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Aktivno upravljanje raznolikosti  
in preprečevanje diskriminacije

Vse storitve in/
ali izdelki ter 
poslovanje 
podjetja morajo 
biti v skladu z 
načelom enakega 
obravnavanja in 
nediskriminacije.

KAJ STA NEDISKRIMINACIJA IN RAZNOLIKOST?
Pravo EU s prepovedjo diskriminacije zagotavlja prost pretok oseb, blaga in storitev, 
posredno pa tudi kapitala, kar so temeljne predpostavke za učinkovito delovanje sku-
pnega evropskega trga. Slovenija je direktive EU prelila tudi v svoj pravni red. Deloda-
jalci so tako dolžni zavestno in aktivno preprečevati diskriminacijo pri zaposlovanju in 
na delovnem mestu, pri kadrovanju, napredovanju, izobraževanju, delovnih razmerah 
in delovnem okolju. Hkrati pa so k temu zavezani tudi navzven, torej pri zagotavljanju 
dostopnosti organizacije in njenih storitev za vse, brez razlikovanja. Vse storitve in/ali 
produkti, ki jih organizacija ali podjetje ponuja, morajo biti v skladu z načelom enakega 
obravnavanja in nediskriminacije, tako da nikogar v ničemer ne obravnavamo slabše 
zaradi njegove narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, jezika, vere, političnega ali 
drugega prepričanja, invalidnosti, zdravstvenega stanja, spolne usmerjenosti, gmotne-
ga stanja, rojstva, izobrazbe ali katerekoli druge osebne okoliščine. Aktivno upravljanje 
raznolikosti je logična nadgradnja preprečevanja diskriminacije. Pomeni odprto, vklju-
čujočo, kreativno organizacijsko kulturo, ki spoštuje edinstvenost vsakogar, jo upošteva 
in se skuša tudi aktivno prilagajati nekaterim specifičnim potrebam.

ZAKAJ IMA AKTIVNO UPRAVLJANJE RAZNOLIKOSTI 
TUDI EKONOMSKI SMISEL?
Z aktivnim preprečevanjem diskriminacije in upravljanjem raznolikosti lahko organiza-
cija kar najbolj izkoristi in razvije vse potenciale svojih zaposlenih ter najde poti za 
povečevanje dostopnosti svojih storitev, posebej tudi za t. i. občutljive ciljne skupine 
(npr. osebe s posebnimi potrebami, starejše, predstavnike manjšinskih skupnosti, star-
še ipd.). Ključ je v spoznanju, da upravljanje raznolikosti pomeni proces učinkovitega 
prilagajanja stvarnosti in hkrati izkazovanja družbene odgovornosti, ki ima svoj globoki, 
tudi ekonomski smisel. Pomeni stalno iskanje priložnosti za nove trge, nove kadre, nove 
stranke, nove uporabnike storitev in izdelkov, navsezadnje pa tudi pridobivanje idej za 
razvoj novih izdelkov in storitev.

KAKO LAHKO UČINKOVITO PREPREČUJEM 
DISKRIMINACIJO IN VPELJEM AKTIVNO UPRAVLJANJE 
RAZNOLIKOSTI V SVOJE PODJETJE?
Ekvilib Inštitut javnim in zasebnim organizacijam ter podjetjem ponuja svetovanje, pod-
poro in usmerjanje pri razvijanju strategij nediskriminacije ter učinkovitega upravljanja 
raznolikosti. 

Ponujamo vam: 
  celostno analizo ravnanja vašega pod-

jetja ali organizacije, 
  usposabljanje vodstva in zaposlenih 

glede preprečevanja diskriminacije in 
nadlegovanja, 

  delavnice o nediskriminaciji in razno-
likosti, ki so lahko tudi svojevrsten 
teambuilding, 

  izdelavo notranjih načrtov za prepre-
čevanje diskriminacije in nadlegovanja 
(antidiskriminacijski načrt),

  izdelavo politik proti diskriminaciji ter 
razvoj kazalcev in orodij za spodbuja-
nje aktivnega upravljanja raznolikosti 
v vaši organizaciji ali podjetju.

Aktivno 
upravljanje 
raznolikosti ima 
tudi ekonomski 
smisel.
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Ključ je v spoznanju, da upravljanje raznolikosti pomeni proces 
učinkovitega prilagajanja stvarnosti in hkrati izkazovanja družbene 

odgovornosti, ki ima svoj globoki, tudi ekonomski smisel.
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