. 
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Slika 5.5: Organigram IPPS 

 

 
Vir: IPPS (2018) 

 

Invalidsko podjetje je tudi socialno podjetje. Poslovni model IPPS na nivoju Skupine Pošta 

Slovenije pomeni, poenostavljeno, približno trikrat višji obseg državnih pomoči kot v 

primeru, da invalidskega podjetja ne bi ustanovili, vendar zaradi navedenega Skupina Pošta 

Slovenije ne more razpolagati z višjim dobičkom, ker ga je treba v okviru invalidskega 

podjetja porabljati namensko, enako velja tudi za državne pomoči (ki se porabljajo za 

pokrivanje stroška dela zaposlenih invalidov in z zaposlovanjem invalidov povezanih 

stroškov), Skupina Pošta Slovenije pa zaradi finančne pomoči države lahko pokrije višje 

stroške, ki jih ima kot delodajalec, zaradi manj produktivne delovne populacije. Podjetje IPPS 

je v obdobju 2015 – 2017 poslovalo z dobičkom in presegalo cilje iz poslovnega načrta. 

Maksimiranje dobička za podjetje IPPS tako ni najpomembnejši poslovni cilj, vendar je tudi 

invalidsko podjetje gospodarska družba in mora, če želi dolgoročno rok obstati, pokrivati vse 

stroške poslovanja (IPPS 2016).  

 

5.2.1 Skrb za zaposlene 

 

Skrb za odgovornost in zdravje zaposlenih uresničujejo z zagotavljanjem pogojev za izvedbo 

zdravstvenega varstva in letnih obdobnih preventivnih pregledov za zaposlene. Za zaposlene 

invalidne delavce zagotavljajo izvedbo ocenjevanja doseganja delovnih rezultatov, ki 

predstavlja strokovno podlago za oblikovanje individualnega načrta podpore invalidu in 
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delodajalcu za morebitno izdelavo načrtov prilagoditev delovnega mesta in delovnega okolja 

ter opreme in sredstev za delo ter strokovno podlago za utemeljevanje prehoda med različnimi 

oblikami zaposlovanja. Veliko pozornosti posvečajo iskanju drugačnega ustreznega dela za 

invalidne delavce. V okviru zaposlitvene rehabilitacije invalidom nudijo usposabljanja na 

prilagojenih delovnih mestih.  

 

Delavci invalidi imajo v podjetju velik vpliv na organizacijo dela, produktivnost dela in 

poslovni rezultat, hkrati pa se srečujejo z omejitvami in ovirami pri opravljanju dela. 

Najpogostejši vzroki za delovno invalidnost v Sloveniji so kostno-mišične bolezni, ki sicer 

običajno ne povzročajo popolne izgube delazmožnosti, vendar pa jo zmanjšajo oz. povečajo  

delovno invalidnost druge in tretje stopnje. V IPPS so vzroki za delovno invalidnost tako 

rekoč identični. Sledijo duševne in vedenjske motnje, nato bolezni obtočil, neoplazme in 

poškodbe. 

 

Zaradi navedenega postaja zaposlovanje delovnih invalidov vedno bolj pereč problem. 

Omejitve, ki jih invalidske komisije predpišejo delavcem, so pogosto presplošne in 

nespecifične za konkretne izpostavljenosti v delovnem okolju, v katerem delavec dela. Tako 

bi bil dosežen pomemben napredek, če bi ustrezno delovno mesto bodočemu delovnemu 

invalidu našli že pred obravnavo na invalidski komisiji, predvsem pa bi moralo biti bistveno 

več delovnih okolij prilagojenih zahtevam delovnega invalida. 

 

Število zaposlenih v strokovnih službah podjetja se prilagaja zakonskim zahtevam (en 

strokovni delavec na vsakih dvanajst zaposlenih invalidov). Redno izvajajo z zakonom 

predpisana usposabljanja strokovnih delavcev, ki jih izvaja Združenje izvajalcev zaposlitvene 

rehabilitacije v RS.  

 

V sodelovanju z matičnim podjetjem strokovno delo na področju upravljanja s človeškimi viri 

v IPPS usmerjajo v humanizacijo delovnih procesov. Tovrstne aktivnosti delijo v tri sklope, in 

sicer: 

 preventivo (analiza nastankov invalidnosti, identifikacija procesov in potrebnih 

prilagoditev, izvajanje investicij, potrebnih za prilagajanje delovnih procesov, 

izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov),  
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 upravljanje z zadovoljstvom zaposlenih (prilagajanje delovnih mest, merjenje, 

spremljanje in prilagajanje sistemov nagrajevanja delovne uspešnosti ter nenazadnje, 

 absentizem (nadziranje bolniških odsotnosti, pridobivanje drugih mnenj ob pogostih 

kratkotrajnih bolniških izostankih, dodatni pregledi ob omejitvah dela med trajanjem 

zdravljenja). 

 

V IPPS s prilagajanjem in avtomatizacijo delovnih procesov v logističnih centrih in v 

paketnih pretovornih poštah, kjer posluje invalidsko podjetje izboljšujejo produktivnost na 

način, da so pri izvajanju delovnih procesov za vsaj  20 odstotkov učinkovitejši tudi zaradi 

robotizacije nekaterih delovnih mest (paletiziranje svežnjev nenaslovljene direktne pošte). 

6 MERJENJE PRIMERJAVE ZADOVOLJSTVA DELAVCEV 
INVALIDOV 
 

Proces primerjalnega proučevanja zadovoljstva delavcev invalidov v IPPS in Pošti Slovenije 

smo razdelili na tri dele, in sicer najprej na izbiro vprašalnika, sledilo je zbiranje odgovorov in 

v zaključku analiza odgovorov. 

Anketo smo delavcem invalidom delno posredovali v e-obliki in sicer s pomočjo spletne 

aplikacije 1KA, vsem tistim delavcem, ki imajo na svojem delovnem mestu računalnik in 

dostop do e-naslova, drugim, ki te možnosti nimajo smo anketne lističe poslali po pošti skupaj 

z navodili. Zbiranje podatkov je tako trajalo od 6. do 24. aprila 2018, pri čemer smo prejeli 

115 pravilno izpolnjenih anket. 

 

6.1  Izbira vprašalnika 

 

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno metodo – anketni vprašalnik, ki smo ga 

razdelili med invalide v IPPS in invalide v Pošti Slovenije. 

 

Anketni vprašalnik je merski instrument kvantitativne oz. pozitivistične metodologije in mora 

biti kot tak zares natančen, kot so natančne tehnice in drugi merski instrumenti, ki morajo 

zaznati že majhne spremembe. In če je lastnost merskega instrumenta natančnost, pomeni, da 

sta nadvse pomembna struktura vprašanj in odgovorov ter njihov vrstni red (Macur, Lamut 

2012, 158). 
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6.1.1  Opis vzorca 

 

V raziskavi je sodelovalo 115 respondentov invalidov v podjetju IPPS in Pošti Slovenije, od 

tega 52 odstotkov moških in 43 odstotkov žensk. V sliki 5.6 prikazujemo starostno strukturo 

respondentov. 

Izbrali smo namenski vzorec, kjer so zbrani posamezniki, ki lahko v našem primeru – 

preučevanju zadovoljstva - dajo kar največ podatkov (Macur, Lamut 2012, 119). Anketni 

vprašalnik je obsegal 16 vprašanj. Rezultate ankete, ki smo jih dobili po pošti smo analizirali 

ročno, delno smo jih s pomočjo spletne aplikacije 1KA, ki je odprtokodna aplikacija za 

spletno anketiranje, zbrali v analizo. Rezultate vseh odgovorov smo tako analizirali številčno 

in v odstotkih. V nadaljevanju so bili vsi podatki obdelali še s pomočjo programa SPSS, ki je 

programsko orodje za statistično analizo podatkov. 

 

Slika 6.1: Starost respondentov 

 
Vir: Korber, lastna raziskava (2018) 

 

Največ respondentov je iz starostne skupine od 46 do 55 let (51 %), sledijo respondenti v 

starosti od 36 do 45 let (31 %) 14 odstotkov je tistih, ki spadajo v skupino nad 55 let, 3 

odstotki so mlajši in sicer stari med 26 in 35 let. 

 

3%
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6.2 Predstavitev rezultatov 

 

Z merjenjem zadovoljstva oz. klime v podjetju, s pomočjo anketnega vprašalnika, smo 

ugotavljali posledice vodenja invalidov v IPPS in Pošti Slovenije. Z rezultati je vodstvo 

pridobilo povratne informacije, kako sistem vodenja izpolnjuje pričakovanja zaposlenih in 

njihove potrebe, ter nabor informacij o tem, kje so potrebne spremembe. Pravtako z vsakim 

raziskovanjem zadovoljstva v organizaciji, v zaposlenih vzbudimo pričakovanje, kar pomeni, 

da ni dovolj le raziskovati, pomembno je pripraviti predlog potrebnih sprememb in/ali novitet. 

 

Spodnja tabela vsebuje deskriptivne statistike vseh spremenljivk, ki smo jih uporabili v naši 

študiji. Sprva so navedene spremenljivke, ki smo jih obravnavali kot ordinalne, četudi so le 

tristopenjske. Zaradi tega nismo preverjali normalnosti porazdelitev teh spremenljivk. V 

nadaljevanju pa so navedene še dihotomne spremenljivke. Pri teh smo navajali le frekvence 

posameznih odgovorov.  

 

Tabela 6.1: Opisna statistika spremenljivk uporabljenih v analizah 

 N M SD Min Max 
Zadovoljstvo z delom 115 1,66 0,7 1 3 
Razumevanje nadrejenih za omejitve pri 
delu 115 1,63 0,78 1 3 

Zadovoljstvo z osebnim dohodkom 115 1,91 0,73 1 3 
      
 N Da Ne Da (%) Ne (%) 
Prilagojenost delovne opreme 115 83 32 72,2 % 27,8 % 
Seznanjenost z možnostjo vključitve v 
preventivno zdravstveno izobraževanje 115 107 8 93 % 7 % 

Udeležba na preventivnem zdravstvenem 
izobraževanju 107 51 56 47,7 % 52,3 % 

Vir: Korber, lastna anketa (2018) 
 

Iz tabele 6.1 lahko razberemo, da so vsi anketiranci odgovorili na vprašanje o zadovoljstvu z 

delom. Pri tem je bila uporabljena tristopenjska lestvica, pri čemer je ocena 1 pomenila 

najmanjše zadovoljstvo, ocena 3 pa največje zadovoljstvo z delom. Ugotovimo lahko, da so 

ocene respondentov zajele celoten razpon lestvice; torej od 1 do 3. Povprečje se nagiba 

nekoliko k minimumu, kar na naši lestvici pomeni večje zadovoljstvo. Preverili smo, ali se 

povprečje na našem vzorcu statistično pomembno razlikuje od mediane (oziroma povprečja 
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odgovorne lestvice). Za te namene smo uporabili Wilcoxonov test rangov – odvisna 

spremenljivka je namreč merjena na ordinalnem nivoju – ki je pokazal statistično pomembno 

odstopanje od povprečja oziroma mediane (Me = 2) (p = 0,000). Tako smemo sklepati o 

sorazmernem zadovoljstvu z delom med zaposlenimi.  

 

Nadalje si lahko ogledamo spremenljivko razumevanja nadrejenih za omejitve pri delu. Tudi 

ta zavzema maksimalen razpon od 1 do 3; povprečje pa se spet nagiba k minimumu, ki na naši 

odgovorni lestvici pomeni večje razumevanje nadrejenih. Preverili smo, ali je odstopanje od 

povprečja odgovorne lestvice (v našem primeru pa tudi mediane; Me = 2) statistično 

pomembno. Podobno kot v prejšnjem primeru smo uporabili Wilcoxonov test rangov, ki je 

pokazal statistično pomembno odstopanje (p = 0,000). Sklepamo lahko o sorazmernem 

razumevanju nadrejenih za omejitve pri delu respondentov.  

 

Spremenljivka prilagojenost delovne opreme je dihotomna; večina udeležencev (nekoliko 

manj kot tri četrtine respondentov) je poročala o prilagojenosti delovne opreme. Nadalje lahko 

ob pregledu dihotomnih spremenljivk ugotovimo, da je skoraj večina respondentov poročala, 

da je seznanjena z možnostjo vključitve v preventivno zdravstveno izobraževanje. Med njimi 

pa se jih je nekoliko manj kot polovica tega izobraževanja dejansko udeležila.  

 

6.2.1  Primerjava zadovoljstva z delom zaposlenih v IPPS in zaposlenih na Pošti Slovenije 

 

V nadaljevanju sledi preverjanje naših hipotez. Za preverjanje prve hipoteze (Delavci invalidi 

zaposleni v IPPS, so bolj zadovoljni z delom kot delavci invalidi, zaposleni v Pošti Slovenije.) 

smo uporabili dva različna statistična postopka. Tako so posledično naši dokazi v prid 

oziroma za ovržbo hipoteze bolj robustni. Sprva smo uporabili ne-parametrični Mann-

Whitneyev test. Zanj smo se odločili, ker  je naša odvisna spremenljivka merjena na 

ordinalnem nivoju, pri tem pa smo jo merili tudi na tristopenjski lestvici. 

Ugotovili smo, da je med zaposlenimi v IPPS (M = 1,47; SD = 0,6) in zaposlenimi v Pošti 

Slovenije (M = 1,86; SD = 0,74) statistično pomembna razlika v zadovoljstvu z delom (U = 

1175,5; Z = -2,931; p = 0,003). Tako smemo sklepati, da so invalidi zaposleni v IPPS 

statistično pomembno bolj zadovoljni z delom, kot pa invalidi zaposleni na Pošti Slovenije. 

Izpis rezultatov iz statističnega programa SPSS je v prilogi št. 3.  
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Drugi postopek za preverbo prve hipoteze je bil hi–kvadrat test, saj gre za preučevanje 

odvisnosti med nominalno in ordinalno spremenljivko in je posledično primerna izbira. Tudi 

ta je pokazal, da sta obravnavani spremenljivki pomembno povezani (χ2 (2, N = 115) = 9,369; 

p = 0,09). Povezava je bila zmerne jakosti = 0,29. Primerjava procentov v tabeli 6.2 

razkriva, da so respondenti zaposleni v IPPS pogosteje izbrali odgovor »zelo zadovoljen«, 

medtem ko so respondenti zaposleni na Pošti Slovenije pogosteje izbrali odgovor 

»nezadovoljen«. Sklepamo lahko, da so invalidi zaposleni na IPPS bolj zadovoljni z delom. 

Isti zaključek ponuja histogram na spodnji sliki v IPPS 

 

Tabela 6.2: Frekvenčna tabela pri primerjavi zadovoljstva zaposlenih v IPPS in zaposlenih na 
Pošti Slovenije 

 

Ste zadovoljni z delom (če ne, napišite vzrok)? 

Skupaj 
Zelo 

zadovoljen/a 

Niti 
zadovoljen/a, 

niti 
nezadovoljen/a Nezadovoljen 

IPPS N 34 21 3 58 
% 58,6 % 36,2 % 5,2 % 100,0 % 

Pošta Slovenije N 20 25 12 57 
% 35,1 % 43,9 % 21,1 % 100,0 % 

Skupaj N 54 46 15 115 
% 47,0 % 40,0 % 13,0 % 100,0 % 

Vir: Korber, lastna anketa (2018) 
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Slika 6.2: Histogram primerjave zadovoljstva z delom zaposlenih v IPPS in na Pošti Slovenije 

 
Vir: Korber, lastna anketa (2018) 

 
6.2.2 Primerjava prilagojenosti delovne opreme zaposlenih v IPPS in zaposlenih na Pošti 

Slovenije 

 

Za preverjanje druge hipoteze (Zaposleni invalidi v IPPS bodo v večjem deležu poročali, da je 

njihova oprema prilagojena njihovim potrebam, kot pa zaposleni invalidi na Pošti Slovenije.) 

smo uporabili hi-kvadrat test. Spremenljivki sta namreč merjeni na nominalnem nivoju. Ta je 

razkril, da povezava med spremenljivkama ni statistično pomembna (χ2 (1, N = 115) = 1,707; 

p = 0,191). Povezava je bila tudi šibke jakosti (  = 0,12). Iz tabele 6.3 lahko razberemo, da so 

zaposleni v IPPS nekoliko pogosteje izbrali odgovor »da« v primerjavi z zaposlenimi na Pošti 

Slovenije, ki so nekoliko pogosteje izbrali odgovor »ne«. A vendarle razlika v pogostosti 

izbire obeh odgovorov ni bila statistično pomembna. To lahko razberemo – torej minimalno 

razliko med zaposlenimi – tudi iz slike 6.3, z grafičnim prikazom izbire odgovorov.  
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Tabela 6.3: Frekvenčna tabela primerjave prilagojenosti delovne opreme zaposlenih v IPPS in 
zaposlenih na Pošti Slovenije 

Vir: Korber, lastna anketa (2018) 
 

Slika 6.3: Histogram prilagojenosti delovne opreme zaposlenih v IPPS in zaposlenih na Pošti 
Slovenije 

  
Vir: Korber, lastna anketa (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Je delovna oprema prilagojena vašim 
potrebam? Skupaj 

 

Da Ne  

IPPS 
N 45 13 58  
% 77,6 % 22,4 % 100,0 %  

Pošta Slovenije 
N 38 19 57  
% 66,7 % 33,3 % 100,0 %  

Skupaj 
N 83 32 115  
% 72,2 % 27,8 % 100,0 %  
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6.2.3 Primerjava razumevanja nadrejenih za omejiteve pri delu zaposlenih v IPPS in 

zaposlenih na Pošti Slovenije 

 

Za preverjanje tretje hipoteze (Zaposleni invalidi v IPPS bodo v večji meri čutili razumevanje 

nadrejenih za njihove omejitve pri delu, kot pa zaposleni invalidi na Pošti Slovenije.) smo 

ponovno uporabili dva statistična postopka. Prvi Mann-Whitney U test je pokazal, da med 

zaposlenimi invalidi v IPPS (M = 1,22; SD = 0,42) in zaposlenimi invalidi na Pošti Slovenije 

(M = 1,33; SD = 0,48) ni statistično pomembnih razlik glede razumevanja nadrejenih za 

njihove omejitve pri delu (U = 1444; Z = -1,299; p = 0,194). 

Isto hipotezo smo tradicionalno preverili še z hi-kvadrat testom. Ta je pokazal statistično 

pomembno razliko (χ2 (2, N = 115) = 7,793; p = 0,02) med zaposlenimi v IPPS in zaposlenimi 

na Pošti glede razumevanja nadrejenih za omejitve pri delu. Povezava med obravnavanima 

spremenljivkama je bila šibke jakosti  = 0,12.  

Iz tabele 6.4 lahko razberemo, da so zaposleni v IPPS pogosteje izbrali odgovora »da, vedno«, 

prav tako pa tudi odgovor »ne«. Na drugi strani so zaposleni na Pošti Slovenije pogosteje 

izbrali odgovor »občasno«. Tako se zdi, da so zaposleni v IPPS nekoliko bolj razdvojeni 

glede zaznave razumevanja nadrejenih za njihove omejitve pri delu – dobršen del jih je 

zadovoljnih (torej čutijo razumevanje nadrejenih), kar nekaj pa jih tudi ni. Na drugi strani so 

zaposleni na Pošti Slovenije srednje zadovoljni z razumevanjem nadrejenih za njihove 

omejitve pri delu. Ta trend izkazuje tudi histogram na sliki 6.4. 

 

Tabela 6.4: Frekvenčna tabela pri primerjavi razumevanja nadrejenih za omejitve pri delu 
zaposlenih v IPPS in zaposlenih na Pošti Slovenije 

 

Čutite razumevanje za vaše omejitve pri delu od 
nadrejenih? 

Skupaj Da, vedno Občasno Ne 

IPPS 
N 37 9 12 58 
% 63,8 % 15,5 % 20,7 % 100,0 % 

Pošta Slovenije 
N 26 22 9 57 
% 45,6 % 38,6 % 15,8 % 100,0 % 

Skupaj 
N 63 31 21 115 
% 54,8 % 27,0 % 18,3 % 100,0 % 

Vir: Korber, lastna anketa (2018) 

 
 



Korber, Mateja. 2018. »Primerjalna analiza zadovoljstva delavcev invalidov – primer invalidskega podjetja 
povezane družbe Skupine Pošta Slovenije.« Magistrska naloga.  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

51 
  

Slika 6.4: Histogram razumevanja nadrejenih za omejitve pri delu zaposlenih v IPPS in 
zaposlenih na Pošti Slovenije 

 

Vir: Korber, lastna anketa (2018) 
 

6.2.4  Med zaposlenimi v IPPS in zaposlenimi na Pošti Slovenije ni pomembnih razlik v 

udeležbi na preventivnem zdravstvenem izobraževanju 

 

Za preverjanje četrte hipoteze smo uporabili hi-kvadrat test, saj sta obravnavani spremenljivki 

merjeni na nominalnem nivoju. Ta je razkril, da ni statistično pomembnih razlik med 

spremenljivkama (χ2 (1, N = 107) = 0,453; p = 0,501). Iz tabele 6.5 lahko razberemo, da se je 

zdravstvenega izobraževanja udeležilo nekaj več zaposlenih na Pošti Slovenije kot pa 

zaposlenih v IPPS. A vseeno razlika ni statistično pomembna. Sklepamo lahko, da se invalidi 

zaposleni v IPPS in invalidi zaposleni na Pošti Slovenije v enaki meri udeležujejo 

preventivnega zdravstvenega izobraževanja. 
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Tabela 6.5: Frekvenčna tabela udeležbe na preventivnem zdravstvenem izobraževanju 
zaposlenih v IPPS in zaposlenih na Pošti Slovenije. 

 

Ste se preventivnega zdravstvenega 
izobraževanja v Termah Dobrna že udeležili? Skupaj 

Da Ne 

IPPS 
N 24 30 54 
% 44,4 % 55,6 % 100,0 % 

Pošta Slovenije 
N 27 26 53 
% 50,9 % 49,1 % 100,0 % 

Skupaj 
N 51 56 107 
% 47,7 % 52,3 % 100,0 % 

 
Vir: Korber, lastna anketa (2018) 

 

Slika 6.5: Histogram primerjave udeležbe na preventivnem zdravstvenem izobraževanju 
zaposlenih v IPPS in zaposlenih na Pošti Slovenije 

 

Vir: Korber, lastna anketa (2018) 

 

6.3 Družbena odgovornost  

 

V Skupini Pošta Slovenije se zavedajo, da brez vlaganj v strokovni razvoj zaposlenih in 

vlaganj v procese, ni možno pričakovati rezultatov dela. Prav tako je Skupina zavezana k 

skrbi za varno in zdravo delovne okolje, za socialno varnost zaposlenih, za redno plačilo za 
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opravljeno delo ter pošteno in etično poslovanje. V Pošti Slovenije odgovorno ravnajo z 

okoljem, donirajo zdravstvenim ustanovam ter kulturnim, športnim in drugim društvom. Prav 

tako se družba zaveda pomembnosti družbene odgovornosti, ki je zapisano v Etičnem 

kodeksu ravnanja zaposlenih (Pošta Slovenije, 2016). 

 

Družbena odgovornost posameznega podjetja tako presega meje in pričakovanja pravnih 

okvirov ter zakonodaje, saj podjetje več pozornosti namenja človeškim virom, odnosom z 

deležniki in samemu okolju. 

 

Pošta Slovenije se kot eden najpomembnejših gospodarskih subjektov v Sloveniji že dalj časa 

zaveda svoje zavezanosti širši družbi in odgovornosti, da kot gospodarski subjekt vlaga v 

lokalno okolje, v katerem deluje in sobiva (odgovornost do družbe). Pošta Slovenije podpira 

različna društva, institucije in zavode, ki delujejo na različnih področjih, med drugim na 

področju športa, kulture, izobraževanja, raziskav. Poleg tega tudi na različne načine podpira 

humanitarne, izobraževalne in razvojne projekte in dejavnosti. V okviru Skupine Pošta 

Slovenije delujejo amaterska društva v katerih se udejstvujejo predvsem zaposleni Pošte 

Slovenije (tri planinska društva, športni aktiv, KUD Pošta). Navedena društva v veliki meri 

živijo s pomočjo donacij Skupine Pošta Slovenije. V okviru družbene odgovornosti sta 

pomembni komponenti poslovanja Pošte Slovenije še skrb in odgovornost do zaposlenih in 

okoljska skrb, odgovornost do naravnega okolja, ki ju vključuje v svoje poslovne aktivnosti, 

pa tudi v odnose z vsemi deležniki. 

 

6.3.1 Skrb za zaposlene 

 

Na področju odnosov z zaposlenimi si Pošta Slovenije prizadeva za zadovoljstvo in varnost 

zaposlenih na delovnem mestu, za njihovo osebno rast ter njihovo aktivno vključevanje v 

skupnost. V ta namen bodo še naprej izvajali izobraževanja za zaposlene, promocijo zdravja 

na delovnem mestu ter dali še poseben poudarek skrbi za starejše zaposlene. 
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V magistrskem delu še posebej izpostavljamo: 

 

 Zdravstveno izobraževanje  

Pošta Slovenije omogoča zaposlenim, ki so dlje časa na bolniškem dopustu, pet dnevno 

zdravstveno izobraževanje, ki je mišljeno kot način rehabilitacije in razbremenitve. 

Izobraževanje ne prinaša koristi le invalidom, temveč posredno podjetju, kjer delujejo. 

Izobrazba je vselej veljala za pomembno vrednoto. Je pa res, da izobraževanje invalidov 

poteka drugače. V Pošti Slovenije so zadnji dve leti promocije zdravja na delovnem mestu 

sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, katerih namen je ohranjati in krepiti telesno in 

duševno zdravje zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter 

z zdravjem povezanega življenjskega sloga. Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno 

prizadevanje delodajalca, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja tistih 

delavcev, ki se v vsakdanjem življenju spopadajo s hujšimi zdravstvenimi težavami in so 

zaradi bolezni dalj časa odsotni, oz. delavcev, ki imajo status invalida. 

 

Program pet dnevnega preventivnega zdravstvenega izobraževanja za zaposlene, ki poteka v 

enih izmed term v Sloveniji vključuje: 

 odpravljanje zdravstvenih težav delavcev na fizični ravni s terapijami, 

 organizirano rekreacijo, pohode, plavanje v bazenu in savnanje (prilagojen program 

glede na zdravstveno stanje posameznika), 

 pogovore z zdravniki o vzrokih zdravstvenih težav, 

 aktivacijo timskega dela za izboljšanje medsebojnih odnosov. 

 

Zaposleni, ki so se izobraževanj že udeležili, so izjemno zadovoljni s tovrstnim 

izobraževanjem in poročajo o pozitivnih učinkih, ki jih je imelo omenjeno izobraževanje na 

njihovo zdravje, na motivacijo in bolj pozitivno naravnanost. 

 

 Telesna vadba 

Gibanje je za zdravje bistvenega pomena in dejstvo je, da je nezadostna telesna aktivnost 

povezana s številnimi sodobnimi boleznimi. Redna telesna dejavnost ima veliko neposrednih 

učinkov na naše telesno in psihično zdravje: znižuje krvni tlak, raven krvnega sladkorja v 

krvi, holesterol, krepi srce in ožilje, vzdržuje mišično moč in gibljivost sklepov, zmanjšuje 

delež maščevja v telesu, hkrati pa pozitivno vpliva na možgane, saj izboljšuje koncentracijo in 
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spomin, spodbuja regeneracijo in nastanek novih živčnih celic ter povečuje koncentracijo 

serotonina in noradrenalina v možganih, dveh nevrotransmiterjev, katerih pomanjkanje 

povzroča slabo razpoloženje, depresijo, anksioznost … Zaradi vseh teh pozitivnih učinkov in 

hkrati enormnega porasta bolezni kosti in mišic je v program Promocija zdravja na delovnem 

mest vključena tudi telesna vadba ZMKO (zmanjšanje mišično-kostnih obolenj), ki poteka na 

območju Celja, Ljubljane in Maribora. Vadba ZMKO je kombinacija funkcionalnega treninga 

(večja moč, gibljivost, stabilizacija, vzdržljivost, koordinacija) ter pilatesa, ki okrepi 

predvsem tiste mišice, ki so odgovorne, da ne prihaja do težav v hrbtenici in sklepih. Izkušena 

vaditeljica poskrbi, da so vadbe zanimive in dinamične ter individualno prilagojene 

specifičnim zmogljivostim posameznika. Udeleženci, ki so vadbo v pilotskem projektu že 

preizkusili, so izredno zadovoljni z njenimi pozitivnimi učinki na telo in na zmanjšanje 

bolečin v mišicah in sklepih (Poštni razgledi, 2017). 

 

 Anonimno telefonsko psihološko svetovanje 

Glede na to, da živimo v izredno stresnem času, ko marsikdo občuti negotovost, strah, celo 

brezup, je pomoč HAPS zelo dobrodošla. Pogosto zaposleni potrebujejo zgolj pogovor, 

občutek, da lahko svoje težave nekomu zaupajo. Pošta Slovenije je za zaposlene in njihove 

družinske člane organizirala brezplačno, hitro in anonimno telefonsko psihološko svetovanje 

(HAPS), ki ga izvaja za to usposobljeni mentalni trener. V primeru stisk in težav, povezanih z 

delom, z odsotnostjo z dela zaradi bolezni, medosebnimi odnosi na delu in doma, reševanjem 

skrbi za ostarele družinske člane ali šolskih in drugih težav otrok kakor tudi drugih duševnih 

stisk, ki so nastale iz kakršnih koli vzrokov, je mogoče poklicati na telefonsko številko vsak 

delovni dan od 10. do 18. ure (Poštni razgledi, 2017).  

 

 Meritev arterijskega ožilja 

Pošta Slovenije organizira meritve arterijskega ožilja letno z namenom, da zaposleni spoznajo 

svoje zdravstveno stanje in lahko nato s pomočjo strokovnih nasvetov spremenijo življenjski 

slog in začnejo živeti zdravo. Meritve me pokažejo le stanja velikih arterij, pač pa tudi stanje 

arteriol, ki so najmanjše arterije, ki prehranjujejo organe in tkiva v telesu. Slaba prožnost in 

pretočnost žil imata za posledico mravljince v okončinah, bolečine v prsnem predelu, 

hrbtenici in neprijetno napetost v mečih ob naporni hoji. Ocena tveganja, ki ga pokaže 

meritev, skupaj s svetovanjem ob predaji izvida, v veliki meri prispeva k temu, da zaposleni 

spremenijo svoj življenjski slog in poskrbijo za lastno zdravje. 
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 Diagnostični pregledi celotnega telesa  

Pošta Slovenije in IPPS sta za zmanjšanje števila bolniških dni začela s pilotskim projektom - 

izvedbo diagnostičnih pregledov celotnega telesa. Diagnostični pregledi potekajo na vnaprej 

določenih poštah za okvirno 300 zaposlenih. Cilj tega pilotskega projekta je pomagati 

zaposlenim pri prepoznavanju lastnega zdravja in negativnih dejavnikov, ki vplivajo na 

njihovo zdravje s ciljem izboljšanja zdravja zaposlenih in zmanjšanja ter skrajšanja bolniških 

dopustov. Diagnostični pregled vsebuje naprej pregled z diagnostično opremo, po pregledu in 

dobljenih rezultatih sledi razgovor delavca s terapevtom, ki mu natančno razloži ugotovljene 

zdravstvene težave in mu svetuje, kako narediti osebni načrt za izboljšanje zdravja. 

 

6.3.2 Skrb za okolje – zelena logistika 

 

Varovanje naravnega okolja je s tako imenovano zeleno logistiko (Pošta Slovenije je že leta 

2010 prejela nagrado Zeleni logist), zagotavljanjem energetske učinkovitosti in 

zmanjševanjem onesnaževanja vključeno v temeljne dejavnosti Skupine Pošta Slovenije. 

Ekološki vozni park pravzaprav vzpostavljajo že od leta 2009, širijo infrastrukturo za 

električna vozila in usposabljajo voznike za ekološko naravnano vožnjo.  

 

Pošta Slovenije si nenehno prizadeva krepiti status ekološko naravnanega podjetja. Kot 

podjetje z velikim voznim parkom namenja veliko pozornosti usposabljanju zaposlenih 

voznikov o ekološko naravnani vožnji. Na tak način pri zaposlenih dviga stopnjo zavedanja, 

kako pomembno je varovanje okolja.  

V skladu z usmeritvami strategije glede okoljske odgovornosti, ki pri doseganju energetske 

učinkovitosti transporta predvideva zmanjšanje porabe goriva in emisij, imajo med drugim 

tudi vozila na električni pogon Renault Kangoo Express Z.E., ki so jih uporabniki pozitivno 

sprejeli. Električna vozila se ponašajo z novim dizajnom in poudarjajo svojo ekološko 

naravnanost tudi z napisi »Vozim na elektriko« in »Okolju prijazno vozilo« ter »EKO« 

oznakami na registrskih tablicah. 

Z uvajanjem takšnih vozil zmanjšujejo emisije v okolje in hrup, poleg tega pa tudi znižujejo 

stroške uporabe in povečujejo udobje ob uporabi vozil. Elektriko postopoma uvajajo tudi na 

segmentu dvokoles, trikolesnikov in lahkih štirikolesnikov.  
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4. Kakšno je vaše stališče do posameznih skupin invalidov? Ali zaposlujete poleg 

gibalno oviranih tudi slepe in gluhe? 

5. Kako gospodarno ravnate v vašem podjetju s finančno pomočjo države in za kakšen 

namen izkoristite sredstva? 

 

Direktor podjetja IPPS, respondent v naši kvalitativni empirični študiji, je v svojih odgovorih 

predstavil  oz. potrdil ustanovitev IPPS kot družbeno odgovorno potezo Pošte Slovenije, ki je 

na ta način želela dodatno zavarovati delovna mesta invalidnih delavcev, ki bi lahko bila 

zaradi upada obsega poslovanja ogrožena. V nadaljevanju je pojasnil, da za zdaj upada obsega 

pisemskih pošiljk še ne nadomeščajo z drugimi storitvami, tako da lahko državne pomoči, ki 

jih prejema invalidsko podjetje, namenjajo za subvencioniranje stroška dela zaposlenih in 

prilagajanje delovnih mest. Država deloma pomaga blažiti tržne pritiske po rasti 

produktivnosti, zato lahko v IPPS nudijo blažje delovne pogoje, kot bi jih sicer morali. 

Invalidsko podjetje se kaže kot izredno primerna platforma za izboljšanje poslovnih procesov 

prenosa poštnih pošiljk in drugih storitev v okviru Skupine Pošta Slovenije. Ustanovitev 

invalidskega podjetja je vsekakor bila družbeno odgovorna poslovna poteza. 

 

Glede skrbi za invalide, je respondent pojasnil, da se za njih pravzaprav zelo trudijo skrbeti na 

vseh področjih njihovega delovanja. Vsak invalid je deležen individualne obravnave, na 

primer individualno ocenjevanje preostale delazmožnosti, individualna obravnava možnosti 

prilagoditev delovnih mest, prilagoditev normiranja dejanskim zmožnostim in podobno. 

Veliko pozornosti posvečajo tudi izobraževanju. Samo v letu 2017 je bilo 378 vključitev v 

individualna izobraževanja; v zdravilišče Dobrna so na tedensko izobraževanje o skrbi za 

zdravje na delovnem mestu poslali 79 zaposlenih, 160 jih je bilo vključenih v preventivne 

prostovoljne zdravstvene preglede, 30 zaposlenih se je udeležilo preventivnega izobraževanja 

“Še vedno vozim, a ne hodim”. Presegajo tudi zakonske zahteve glede izobraževanja 

strokovnih delavcev po ZZRZI. V letu 2017 so na izobraževanja na temo obvladovanj 

psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, dela s težje zaposljivimi osebami in interesnega 

povezovanja invalidskih podjetij izvedli 24 vključitev in 11 strokovnih sodelavcev. 

 

Na področju praktičnih ukrepov za prilagajanje delovnih mest (poleg “klasičnih” prilagoditev 

stolov, miz in podobno) vlagajo v modernizacijo in humanizacijo delovnih procesov: nabavili 

so 33 električnih štirikolesnih vozil kot nadomestilo za kolesa in mopede pismonoš, več 
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samohodnih viličarjev, električnih dostavnih vozičkov in podobno, v teku pa je tudi pilotski 

projekt robotizacije delovnih mest, ki so za nastanek poškodb pri delu in invalidnosti še 

posebej tvegana.  

 

Glede vključevanja invalidov v celostno poslovanje podjetja je respondent pojasnil, da se 

vedno držijo načela “nič o invalidih brez invalidov”. V okviru vodstvene ekipe podjetja bi si 

želeli višji delež invalidov, vendar zaradi nizke izobrazbene strukture zaposlenih invalidov za 

zdaj pri tem niso dovolj uspešni.  

 

V nadaljevanju je respondent pojasnil, da v podjetju nimajo velikega deleža težjih 

invalidnosti, niti ne zaposlujejo slepih ali gluhih – naglušna je ena sama sodelavka. Večina 

invalidnosti je očem skritih, stereotipi glede “tipičnih” invalidnosti so zgrešeni, trudijo se, da 

med različnimi vrstami invalidnosti ne razlikujejo – vsaka invalidnost načeloma potrebuje 

individualen pristop. Velika večina njihovih invalidov se srečuje z gibalnimi ovirami ter 

težavami z delom glede na okoljske zmožnosti (alergeni in podobno).  

 

Glede gospodarnega ravnanja s finančnimi sredstvi države je respondent pojasnil, da sredstva 

državnih pomoči v celoti porabljajo za namene, kot jih opredeljuje zakon – subvencioniranje 

stroška dela zaposlenih invalidov in druge stroške, povezane z zaposlovanjem invalidov. 

Veliko pozornosti pa še dodatno posvečajo investicijam v prilagoditve delovnih mest, kot so 

elektrifikacija, avtomatizacija ter zagotavljanje primerne opreme in okolja za opravljanje dela.  

S tem smo potrdili tudi drugo hipotezo, da so državne pomoči, ki jih Republika Slovenija 

namenja delodajalcem za zaposlovanje invalidov, v našem primeru podjetju IPPS, odgovorno 

porabljen davkoplačevalski denar in omogočajo boljšo socialno vključenost invalidov kot 

različni programi, ki bi jih država izvajala brez zaposlovanja invalidov. 

 

Raziskovalni vprašanji, za katere smo se odločili pred raziskovanjem invalidskega področja v 

obeh podjetjih sta bili:  

 Ali bodo rezultati merjenja zadovoljstva invalidov v IPPS in v Pošti Slovenije d.o.o. 

pokazali statistično značilne razlike oziroma podobnosti?  

 Ali obstajajo razlike v okviru Skupine Pošta Slovenije znotraj različnih subkultur? 
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Ob zaključku analize ugotavljamo, da sta odgovora na obe vprašanji vsekakor pritrdilna, 

obstajajo namreč statistično značilne razlike in podobnosti med obema raziskovalnima 

skupinama in prav tako obstajajo razlike znotraj različnih subkultur v Skupini Pošta 

Slovenije. 

 

6.5 Ugotovitve in predlogi 

 

Trend razvoja mobilnih komunikacij, interneta in posledično vseh oblik e-substitucije, ki 

vplivajo na navade prebivalstva, je oziroma je bil pričakovan, zato so v Pošti Slovenije že leta 

2012 začeli s projektom optimizacije omrežja. Pri tem se v veliki meri zgledujejo po 

razvitejših ekonomijah in spremljajo tujo prakso ter kazalnike na področju zagotavljanja 

univerzalne poštne storitve, istočasno pa omrežje optimizirajo dosledno v obsegu in na način, 

ki ga dopuščata in določata zakon in splošni akt. To pomeni, da dražjo obliko kontaktne točke 

– pošte v lastnih ali najetih prostorih s svojimi zaposlenimi – nadomeščajo s pogodbenimi 

poštami, kjer se izvajanje poštne dejavnosti pridruži že obstoječi dejavnosti pogodbenega 

partnerja v lokalnem okolju, in sicer na osnovi pogodbenega dogovora. Povsod, kjer je obseg 

storitev skromen in v prihodnje ni pričakovati rasti ali je gostota omrežja prevelika, kot 

denimo v nekaterih centrih mest, pa poslovalnice tudi ukinjajo. V vsakem primeru dosledno 

upoštevajo določbo splošnega akta, ki predpisuje, da mora izvajalec univerzalne poštne 

storitve, torej Pošta Slovenije, zagotoviti najmanj eno kontaktno točko, organizirano kot pošta 

ali pogodbena pošta v vsaki občini na ozemlju Republike Slovenije in, da za 95 odstotkov 

prebivalcev RS zračna razdalja do najbližje pošte ali pogodbene pošte ne presega 4,5 km. Ne 

glede na optimizacijo poštnega omrežja pa Pošta Slovenije vsem uporabnikom še naprej 

zagotavlja petkrat tedensko dostavo pošiljk na naslov. 

 

Pogodbene pošte nadomeščajo poslovalnice, ki jih je zaradi zgoraj opisanih razlogov, ki se 

odražajo v previsokih (naraščajočih) stroških poslovanja, Pošta Slovenije prisiljena opuščati 

oziroma preoblikovati v pogodbene, in sicer tako, da jih oddaja v najem zasebnim podjetjem. 

Poslovalnice oddajajo v najem na razpisih, najugodnejši ponudniki so praviloma zasebna 

podjetja, ki lahko po združitvi z lastnim prodajnim ali storitvenim programom optimizirajo 

obstoječe stroške poslovanja na teh lokacijah. Pri tem se nam je porodila ideja, da je lahko 

dejavnost na lokacijah, ki jih Pošta Slovenije ukinja zaradi stroškovne neučinkovitosti teh 

lokacij, izziv za invalidsko podjetje, saj lahko uspešno konkurira na razpisih ter dodatno 
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prevzame rezervne kapacitete zaposlenih v večjih poštnih enotah (gre za zaposlene, ki niso 

razporejeni na konkretno pošto in jih razporejajo glede na potrebe delovnega procesa).  

 

Do konca leta 2017 je na območju Republike Slovenije poslovalo skupaj 519 pošt, od tega 

153 pogodbenih pošt. Zapiranje poslovalnic ni prisotno zgolj v manjših krajih, ampak, kot že 

omenjeno, tudi v večjih centrih, pri čemer na ruralnem območju po zaprtju pošte storitve 

zagotavljajo na način t. i. pismonoške pošte. Trend optimizacije bodo nadaljevali in v skladu s 

strategijo razvoja poštnega omrežja bo konec leta 2022 v Republiki Sloveniji predvidoma 

poslovalo skupaj 400 pošt (rednih in pogodbenih). 

 

»Izumljanje« oz. iskanje novih dejavnosti in poslovnih priložnosti se nam zdi manj primerno 

zaradi visokih tveganj pri samostojnem nastopu IPPS na trgu (kot v preteklosti npr. 

proizvodnja sveč, spominkov, ipd.). 

 

Nadalje na podlagi rezultatov ankete predlagamo, pospešeno nadaljevanje prezaposlitve 

invalidnih delavcev iz Pošte Slovenije v IPPS, v skladu z odločbo Ministrstva za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, z utemeljitvami IPPS boljše skrbijo za invalide, 

saj se bolj strokovno in poglobljeno ukvarjajo s to problematiko: v IPPS lahko izpolnijo 

zakonske zahteve, ki se nanašajo na kvotni sistem zaposlovanja invalidov, kar v konkretnem 

primeru pomeni, da mora družba na 12 zaposlenih invalidov zagotoviti enega strokovnega 

delavca, ki skrbi za potrebe invalidov in bdi nad prilagajanjem delovnega okolja; zadovoljstvo 

delavcev invalidov s pogoji dela v IPPS. Prav tako predlagamo, da se nadaljuje tudi s 

pospešenim izobraževanjem in/ali usposabljanjem invalidov ter razporejanjem dobička za 

skrbno prilagajanje delovnih mest. Pri prerazporeditvi delavca iz Pošte Slovenije v IPPS, je 

treba nadaljevati s sedanjo prakso po kateri se delavcu osebni dohodek ob prehodu ne znižuje, 

pač pa se usklajuje tudi po prerazporeditvi na enak način  kot v matičnem podjetju. 
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Tabela 6.6: Preverjanje hipotez  

Hipoteza  
Uporabljeni statistični 

preizkus/kodiranje 

 
Rezultati 

 
Potrjenost Hipoteze, ki se nanašajo na anketni 

vprašalnik 
H1: Delavci invalidi, zaposleni v IPPS 

so bolj zadovoljni z delom kot delavci 

invalidi zaposleni v Pošti Slovenije. 

Mann-Whitneyev U test 

in 

hi-kvadrat test 

 

str. 47, 48 

 

DA 

H2: Invalidi v IPPS v večjem deležu 

poročajo, da je delovna oprema 

prilagojena njihovim potrebam, kot 

invalidi v Pošti Slovenije. 

 

 

 

hi-kvadrat test 

 

 

 

str. 49 

 

 

NE 

H3: Invalidni delavci v IPPS v večji 

meri čutijo razumevanje nadrejenih do 

njihovih omejitev pri delu, kot 

invalidi, zaposleni v Pošti Slovenije. 

 

Mann-Whitneyev U test 

in 

hi-kvadrat test 

 

 

str. 51 

 

NE 

 

DA 

H4: Med invalidi v IPPS in invalidi v 

Pošti Slovenije ne bo statistično 

pomembnih razlik v udeležbi na 

preventivnem zdravstvenem 

izobraževanju. 

 

 

hi-kvadrat test 

 

 

str. 52 

 

 

DA 

Hipotezi, ki se nanašata na intervju 

H1: Pošta Slovenije je z ustanovitvijo 

invalidskega podjetja ravnala 

družbeno odgovorno v odnosu do 

zaposlenih delavcev-invalidov.                 

 

kodiranje 

str. 59 

in priloga 

št. 4 in  

št. 5 

 

DA 

H2: Državne pomoči, ki jih RS 

namenja delodajalcem za zaposlovanje 

invalidov, so odgovorno porabljen 

davkoplačevalski denar in omogočajo 

boljšo socialno vključenost invalidov 

kot različni programi, ki bi jih država 

izvajala brez zaposlovanja invalidov. 

 

 

kodiranje 

 

 

str. 60 in 

priloga  

št. 4 in št. 

5 

 

 

DA 

 
Vir: Korber, lastna raziskava (2018) 
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7 ZAKLJUČEK 
 

Pošta Slovenije se je v primerjavi z drugimi velikimi slovenskimi podjetji, za ustanovitev 

invalidskega podjetja odločila relativno pozno. Za ustanovitev podjetja se je Pošta Slovenije 

odločila zaradi upadanja obsega poštnih pošiljk – želeli so dodatno zavarovati delovna mesta 

invalidnih delavcev, ki bi lahko bila zaradi upada obsega poslovanja ogrožena. 

 

Glavni ali pa primarni cilj invalidskih podjetij ni ustvarjanje dobička, temveč ohranjanje 

delovnih mest invalidov, odpiranje novih delovnih mest, v končni fazi tudi za zaposlene, ki 

niso invalidi. Osnovni namen je izboljšati delovne pogoje, socialno varnost zaposlenih 

invalidov in njihovih družinskih članov. Dejavnost invalidskega podjetja je nujno potrebno 

opredeliti z vidika družbene odgovornosti javnega podjetja ter tako preprečiti odpuščanje 

občutljivih skupin zaposlenih in z vidika izboljševanja stroškovne učinkovitosti zaposlenih 

invalidov. Državna pomoč zagotavlja stroškovno konkurenčnost delovnih mest, na katerih so 

zaposleni invalidi.  

 

Z ustanovitvijo invalidskega podjetja so pravzaprav invalidi pridobili prave razvojne 

perspektive in primerne delovne pogoje. Pošta Slovenije in druge družbe v Skupini lahko 

opredelijo nabor storitev, ki bi bile primerne za izvajanje v IPPS; poleg digitalizacije in 

carinjenja, morda tudi storitve izmenjalne pošte in še mnoga dela drugih povezanih družb 

Pošte Slovenije. 

 

Tako Pošta Slovenije kot druge članice skupine morajo dati prednost pri ponudbah za 

opravljanje storitev ob enakih pogojih družbi oziroma podjetju IPPS.  

 

Kadar govorimo o invalidih, si predstavljamo osebe s fizičnimi ovirami, z gibalnimi in 

umskimi omejitvami, največkrat na invalidskem vozičku. Je pa tovrstno razmišljanje seveda 

zmotno, saj so skupine invalidov tudi tisti ljudje, ki so slepi ali slabovidni, gluhi, z motnjami v 

duševnem razvoju, tisti s trajnimi poškodbami udov in omejitvami pri gibanju. Prav gotovo je 

zaradi navedenega treba družbo ozavestiti, jim približati problematiko invalidov, njihove 

pravice in potrebe, saj nedvoumno tudi sami prispevajo k razvoju družbe, ki jo soustvarjajo, 

in k uspehu podjetij kjer so zaposleni. Večina oblik invalidnosti je očem skritih in stereotipi 

glede “tipičnih” oblik invalidnosti so zgrešeni. V podjetju IPPS se trudijo, da med različnimi 
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vrstami invalidnosti ne razlikujejo – vsaka invalidnost načeloma potrebuje individualen 

pristop. 

 

Ključno v družbi in podjetjih je, da prenehajo s stereotipnim razmišljanjem, kaj vse invalida 

omejuje, česa vse ni zmožen narediti. Med nastajanjem tega magistrskega dela smo se lahko 

osebno poučili in prepričali prav o tem, da so sposobnosti invalidov velike, je pa res, da je 

vsakega posameznega invalida potreba obravnavati individualno. Treba je le nekaj dobre 

volje, smisla za komunikacijo in časa, ki ga invalidu namenimo za konstruktivno interakcijo z 

njimi. Na ta način je uspeh zagotovljen. 

 

Vsekakor je bila ustanovitev invalidskega podjetja družbeno odgovorna poslovna rešitev, tako 

s človeškega kot s poslovnega vidika: invalidsko podjetje se kaže kot izredno primerna 

platforma za prenovo poslovnih procesov prenosa poštnih pošiljk in drugih storitev v okviru 

Skupine Pošta Slovenije.  

 

Zagotovo bodo rezultati meritev v pomoč vodstvu tako Pošte Slovenije kot IPPS, saj lahko 

pomagajo pri odločitvah o ukrepih za bolj ustrezno klimo in izboljšavah v zvezi s potrebami 

in pričakovanji zaposlenih invalidov.   

 

Invalidsko podjetje je hkrati tudi socialno podjetje. Poslovni model IPPS v okviru Skupine 

Pošta Slovenije pomeni, poenostavljeno, približno trikrat višji obseg državnih pomoči kot v 

primeru, da invalidskega podjetja ne bi ustanovili, vendar pa zaradi tega Pošta Slovenije ne 

ustvarja in ne more ustvarjati višjega dobička, saj se državne pomoči v okviru invalidskega 

podjetja porabljajo namensko, in sicer za pokrivanje stroška dela zaposlenih invalidov in z 

zaposlovanjem invalidov povezanih stroškov. Maksimiranje dobička IPPS tako ni 

najpomembnejši poslovni cilj, vendar je tudi invalidsko podjetje gospodarska družba in mora, 

če želi na dolgi rok obstati, pokrivati vse stroške poslovanja. 
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Priloga 2: ANKETA 
 

Spoštovani,  

  

kot študentka magistrskega študijskega programa druge stopnje Fakultete za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici, v okviru izdelave magistrske naloge raziskujem zadovoljstvo 

zaposlenih. Ker menim, da so tovrstne raziskave koristne tako za podjetje kot tudi za 

zaposlene, se na vas obračam s prošnjo za sodelovanje v anketi, ki je popolnoma 

prostovoljno in anonimno, tajnost vaših osebnih podatkov pa povsem zagotovljena.   

 

Izpolnjeno anketo vložite v kuverto, in jo vrnite na moje ime. 

Najlepše se vam zahvaljujem za vaš doprinos pri izdelavi analize magistrskega dela. 

 

Lepo pozdravljeni, 

Mateja Korber 

Anketna vprašanja; 

1. Zaposleni ste v 

a) IPPS 

b) Pošta Slovenije 

 

2. Spol 

a) M     b) Ž 

 

3. Starost 

a) do 25 let 

b) od 26 do 35 let 

c) od 36 do 45 let 

d) od 46 do 55 let 

e) nad 55 let 

 

4. Izobrazba 

a) OŠ 

b) Poklicna šola 

c) Srednja šola 

d) Višja šola 

e) Visoka šola 

f) Magisterij 

 

5. Delovna doba  

a) Do 5 let 



 

 
  

b) Od 6 do 10 let 

c) Od 11 do 20 let 

d) Nad 20 let 

 

6. Delovno mesto oz. delo, ki ga opravljate 

 

 

7. Ste zadovoljni z delom (če ne, prosim zapišite vzrok)? 

a) Zelo zadovoljen 

b) Niti zadovoljen, niti nezadovoljen 

c) Nezadovoljen 

d)  

 

 

8. Kaj so najpogostejše težave, ki vam jih delo povzroča? 

a) Bolezen 

b) Telesne omejitve 

c) Preveliki fizični napori 

d) Enolično delo 

e) Odnos s sodelavci 

f) Odnosi z nadrejenimi 

g) Nimam težav 

 

9. Je delovna oprema prilagojena vašim potrebam? 

a) Da 

b) Ne 

 

10. Se počutite enakovredne med sodelavci? 

a) Da 

b) Ne 

 

11. Kakšni so odnosi s sodelavci? 

a) Dobro sodelujemo, odnosi so spoštljivi 

b) Srednje dobri, ne razumemo se najbolje 

c) odnosi niso dobri saj prihaja do konfliktnih situacij 

 

12. Čutite razumevanje do vaših omejitev pri delu s strani nadrejenih? 

a) Da, vedno 

b) Občasno 

c) Ne 

 

13. Ste zadovoljni z osebnim dohodkom? 

a) Sem zadovoljen 

b) Sem delno zadovoljen 

c) Nezadovoljen 

 



 

 
  

14. Ali ste seznanjeni z možnostjo vključitve v preventivno zdravstveno 

izobraževanje za zaposlene v Termah Dobrna? 

a) Da 

b) Ne 

 

15. Ste se preventivnega izobraževanja že udeležili? 

a) Da 

b) Ne 

 

16. Če je vaš odgovor ne, prosim navedite vzrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Priloga št. 3: IZPIS IZ PROGRAMA SPSS 

Slika št. 1:. Izpis Mann-Whitneyevega U testa iz programa SPSS glede primerjave 
zadovoljstva z delom (hipoteza 1).  

 

Vir: Korber, lastna anketa (2018) 

Slika št. 2:. Izpis hi-kvadrat testa iz programa SPSS glede primerjave zadovoljstva z delom 
(hipoteza 1).  

 

Vir: Korber, lastna anketa (2018) 



 

 
  

Slika št. 3: Izpis hi-kvadrat testa iz programa SPSS glede primerjave prilagojenosti delovne 
opreme (hipoteza 2).  

 

Vir: Korber, lastna anketa (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Slika št. 4: Izpis Mann-Whitneyevega U testa iz programa SPSS glede primerjave 
razumevanja nadrejenih do omejitev pri delu zaposlenih (hipoteza 3).  

  

Vir: Korber, lastna anketa (2018) 

Slika št. 5: Izpis hi-kvadrat testa iz programa SPSS glede primerjave razumevanja nadrejenih 
do omejitev pri delu zaposlenih (Hipoteza 3). 

 

Vir: Korber, lastna anketa (2018) 

 



 

 
  

Slika št. 6: Izpis hi-kvadrat testa iz programa SPSS glede udeležbe preventivnega 
zdravstvenega izobraževanja zaposlenih (Hipoteza 4). 

 

Vir: Korber, lastna anketa (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Priloga 4: Intervju z direktorjem podjetja IPPS 

Pogovor: 28. 5. 2018 

1. Ali lahko pojasnite ključni moment, ki je odločil ustanovitev Invalidskega 
podjetja Pošte Slovenije in ali menite, da je bila ta poslovna poteza družbeno 
odgovorna? 

Pošta Slovenije se je za ustanovitev invalidskega podjetja, v primerjavi z drugimi velikimi 

slovenskimi podjetji, odločila relativno pozno. Za ustanovitev podjetja se je Pošta odločila 

zaradi padajočega obsega poštnih pošiljk – želeli smo dodatno zavarovati delovna mesta 

kolegov invalidov, ki bi zaradi padanja obsega poslovanja lahko bila ogrožena. Na srečo 

obseg padca pisemskih pošiljk zaenkrat še nadomeščamo z drugimi storitvami, tako, da lahko 

državne pomoči, ki jih prejema invalidsko podjetje, namenjamo za subvencioniranje stroška 

dela zaposlenih in prilagajanje delovnih mest.  

Vsekakor menim, da je bila ustanovitev invalidskega podjetja družbeno odgovorna. Tako s 

čisto človeškega vidika (v invalidskih podjetjih država deloma pomaga blažiti tržne pritiske 

po rasti produktivnosti, zato lahko našim sodelavcem nudimo blažje delovne pogoje, kot bi jih 

sicer lahko), kot s poslovnega: invalidsko podjetje se kaže kot izredno primerna platforma za 

inoviranje poslovnih procesov prenosa poštnih pošiljk in drugih storitev v okviru skupine 

Pošta Slovenije.  

2. Družbena odgovornost je tudi skrb za invalide. Na kak način in na katerih 
segmentih upoštevate te smernice in dobre prakse v vašem podjetju? 

Za invalide se trudimo skrbeti na vseh področjih našega delovanja. Vsak invalid je deležen 

individualne obravnave, na primer individualno ocenjevanje preostale delazmožnosti, 

individualna obravnava možnosti prilagoditev delovnih mest, prilagoditev normiranja 

dejanskim zmožnostim in podobno. Veliko pozornosti posvečamo tudi izobraževanju. Samo v 

letu 2017 smo izvedli 378 vključitev v individualna izobraževanja; v zdravilišče Dobrna smo 

na tedensko izobraževanje o skrbi za zdravje na delovnem mestu poslali 79 zaposlenih, 160 je 

bilo vključenih v preventivne prostovoljne zdravstvene preglede, 30 zaposlenih se je udeležilo 

preventivnega izobraževanja “Še vedno vozim, a ne hodim”. Presegamo tudi zakonske 

zahteve glede izobraževanja strokovnih delavcev po ZZRZI. V letu 2017 smo na 

izobraževanja na temo obvladovanj psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, dela s težje 

zaposljivimi osebami in interesnega povezovanja invalidskih podjetij izvedli 24 vključitev 11 

strokovnih sodelavcev. 



 

 
  

Na področju praktičnih ukrepov za prilagajanje delovnih mest (poleg “klasičnih” prilagoditev 

stolov, miz in podobno) vlagamo v modernizacijo in humanizacijo delovnih procesov: 

nabavili smo 33 električnih štirikolesnih vozil kot nadomestilo koles in mopedov pismonoš, 

več samohodnih viličarjev, električnih dostavnih vozičkov in podobno, v teku pa je tudi 

pilotski projekt robotizacije delovnih mest, ki so za nastanek poškodb pri delu in invalidnosti 

še posebej tvegana. 

3. Ali invalide vključujete v celostno poslovanje podjetja, in na kak način? 

Vedno se držimo načela “nič o invalidih brez invalidov”. V okviru vodstvene ekipe podjetja 
bi si želeli višji delež invalidov (zaenkrat ne dosegamo 20%), vendar zaradi nizke izobrazbene 
strukture zaposlenih invalidov zaenkrat pri tem nismo dovolj uspešni.  

V okviru skupine Pošte Slovenije sodelujemo v odboru za invalide in starejše delavce sveta 
delavcev Pošte, s katerim vse ukrepe sproti usklajujemo. 

4. Kakšno je vaše stališče do posameznih skupin invalidov? Ali zaposlujete tudi 
gibalno ovirane kot slepe in gluhe? 

V podjetju nimamo velikega deleža težjih invalidnosti (ena sodelavka je na vozičku), niti ne 

zaposlujemo slepih ali gluhih – naglušna je ena sama sodelavka. Večina invalidnosti je očem 

skritih, stereotipi glede “tipičnih” invalidnosti so zgrešeni, trudimo se, da med različnimi 

vrstami invalidnosti ne razlikujemo – vsaka invalidnost načeloma potrebuje individualen 

pristop. Velika večina naših invalidov se srečuje z gibalnimi ovirami ter težavami z delom 

glede na okolske zmožnosti (alergeni in podobno).  

5. Kako gospodarno ravnate v vašem podjetju s finančno pomočjo države in za 
kakšen namen sredstva koristite? 

Sredstva državnih pomoči se v celoti porabljajo za namene, kot jih opredeljuje zakon – 

subvencioniranje stroška dela zaposlenih invalidov in druge stroške, povezane z 

zaposlovanjem invalidov. Veliko pozornosti pa še dodatno posvečamo investicijam v 

prilagoditve delovnih mest, kot so elektrifikacija, avtomatizacija ter zagotavljanje primerne 

opreme in okolja za opravljanje dela.  

 

 

 



 

 
  

Priloga 5: Transkripacija intervjuja in analiza odgovorov 

 

Vprašanje 1: Ali lahko pojasnite ključni moment, ki je odločil ustanovitev Invalidskega 
podjetja Pošte Slovenije in ali menite, da je bila ta poslovna poteza družbeno odgovorna?
  

Odgovor Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 
Pošta Slovenije se je 
za ustanovitev 
invalidskega 
podjetja, v primerjavi 
z drugimi velikimi 
slovenskimi podjetji, 
odločila relativno 
pozno. Za 
ustanovitev podjetja 
se je Pošta odločila 
zaradi padajočega 
obsega poštnih 
pošiljk – želeli smo 
dodatno zavarovati 
delovna mesta 
kolegov invalidov, ki 
bi zaradi padanja 
obsega poslovanja 
lahko bila ogrožena. 
Na srečo obseg padca 
pisemskih pošiljk 
zaenkrat še 
nadomeščamo z 
drugimi storitvami, 
tako, da lahko 
državne pomoči, ki 
jih prejema 
invalidsko podjetje, 
namenjamo za 
subvencioniranje 
stroška dela 
zaposlenih in 
prilagajanje delovnih 
mest.  

Vsekakor menim, da 
je bila ustanovitev 
invalidskega podjetja 
družbeno odgovorna. 
Tako s čisto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Padajoči obseg 
poštnih pošiljk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Državna pomoč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Država pomaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
Želje po dodatnem 
zavarovanju delovnih 
mest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subvencioniranje 
stroška dela 
zaposlenih in 
prilagajanje delovnih 
mest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blažji delovni 

Prepoznavanje 
ustanovitve 
invalidskega podjetja 
kot družbeno 
odgovorna poslovna 
poteza 



 

 
  

človeškega vidika (v 
invalidskih podjetjih 
država deloma 
pomaga blažiti tržne 
pritiske po rasti 
produktivnosti, zato 
lahko našim 
sodelavcem nudimo 
blažje delovne 
pogoje, kot bi jih 
sicer lahko), kot s 
poslovnega: 
invalidsko podjetje 
se kaže kot izredno 
primerna platforma 
za inoviranje 
poslovnih procesov 
prenosa poštnih 
pošiljk in drugih 
storitev v okviru 
skupine Pošta 
Slovenije.  

 

blažiti tržne 
pritiske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platforma za 
inoviranje 
poslovnih procesov. 

pogoji- 

 

Vprašanje 2: Družbena odgovornost je tudi skrb za invalide. Na kak način in na katerih 
segmentih upoštevate te smernice in dobre prakse v vašem podjetju?  

Odgovor Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 
Za invalide se 
trudimo skrbeti na 
vseh področjih 
našega delovanja. 
Vsak invalid je 
deležen individualne 
obravnave, na primer 
individualno 
ocenjevanje preostale 
delazmožnosti, 
individualna 
obravnava možnosti 
prilagoditev delovnih 
mest, prilagoditev 
normiranja dejanskim 
zmožnostim in 
podobno. Veliko 
pozornosti 
posvečamo tudi 
izobraževanju. Samo 

 
 
 
 
 
Individualna 
obravnava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izobraževanje. 
 

 
 
 
 
 
Ocenjevanje 
preostale dela 
zmožnosti, obravnava 
prilagoditev delovnih 
mest, prilagoditev 
dejanskim 
zmožnostim. 
 
 
 
 
 
 
Zdravilišče Dobrna. 
 

Skrb za invalide kot 
družbena 
odgovornost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

v letu 2017 smo 
izvedli 378 vključitev 
v individualna 
izobraževanja; v 
zdravilišče Dobrna 
smo na tedensko 
izobraževanje o skrbi 
za zdravje na 
delovnem mestu 
poslali 79 zaposlenih, 
160 je bilo vključenih 
v preventivne 
prostovoljne 
zdravstvene preglede, 
30 zaposlenih se je 
udeležilo 
preventivnega 
izobraževanja “Še 
vedno vozim, a ne 
hodim”. Presegamo 
tudi zakonske 
zahteve glede 
izobraževanja 
strokovnih delavcev 
po ZZRZI. V letu 
2017 smo na 
izobraževanja na 
temo obvladovanj 
psihosocialnih 
tveganj na delovnem 
mestu, dela s težje 
zaposlivimi osebami 
in interesnega 
povezovanja 
invalidskih podjetij 
izvedli 24 vključitev 
11 strokovnih 
sodelavcev. 

Na področju 
praktičnih ukrepov za 
prilagajanje delovnih 
mest (poleg 
“klasičnih” 
prilagoditev stolov, 
miz in podobno) 
vlagamo v 
modernizacijo in 
humanizacijo 
delovnih procesov: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlaganje v 
modernizacijo in 
humanizacijo 
delovnih  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preventivni 
prostovoljni 
zdravstveni pregledi. 
 
 
Preventivno 
izobraževanje »še 
vedno vozim a ne 
hodim«. 
 
 
 
 
 
Obvladovanje 
psihosocialnih 
tveganj na delovnem 
mestu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktični ukrepi za 
prilagajanje delovnih 
mest. 
 
 
 



 

 
  

nabavili smo 33 
električnih 
štirikolesnih vozil kot 
nadomestilo koles in 
mopedov pismonoš, 
več samohodnih 
viličarjev, električnih 
dostavnih vozičkov 
in podobno, v teku pa 
je tudi pilotski 
projekt robotizacije 
delovnih mest, ki so 
za nastanek poškodb 
pri delu in 
invalidnosti še 
posebej tvegana.  

 

 
 
 

 

Vprašanje 3: Ali invalide vključujete v celostno poslovanje podjetja, in na kakšen način?

  

Odgovor Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 
Vedno se držimo 
načela “nič o 
invalidih brez 
invalidov”. V okviru 
vodstvene ekipe 
podjetja bi si želeli 
višji delež invalidov 
(zaenkrat ne 
dosegamo 20%), 
vendar zaradi nizke 
izobrazbene strukture 
zaposlenih invalidov 
zaenkrat pri tem 
nismo dovolj uspešni.  

V okviru skupine 
Pošte Slovenije 
sodelujemo v odboru 
za invalide in starejše 
delavce sveta 
delavcev Pošte, s 
katerim vse ukrepe 
sproti usklajujemo. 

 
Načelo »nič o 
invalidih brez 
invalidov«. 
 
 
 
 
Nizka izobrazbena 
struktura zaposlenih 
invalidov. 
 
 
 
 
 
Odbor za invalide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprotno usklajevanje 
ukrepov. 

Vključenost 
invalidov v 
poslovanje podjetja. 

 



 

 
  

Vprašanje 4: Kakšno je vaše stališče do posameznih skupin invalidov? Ali zaposlujete 
zraven gibalno oviranih tudi slepe in gluhe?  

Odgovor Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 
V podjetju nimamo 
velikega deleža težjih 
invalidnosti (ena 
sodelavka je na 
vozičku), niti ne 
zaposlujemo slepih 
ali gluhih – naglušna 
je ena sama 
sodelavka. Večina 
invalidnosti je očem 
skritih, stereotipi 
glede “tipičnih” 
invalidnosti so 
zgrešeni, trudimo se, 
da med različnimi 
vrstami invalidnosti 
ne razlikujemo – 
vsaka invalidnost 
načeloma potrebuje 
individualen pristop. 
Velika večina naših 
invalidov se srečuje z 
gibalnimi ovirami ter 
težavami z delom 
glede na okolske 
zmožnosti (alergeni 
in podobno).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgrešenost 
stereotipov glede 
invalidnosti- 
 
Med različnimi 
vrstami invalidnosti 
ne delamo razlik v 
odnosu do 
zaposlenega.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individualni pristop. 

Nediskriminatorno 
obravnavanje 
invalidnih delavcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Vprašanje 5: Kako gospodarno ravnate v vašem podjetju s finančno pomočjo države in za 
kakšen namen sredstva koristite?  

Odgovor Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 
Sredstva državnih 
pomoči se v celoti 
porabljajo za namene, 
kot jih opredeljuje 
zakon – 
subvencioniranje 
stroška dela 
zaposlenih invalidov 
in druge stroške, 
povezane z 
zaposlovanjem 
invalidov. Veliko 
pozornosti pa še 
dodatno posvečamo 
investicijam v 
prilagoditve delovnih 
mest, kot so 
elektrifikacija, 
avtomatizacija ter 
zagotavljanje 
primerne opreme in 
okolja za opravljanje 
dela.  

 
 
 
Sredstva se uporabijo 
za zakonsko 
opredeljene namene. 
 
 
 
 
 
 
 
Investiranje v 
prilagoditve delovnih 
mest. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrifikacija, 
avtomatizacija, 
zagotavljanje 
primerne opreme in 
okolja za opravljanje 
dela. 

Gospodarno ravnanje 
s finančnimi sredstvi, 
i jih nudi država. 

 

 

 

 

 


	popravljena_Primerjalna analiza zadovoljstva delavcev invalidov - primer invalidskega podjetja kot povezane družbe Skupine Pošta Slovenije Mateja Korber (kon.)
	Primerjalna analiza zadovoljstva delavcev invalidov - primer invalidskega podjetja kot povezane družbe Skupine Pošta Slovenije Mateja Korber (kon.)
	str. 5
	Primerjalna analiza zadovoljstva delavcev invalidov - primer invalidskega podjetja kot povezane družbe Skupine Pošta Slovenije Mateja Korber (kon.)
	Primerjalna analiza zadovoljstva delavcev invalidov - primer invalidskega podjetja kot povezane družbe Skupine Pošta Slovenije Mateja Korber (kon.)
	popravljena_Primerjalna analiza zadovoljstva delavcev invalidov - primer invalidskega podjetja kot povezane družbe Skupine Pošta Slovenije Mateja Korber (kon.).pdf
	str. 73
	Primerjalna analiza zadovoljstva delavcev invalidov - primer invalidskega podjetja kot povezane družbe Skupine Pošta Slovenije Mateja Korber (kon.)



